
Bütün Türkiye 1 
Mehmet Elendi 
Mahlumları 

Kahvesini içiyor 
1 st. Mısırr.arşıst kapısı karşısınr.J2 

FIATI 5 KURUŞTUR . 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene No. 3018 CUMA 6 T emınuz 1934 

na 

r Bütün Türkiye 
hmet Elendi 

MaGt umlaro 
Kahvesini içiyor 

lst. M111rçar ıı kapısı karsısında. 

• 
Tel: { Mudur: 2431t\ l'a:zı iı1eri m üdürü: 24319. 

i dare ve Nlatbaa 24310. 

Hatlarını Anlattı KAı·l~an .. mb~krkı Başvekil Siyasetimizin 
ırıng tat ı atı \i _ 
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,,at le.cırlerımız, Almanya piyasalarına 
rnu~a~atı irleta ticari bir itiyat haline 
getırmış bulunuyorlar. 
t ' Hatırlardadır ki, geçen sene imzalanan 
ıcer.t ve kıliring an1aı ııalan bazı ticari 
muhıtlerde menfi ve telatlı biı- tesir 
!':.andırmıştı. Halbuki neticede itler, her 
~. 1 memleketin menfaatlerini kollayAn 

1 
ır yolda yürütülmüıtür. Bunu rakam· 

ardan ve hesaplardan anlıyoruz. Şurası .. 
nı unutmamalı ki, hiç bir memleket, du
:-:p duruk~n, ticaret hayat~nı, sebepsiz 
. &rllk kayıt altına almak ııtemez. Kli
".~~ ıiıtemi de Türk paraıını korunması, 
Jovız darl • "b· .. h. b" . ıgı gı ı mu ım ır zarurctın 

~tbikini. mecburi kıldığı bir !eydir. Bü
tun marifet, zaruretlerin doğurduğu ba
~~:orluk!aı:ı; ticari münasebetlerin inki .. 
t_ na tnana olnuyacak, mi.l:i paramızın 
d ~~nm:'sı gibi esaı mevzuu tehlikeye 
k Uf~rmıyecek bir tekil ve mahiyete so-
a1hılınektir · Bu itibarla, alakadarlar ya· 

pı an bu "h· · ' k r . gı 1 tıcaret •nla,malarını dik-
atl 1 h~.r t~ibe tabi tutmağa, bu anlaş· 

ma ar uzerınd ·· ·· .. b 
A "h . e gunun mu rem ve zaru .. 
~kİe~yaçların~ göre lazungelen değişik· 
"' ti Yapmaga mecburdurlar. Memnu· •uye e .. ··ı · · 

b. ti' goru uyor ki, uyanık, anlayışlı 
ır caret ı · ı·k ,_,1 . . . PO 1 1 ası güden lktllat Ve

,... etııruzın alak d 1 
tırdığı tetkiki a ar ar nezdinde yap· 
yeyi i t"hdaf er .ve anketlerle hep bu ga· 

1 ı edıyor. 

11 ~on zamanlarda Alman mali piyasa-

h n a, . Alman markı Üzerinde bir nevi 
asıasıy t ·· . e goze çarpıyor. Acaba Alman· 

Y~. ıle olan Kliring tatbikatında bazı 
muşkülata uğramak ihtimali var mıdır? 
Me_ıe_Ia: lhracatçılanmız, mallarının be· 
de~ı~ı alnıcaya kadar döviz luymetleriniıı 
dcgı.tmeıinden müteeıir olurlar mı? 

Bır defa şunu kaydedelim ki, ihra· 
~tçılarımız hesabına, Rayi,hbankl\ t ... 
~ıyat _yapıldığı andan itibaren hiç bir 
~~bıyo zaran mevzuu babaolam3.•. 

~';:kü Alman Merkez Bankaıı, nezdin
h~ ::J"k alacağın kıymetini; lıu•ıal 
Br a aıma ile, "müstekar,, tutmaktadır. 

1 
h~:n•';ı'"et~e hem Merkez Bankam:ıun, \ 

ak C\ ıhracatçııun menfaatleri ko•wı· 
:;' tadır. O halde kambiyo zararı ,,..,... 1 

en gelebilir? 1 
Malumdur ki, Almanyaya olan ibra· • 

cat maddeler!miı:den mühim biı· losmınt."' I 
:~~'"· uki. ~ir ~cari teamUle uy....a.k 
d · I ebı dovuıen i Floren, lnıiliz >re.u, 

0 ar, Fransız franzı ilh .• ) üzerindon 
r-P•lmaktadır. Son ıenelerin para oyun· 
an, muhtelif memleket paralarının an· 
k::''}. kı.ymetleri'!:len mühim hiı"'kı smını 

Y edıvermel~rı; ih,..cat tüccarmı bu 
i:"'v~uda daha ihtiyatlı, daha ilikkatli, 
v"11a daha evhamlı hareke!a götürüyor. 
,/1 ı~t-tlar, en aağlanı Hyılan allın dö
tı zer·-~~ Yapılıyor. Bu suretle ali"-re sa .. 

d!,.rn_\&&&Veleıinin İmza5mdan malın be-
"'10ın tah ·ı; • >:arf d 11 ne kadar geçen müddet 

ii•i~~·k"t ".ukua e;elebilecek kambiyo de· 
k ' ı erınden . ı.o d . . d orunm""... - ımtut.n aıresın e -
da Üzeri g; çalışılmaktadır. Bu mevzu· 
var- Kli '! e durulacak baıka bir nokta 
cakİarı rırıg ~~aşma11, ecnebi döviz ala
de, R n~\ Klınng hesabına geçirilmeıin· 
•aı tu~Ylt bankın ilan ettiği rayçları e
ketin . u.Yor. Eğer Alman markı, memle
le Ko:çın~~ _ve dııında ayrı ayrı fiatler
ca~ ta ~ j ~lır.•e, bu fiat farkından ibra
lar Mcır ~~•mız tabiatiJe müteessir olur
. · eıe..;. Al 
di.nın tak" • manyada morotoryom 
de be 

1 

07 
ıp eden günlerde bu fark yüz. 

ma)1 t< 't 5 ) kadar bir ıey idi. Unutma
surett 'd ıcaret anlatmalarının faydalı 
faatle ~ . evanu, her tarafın hakiki men .. 

tını ayni d d il ki mümk"· erece e ko ama a 
sındak~n .olur. Türkiye ile Almanya ara
devamİ ~~ret hacmi, ıon anlaşmalarla 
rarıız\ ~ ır tarzda artarken, para istik· 

ıgının dog· • b" • . Yetai ı· .... . uracagı ır nevı emnı· 
seyriz .1~n teııri altında, bu inkiıafın 
ıınaıı nı urduracak vo geriletecek ihti
ra! .e~e kapıyı açık bırakmak; her iki ta-

ıçın zararl b. . 1 O . çin b A 

1 •.r netıce o ur. nun ı-
• ud menfı netıceyi, mutlAka önlemek 

ır. 

Şunu da ilave d ı· k" h" · · dig" ·1 • k e e ım ı, ızım edın .. 
mız anaat .. li ve a.i A e g?re, Almanyanın ma-

rnorator~aıı ·ı':!1ahıyett~ki borçları için 
mek kaygom ı adn etmeıı, (mark)ı dütür-

u•un an d · ·1 b" l~•-· 
rurnak gayeıind . eg~ • ı ~· onu ko· 
yet böyle olun en ~~n ıı:elmı!tir. Vazj. 
racat mevıimi:fn ::=ınyaya olan ih. 
Kliring mukaveleıine b" baılangıcında 

ır madd • T 
etmek ve bu suretle iki rnernlek"" ! a':4 
c~el faaliyetine yeni bir emniyetetın _tı
tırah vermek çok yerinde bir have kın. 
olu B d Al . . re et 

r. un an rnany~. ıç~n herhangi bir r•ar mevzuubahs d~gıldır. Çünkü mar. 

1 
uı kıymetini korumak; onun en eıaslı 
<ararl~rından biridi, . Şu halde akt•dilen 
•atı• .,.., ' 1 l . . Ki" · 1 

'1: '"'"~ e erının, ınne an aşma .. 
:,::a bağlı sabit kurlar üzerinden yapıl
h 11~ temin eden bir maddef'Jİn ildvesi, 

er tlirlü tereddütleri izaleye kaii gelir. 

~ ~icaret pofüikanuzda çok dikkatli, 
Y:ld h:-tı.;as davranan ~~~~~t!'!'İ.1:in bu 
il .a bu· barekte geçtıgıno qıtıyoruz. Al itlerde ~ek . ~üıbe.t ve re~li1< olan 
J• tl\an hukumetının aynı zarın tt1.~ tak .. 
I ır edeceğine §Üphemi:ı: yoktur. Alınan
ı,a:; b.ı esas dahilind~ '\"' oıu • .ni•tan ile 

•r e.nla.ınıaya vannıı bulun1ıyoJ·l~r. 
B .. 

>..ı, Utün bu hikaye Vfl zaruretlere baka. 
Para istikra "tnm tic;aret hı!!"•tı için l\e - • .. .. 

" ınülurn bir "8Nrel oldutunıı. ,eniden 
be 

1 
daha kuvvetli lnaııımt ve bailftnmıı 

\.1 llll.Uy0t'UZ. 

Siı:.t Mub'uıu 
Mı\l-!MllT 

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

Başvekil İsmet Pş. Hz. Trakyadan gelen Ya udi vatandaşlar meselesine de temas etmiştir. 

Meclis tatil kararı verdi 
• 
ismet Paşa hükumetine ittifakla 205 

reyle itimat beyan edilmiştir. 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Mec 

lis Kiznn PaJa Hazretlerinin riyase· 
tinde toplandı. 337, 338, 339 senelc 
ri haz:ne hesabı kat'ileri liyihalarını 
Bursa vili.yeti iaki.n i4lerinde mü~tl'l lı 
dem iken vekR.Jet e1T1..rİne alinm:-. oJan Is· 
mail Hakkı B. hakkında ıurayi • devlet
çe ittihaz olunan karal"a ve muo ;1,.· ul 
Melek ve Fazilet hanıru)'\t'!l ta.htia "·e 
temlik .,dilen ev·.,, iı!inlaki için 2500 

Kci:.ını Pa.ş.:ı Hz. 

Başvekilin Mecliste alkış
larla karşılanan nutku 

" Güçlükle söz veriyoruz, fakat söz verirken 
kendimizi çok kuvvetli bağ1amış buluyoruz,, 

ANKARA, 5 A.A. -
Büyük Millet Meclisinin 
bugünkü içtimaında Bat 
vekil !om ,ı Pa~a Hazret 
leri ~u nutku irat buyur
muılardır: 

Ünlü arkadaşlar, 
Büyük yurtta tetkik· 

ler:nize devam etmek i
çin B. M. Meclisinin ça· 
lıtmasına ara verecek an 
lardayız. Biten devrede 
b&.Jardığınız değerli işle

rin bir hülasasını göz. 
den geçirmek ve Türki
yenin yürüdüğü iatika • 
meti bir daha mütalea 
etmek faydalı olacak • 
ttr. 

lstikamfit •• 
Türkiyenin istikame· 

ti milletin ve memleketin 

liralık bono verilrr.-.i hakkınd~ki ar· yiiı •elme v~ ilerlem~ si-
zuhal encümenin>! mazbata1 ırı miiza. yaaetirde durmadan ça· 
kere edilmittiı-. lamail H .k '.n Bey hak lışmak ve devletin milletler arası va· meye uğra1n-lım, ikt11at ve kültür aa • 
kında mazhatada kat'ı hüküm derme ziyelinde emniyeti"i korumaktır. (nl haınn<!a, ilerlemeyi aağlayocak, teairle-
yan edilmediği için tetkik ed"lmck Ü- kı~lar) ri ve t<>dbirleri mütemadiyen korunıa • 
zere Adliye encümenine havale edil· Bu seneki faaliyet ya ve arllın!"lya uğratıyoru~. 
di, diğer mazbata aynen kabul olur.- lktı1adi ve siyasi huhranJ..n" kuv • Bu senel<i faaliyetler ıır.uında il<tı-

(DC'' ımı 6 mcı sahifede) vetli teairi:.ıfoi hafiflebrı·;}e ve yen· (Devamı 7 inci sahi:ede) 
•••• ,, ,, , ••••••• , , , tı:, •••••••••• , •• , .......... , ,, ••••••• , •••• ,,,, ........................................... ~ ........... I 

Almanya hadiseleri Nissen Ankaraya 
H... k J Çağrıldı 

UCUID ıta arına meDSUp Huıusi a.;;i'iyattan para 

3000 am·r te kı·f ed·1d· alındı mı, tahkikat bitiyor J • V . ] l Hus:ısi bir hastanede , kanuna 

Maktüllerden bazılarının dostiaı-ı ve akra
baları bir ihtilal komite.fi teşkil etmi.1Ierdir 
ViYANA, 5.A.A. - Havas ajansı 

bildiriyor : ~. 
Te!egraf gazetesinin MUnih'dcn istih .. 

banna göre, başvekil M. Hitler kendi 
kabine,; izisından üç kiıiyi tevkif eı
tinnittir. Bunlann arasında mesai na
zırı M. Voı~ Ri;benach da vardJr. Diğer 
taraftan Alml\nyadan gelen haber)e,e 
göre §İmdiye kadar hücum 'kıtaatına 
mensup üç hin amir tev~if edilmi§tir ki 
bunların 300 ünü çok ağır cezalar bek
lemektedir. Mu~İrane dolaıan ıayiala· 
n> göre ikinci Alman inkilabı katiyeıı 
bitmiş değildir. Dün Bavyeradan ge· 
len Avustu~yalı yc!cuların anlattıkları· 
na nazaran Röhm ve Ernst'in akraba ve 
doıtlan ve taraftarları bir ihtilal komi· 
tesis lesi; etmişlerdir. 

Yon Papen vaz'fede kalıyor 
LOlllDRA, 5 A.A - Reuteı· ajan· 

11nın Berlinden öğrendiğl"e göı·e bat· 
vekil muavini M. Von Papen va2ifeıinj 
muhafaza edecektir. 

Hindenburg'un İradesi hakim 
LONDRA, 5 .A.A. - Başvekil mua· 

vini f\-1. V Q.n Papen'in istifasının mel·· 
zuu bal11oianuyacağını ifade eden rcımi 
tebliğ münasebetiyle, Daily Telegraph' 
•n Berlin muhabiri, gazetesine atideki 
telgrafı göndermiıtir : 
.... " M. Göring'i baıvekalet muavinJi. 
&'ine namzet gösteren baı:ı mehafilin ar .. 
zuıuna rağmen, Reisicümhur Von Hin· 
denhurg, kendi iradesini hakim kılmış
tır. 

Daily Telegra "'ı,'n muhabiririn, di
ğer te.raltan Müniht'en iıtihbar etmek· 
te olduğuna &Öre, hadise kurbanla."1n· 
dan birkaçırun daha ceıetleri bulunmat· 
hu·. EJ:\.:Ümle, Von Kar, Sempner ve 
Dok:-or B~k'in cenazeleri, bir bataklık· 
tan Ç~«.tJlnu.,lardır. 

~lül~r_ ha.kkında gayri re•mİ olarak 
tertıp edılmıı bulunan listelerde eski im
para.~orluk ordusuna mensup bazı zabi
tan ıle beraber mefıuh İmperatorluk ta· 

Mareşal Von Hindenburg 
raft•rı teşekküller menıuplarır.ın da i· 
simleri vardır. 
Avusturya gazeteleri ne diy~r? 
VIY ANA, 5.A.A. - Havaı aia,.ıaı 

bildiriyor : • 
Avusturya matbuatı Alman baıve:.ili 

tı1. 1-litler'in son icraatını tenkit etmekte 
hemen hemen müttefiktil'. Taır gaze esi 
diyoı· ki : 

" Alman ıiyaaetinde tabanca ba1lıca 
idare ô:m.ili olmağa başladı. Tatbik edil· 
mi~ olan kararları hukuhl kılmak husu
sunda Alman hükümetinin verdiği karar 
mezkur kararların meri kanunlarla telif 
cdiJemiyeceğini itiraf etmekten bafka 
bir şey değildir. 

muhalif o~ .. ruk bir ameliyat yapan O. 
ni"V"•rıit., profesörle
rinden Dr. Niıaen 

hakkındaki tahki 
kat ikmal edilmit • 
tir. Tahkikata mc • 
mur edilen Beyoğ

lu kazası hükfunet 
tabibi Cemal B. hu 
huıuataki raporunu 
ikmal ederek Sıhhi 
ye Vekaletine gön
dermittir. Oğrendi
ğjmize göre Profe .. 
aör Niasenin bu a· 
meliyattan 500 lira N/SSEN 
Ücret aldığı an-
latılmııtır. Halbuki ecnebi profeıörle 
rin hariçte hususi i4 yaparak para al
malarma kendilerile yapılan mukave 
lena.ne ahki..,-ıı mucib:n :e memnu -
dur. Bur.dan başka, NiHen'in yaptığı 
ameliyatın fevkalade ve tinuliye ka
dar yapılmamıt bir ameliyat olma
dığı her zaman yapılan ceTrahi işler· 
den olduğu tahakkuk etmiştir. Pro
fesör N iuen dün akşa.."1, vekaletten 
vuku bulan davet Üzerine Ankaraya 
gitmiştir. Vekalet n, Profesör hakkın· 
da ne karar vcrecc~i merakla beklen 
mektedir. 

BUGÜN 
2 İnci aahifed• 

ECNEBI MATBUATI VE SON HABERLER 
3 üncü aala.i(ede 

U.MIN KIYMETI 

4 üncü 
Mümtaz FAlK 

uhifed• 

ÖZ DILlMIZLE 
M 

5 İnci 1ahifede 

SiNEMA 

Sallhattln 

Trak.qadan Relen Museviler 

Şükrü Kaya Bey mahal
linde tahkikat yapacak 
Dahiliye Vekili dün akşam Ankara

dan hareket etti - Hadise nedir? 
Trakynnı'I bazı yerlerinden şehri

mize Muıevi aileleri gelmiştir. Bun • 
)ardan ektııerisi, Caoakkale, Gelibolu , 
Uzunköprü. Kırkfueli ve Lüleburgu 
lıdır. Diin de K.ır\darelinden b "r kafi 

r 

le gelmil> otel leı-e ycrJeımi~lerdh . 
Bu Museviler, ıehrimizde iş tutınal· 
niyetindedirler. Gelenlerden çoğu eş · ı 
yalat"ını beraber getirmiılcr, bir kısın: 
oradaki emıaı, ve arazilerini de satıp 
gelmiılerdir. Musevi vatandaşlarımı • 
zın bu vaziyeti hakkında dün sabah 
Başvekil Hazretleri Anadolu Ajansı 
ile bir tebliğ neşrettikleri gibi Büyük 
Millet Meclisinde irat buyurdukları 
nutukta da hadiseye temas etmişler
dir. (Bu k111m Baıvekil Hazretlerinir. 
nutku içinde ve kıs ı mah3usumuzd;ı 
münderiçtir). 

Başvekil Hazretlerinin Aj nıa ver 
dikleri tebliğden öğrend . ai ıze , Öre 
lıtanbula gelen ailelerden J> zı ı Ve· 
kalete müracaatl " yap:ırak hususi 
ve mahalli tesir ve t,azyikler altında 
bulundukları yerleri terkcttiklennı 
bildirmişlerdir. Du teıir ve tnzyik al • 
tında bulundukları ne derece) e kadar 
doğru olduğu hakkında. B ıvckiılet 
tnhkikat icraıını emrettiği ıı ibi ayrıca 
Da h iliye Vekili Şukrü Kaya Bey de 
mahallinde tahkikat ve tetkikata me
mur edilmiştir. Bu tahkikat neticesin· 
de mevzuu hahia tekilde bir tazy;k ve 
t..U- mevcut olduğu tahakl.uk edene 
bittabi meau) ve failleri cümhurjyct 
kanunlarına ve mahkemelerine tevdi 
edileceklerdir. 

Maahaza, hükumet tarafından ifa 
aına baılanan bu tahkikat bittabi ı '. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Başvekil Hz. nin 
Tebliği 

ANKARA, 5 (A.A.) - Bafvelıil 
ismet Pafa Hazretleri tarafından teb 
liğ olunmuştur: 

Tralıyada bazı yerlerden 100 ka • 
dar Y ahudinin htanbula geldiklerini 
haber aldım. Başvekôlete vukubulan 
ıikôyetlerde, bazı Yahudiler, hususi 
ıJe mahalli ta~:kler tesiri ile yerleri
ni terke mecbur olduklannı bildir • 
mektedir!er. Hôdisenin hakiki mahi • 
yetini tahkilt ettiriyorum. Fakat riim· 
lıuriyct kanunlarına mügayir teşe& .. 
büslerin, kanunun ağır hükümlerin 
uğrayacağını hatırlatmalı iaterim. Bu 
beyanat,m, fİkôyet sahiplerine de ce• 
vaptır. Şikôyct aahiplerinin adliyeye 
miiracaatla haklarını aramalarını ve 
mUtecaviz.lerini takip etmelerini tav .. 
si>·e ederim. 

Şükrü Kaya Bey bu 
sabah geliyor 

ANKARA, 5 (Mill :yet) - Dahili
ye Vekili Şül-rü Kaya Bey ve Trakya 
umumi müfettişi İbrahim J" ali Bey bu 
nlqamki trenle lotnnbula hareket et
mişlerdir. Şükrü Kaya Bey lıtanbul. 
dan doğruca Tra!<ynyn giderek yerle
r ini terl,c mecbur oldu.klarını iddia e
den Yahudiler rneselcsin i mahallinde 
tetkik edecektir. 

Doçentler toplandılar ve 
kara.rlarını verdiler 

200 lira maaş istiyorlar, Ankaraya da 
iki arkadaş gönderdiler 

Doçentlerio her biri kendi fakültesine maaş 
zammı için ayrı ayrı istida verecek 

Üniversitenin dört fakültesine mensup 63 doçent diin akşam sa• 
at 18,30 da husu~i olarak araların da toplanmı§lar, mnaşlarının arttı
rılması için lazım gelen teşebbüsle ı etrafında bazı kararlar vermiş· 
lerdir. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bugünkü maç 
...................................... 

Galatasaray bugün Pana-
tinaikos'la karşılaşacak 

Yugoslav ve Bulgar atletleri gelmediler 
müsabakalar kendi atletlerimizle olacak 

Glataaaaay bugün Pa 
natinaikos Yunan ta
kımile kar,ılaşacaktır. 
Bu maçtan evvel de 
atletizm müsabakabrı 
yapılacaktır. Bu müs.a 
bakalara, evvelce .tctır 
tileceği bildirilen Yu
goslav, Bulgar, Yu
nan atletleri de iştirak 
edeceklerdi. Halbuki, 
Bulgariatanda yapılan 
dekatlon müsabaka • 
ları dolayısile iki Yu
nanlı atletten b~kaaı 
gelmemiştir. Böyle ak Yunan luıbolcü ve atletleri bir arada .• 

si bir müsabaka tesadüfüne sıkı{ • 
mamak kabil değildir. Zira geçen 
Fenerbahçe bayramında en iyi Yu 
nan atletleri yanında göremediği • 
miz en iyi atletlerimizi bu aefer he 
men hemen bütün Balkan atletleri 

yanında görecee-lmize seviniyor • 

duk. Maalecef gene nasip olmadı. 
Bulgar ve Yugoslav atletlerinin 
gelmemesinden sarfınazar, geçen 
sefer Semih, Mehmet Ali gibi sü • 
ııatçilerimizin girmemesini mani • 
dar gülü,lcrlc kar,ılayan en ma • 

(Devanu 6 ıncı a:ıhifede) 
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1 ARIHI TEFRiKA: 82 .. 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BE.YlN BlRAKTICI VESiKALARA coıu:, 

Şöhret kazanmak için gizli cemiyet 
kurmak sevdasına düşenler çoktu 

Riyatet kavgasına girişenlerin h :ç. ·ı 
birisi, üzerine almak istediği mes
uliyeti takdire yanaşmadı. Tuttuk
ları mevkiin doğuracağı tehi keler
den kaçmak ve kolayca töhret ka
zanmak· maksadile gizli cemiyet 
kurarak gazete idarehaneleri aç
tılar. Garibi şu ki gittikleri yolun 
çıkmaz bir yol olduğunu hemen 
hepsi biliyorlardı. Fakat geri dö
nüldüğü takdirde gününde alınma
sı tab i olan fedakarlığa hiçbirisi 
yanaşamıyordu. Kimisi kabahati 
diğerine, kimisi de milletin sır
tına yükletmeğe çalıştılar. Abdül
hamidin sokmağa muvaffak oldu
ğu ahlak fesadı yüzünden çirkin 
manzaralar husule gelinceye ka· 
dar bu yolda devam edildi. 

ilk ik; sene zarfında maddi men
faatler takip edenler olmadı der
sem gerektir.Fakat •ahsi menfaat
lerini şöhret kazanmakta gördük
lerinden bunca gençler mahv ve 
ifna edildi. Halbuki bunlar ehlinin 
eline düşmüş o!salardı, onları müt-
his bir silah olarak kullanmak 
kabi1di. Ne çare ki bunca gayretler 
heba oldu. Onun ;çin bidayette 
işin basında bulunanlar indimde 
en büyük haindirler. 

Ondan sonra, bu çirkin manza
ralar arasında b;r iki ciddi teşeb
büs görüldü ise de, azanın hem 
meslek ve azim, sebat sahibi olma
masından dolayı hiçbir "'ye mu
vaffak olunamadığı gib:, te..,kkül 
eden cemiyetler de devam edeme
di. Fikir ve menfaatlerini maku
sen mütenasip heterogene azadan 
mürekkep meclislerin hiç bir şayde 
muvaffak olamıyacakları tabiidir. 

Prens Sabahattin insan tanımak 
hususundaki melekesi ilmi derece· 
sinde olsaydı, pek çok ,eylere mu
vaffak o'urdu. Herhalde onda cev
her vardır. Fakat tecrübesizlik yü
zünden onun gayretleri de akim 
kaldı. 

Simdiye kadar hiçbir dersten 
i!tifade edilmedi. Bu hususta gös
terilen istidatsızhğa ~mamak el
den 'gelmiyor. Ne hariçten ibret 
aldık, ne de kendi hatalanmızdan 
mütenebbih olduk. itikadımca her
.eyi göze almış beş, altı genç bira· 
raya gelip çalı.mı' olsa idi, bu me
sainin bugün birçok eserlerine te
sadüf edilirdi. ln,allah şimdi yeni 
bir devre giriyoruz. Bu on 'ki se • 
ne zarfında zühura gelen - elim 
hatıralarla dolu - inkılaplar ara 
sında hiri;.ok zamanlar biribirimi
zi ka.,.bettik. Nihayet bugün doğ
ru yolda buluşuyoruz. inşallah so
nuna kadar sizi takip etrneğe mü
yesser olurum.,, 

Doktor Bahattin Şakir beyin Yu
suf lzzetf n efendiye yazdığı mek
tupta Mısırda çıkan "Şurayi Üm
met,,in Parise nakline karar veril
mesinden bahsetmesi meselesine 
gelince bu r.akil keyfiyeti şu se
bepten il er geliyordu: 

"Yeni tetkilatın na, iri efkarı ol
masına karar verilen "Şurayi Um
met,,e b 'r tekil vermek lazım~eli
yordu. Bu maksatla Prens Mehmet 
Ali paşa, Sami p'*a zade Sezai B., 
Dcktor Bahattin Şakir bey ve Na
zını efendi (doktor Nazım beye 
daima Nazım efendi diye hitap e
diliyor!) Sezai beyin evinde top
lanarak aşağıdaki maddeleri karar 
laştı rmıtlardı. : 

miyette kimsenin d ğerinden fazla 
bir salahiyeti olmıyacaktı. 

Bu kararlar Ahmet Saip beye 
gönderildiği zaman o yazılan ma
kale!ere imza konulmamasına iti
raz etm · f ve de~işti öi: 

'' Buna asla r .n değilim. Paris
te söylediğim gibi tekrar arzede
rim ki Şurayi Ümmeti imzasız neş· 
retmek muvafık değildir. Zaten 
böyle i=a!•Z bir gazete neşrını 
kat'iyen deruhte edemem. Gazete
nin neşri için para gönderdiğiniz 
halde ne,rinden imtina etmemin 
sebebi budur. "Şurayi Ümmet,,in 
tahriri heyeti istediği zaman imza
sını koyabilmelidir.,, 

Bundan başka Ahmet Saip bey 
''Şurayi Ümmet.,e cem'yetin eski 
adresinin konulmasına itiraz edi
yor ve bu mesele halledilinceye 
kadar gazeteyi neşretmeyeceğini 
de yazıyordu. Bu vaziyet kar,uın
da, yeni teşekkül eden cemiyet "Şu 
rayi Ommet,,i işte Mısırdan tek
rar Parise nakletmeğe karar ver
mişti. Bu maksatla Ahmet Sa'p be· 
ye müracaat edildiği zaman ondan 
a,ağıdaki yazılı olan sert bir ce
vap alınmıştı.: 

"Gazeteden ayrılmam ancak ım 
suret'e mümkün olabilir. Birinci~i: 
ettiğim gayretlerden harfınazar, 
"Şurayi Ommet.,e sarfettiğim pa
ralar tamamile bana iade ed )meli
dir. Şayet gazete tekrar sizin eli
nize geçecek olursa, aramızaaki 
hangi sebeplerden dolayı ihtilaf 
çıktığı gazetede ili.o olunmalı
dır. Bu ilan benim mütaleam alın
dıktan sonra gazeteye basılmalı -
dır. . 

Eğer cemiye 'niz bu maddeyi 
kabul etmiyecek olursa tarafeyn 
arasında birer hakem tayinine ra
zıyım. Benim fikrime kalırsa bu 
ihtilafı başka türlü halletmek 
mümkün cleğildir. Şayet siz bu 
hakem tayinıne de razı olmıyarak 
doğrucian doğruya gazeteyi çıkart
mak isterseniz, o zaman "Şurayi 
Ummet,, in her tafta benim ta -
rafımdan da çıkarılacağına emin 
olabilirsiniz. 

Hakikati hal bundan ibarettir. 
Ben maksar' ...-nı açıktan açığa ya· 
zıyorum. Siz nasıl İsterseniz o su
retle hareket edebilirsiniz. Benim 
yukarıda yazdığım surette hareket 
etmem muhakkaktır. Bir de siz -
den şunu rica ederim ki o pek ta
nımadığım zevatın imzasile mek
tup gönderilmemesini cemiyeti -
niz tarafmcian temin olunsun. Ben 
yalnız "Şurayi Ü mm et,, heyetini 
tanırım. Onların bu işe müdaha
leye hakları olduğunu tasdik ede
rim. Fakat Osmanlı Terakki ve 
1 ttihat Cemiyetinin filin müdaha
leye hakları yoktur. 

Bu gazete için cansiperane ça
lışan, gazetenin masrafını temın 
eden, gazete yüzünden bin kere 
tahkirlere maruz kalan ve hatta 
bir kere de hapse giren Ahmet 
Saip <!eğil midir ya? O halde 
"Şurayi Ümmet,, gazetesi benim 
reyim olmadi:.n başka bir cemi
yetin mürücü efkarı nasıl olabi -
lir? Bun,. benim aklım ermıyor. 
Eğer bunu zorla yapacaksanız, 
yapınız da görelim! İttihat Cemi
ydi hünerini göstersin!,, 

MtLL1YET CUMA t; TEMMUZ 1934 

HARİCİ HABERL-E 
/. -

Alman morator_qomd -~· 
İngilizlerle Almanlar altı '! rakyadan gelen Yahu

a y lık bir itilaf yaptılar diler meselesinin mahiyeti 
Ru devre müddetince lngiltere takas ofisleri 

teşkil etmek hakkını kullanmıyacak 
LONDRA, 5 {A.A.) - lstikrazla

nn nakli hakkında burada 1 ngiltere ve 
Almanya hükU.metleri arasında yapılan 
müzakereler bugün bir İtilafta netice -
lenmiştir. 

LONDRA, 5 (A.A.) - Avam ka • 
marasında M. NeviUe Chambcrlain, 
münakaleler hakkmdaki lngiliz - Al -
man an!aşmaırnın 1 tETnmuz 1934 ten i
tibaren altı ayhk bir devre için yapıl -
dığını bildirmi,tir. 

Anlaşma mucibince, bu devre için -
de Alman hükümeli , 1 ngiliz hamille -
rinc ait Y oun'J' ve Dadev iıtikrazları 
kuponlarını itibari fiatları üzerinden ıa
satın almak üzere 1 ngiltere bankasına 
lngiliz ~rası olarak tediyat yapac:.: ' . -
trr • 

15 haziran 1934 ten sonra lngiliz te
baası tarafından satın alınmış oli\n ku
ponlar ~u imtiyazdan istifade edemi
yec:~'.,lerdir. 

lngiliz lirası ile ihraç ed'ılmiş ve 
lngilterede mukim veya ikametga.hl:ın 
nerede olur Ja o!sun ln.giltere hükUme -
tioin her hangı bir parçasına me:nıup 
lngiliz tebaası olanlar, lngiliz bam.ili -
dir. lngiliz lirası ile ihraç edilmemiş o
lan kuponlar için, İngiliz hamili demek, 
lngiltcrede mukim o~mak demektir. 

Eğer Alman hükümeti alacaklı diğer 
bir mrnnleket hamilleri ile onlar için 
daha istifadeli 5artlarla bir anla1ma ya
parsa , lngiliz hamillerinin bu tarıla -
rın kendilerine de tatb;kini iıtemcğe hak 
!arı olacaktır. 

Yugoslavya sefiri 

Arnavutluk kralı 
Zogo ile görüştü 

Arnavut'.uk Fransa ve Yu
gosla vyada dostluk arıyor 

SOFYA, 5 (Milliyet) - Tirandan 
bildiriliyor: 

Y ugoslavyanm Tiran sefiri Amavul
luk batvelı.ili ile uzun bir mülakat yap
mış ve bundan sonra kral Ahmet Z<>
co tarafından kabul edilmiıtir . 

Yugoslavya sefirinin bu mülakat ve 
müzakerelerine büyük bir ehemmiyet 
verilımektedir. 

iki hükümet aruında 
mühim siyasi miizabr 
cağı· zannedilmektedir. 

Draçtaki 1 talya.n teuhüratı Roma i
le Tiran araıındaki münaaebatı tama ... 
mile gerginl~tirmi1tir. Bunun içindir 
ki Arnavutluk artık açıktan açığa Yu -
goslav dostluğunu Fransız himayesini 
aramaktadır. 

Kuyu dibinde --Dört yüz maden amelesi 
açlık grevi yaptılar 

OELCRAD, 5.A.A. - Dündenheri 
Slcvanyadaki kömür madenleri amele 
sinden dört yüz kişi, maden idaresinin 
ücretleri artırma kararını protesto et .. 
mek üzre kuyu diplerinde açlık grevi 
yapmakta ve kendilerini dııan çıkarma
ya ikna için sarfedilen gayretlere rağ
men yiyeceksiz ve içeceksiz kuyuları· 

nın dibinde beklemektedirler. Diğer &· 

melenin de bugün k"1>dilrin iltihak t
mesi ihtimal dahilindedir. 

Feci bir tayyare kazası 
NEVYORK, 5 A..A. - Ausgar -

lowa'da tayyare ile gezmeğe çıkan bet 
kiıi, tayyarenin düımeıi neticesinde 
kavrularak ölmüılerdir. 

ittihat Cemiyetile ne kendisinin, 
ne de gazetenin alakası olamıyaca· 
ğını ileri sürüyordu. 

Anlaşmaya nazaran, bu devre müd ... 
delince lngiltere hükümeti takas ofis
leri teşkil ebnek hususundaki salahi -
ye.ini kullanrTMyacaktır. 

M. Neville Chamberlain ~unları da 
ilave etımiştir: 

- Anlaşma mukaddemesinde her İ· 
ki hükUmet, aralar:nda yapı1<\n ticarc .. 
tin gayet dostane ve b.i.ribirler.İ.ne zarar 
vermiyecek surette yapılması, bugünkü 
ticari vaziyetin d~vam ettiri.lmesi ve 
mümkün olurıa arttınlmast teme.ınile
rini izhar etmişlerdir. 

Alman hükümeti, Almanya ile di -
ğer devle~ler ara!>:nda mevcut olanla -
ra veya yapılacaklara benzer bir tarzda 
ticari tediyeleri kolaylaştırmak m:ılua -
dile k .. :r.biyolaı· hakkında• bir anlaşma 
yapmağa h· ,~ r olduğunu bildirmittir. 

Almanyanın bıitün alacaklıları ıle bir 
aula'ima yapmış o!ma<iı, pek tabiidir ki, 
dahcı. ziyade memnunıyet verici bir ş.ey
dir. Öyle zannediyo:wn ki, av.un ka .. 
mara51 da , b~jm dUşündüğüm gibi yajl

tığım.7. bu anlaşmanın memnuniyet -
verici olduğu kanaatindedir. 

A'!'erika ve Almanya 
VAŞiNGTON, 5 {A.A.) - Salilhi

yeıtar mahafil, birleşik Amerika hükü . 
metinin, Alman istikra.zlanrun Ameri -
kan hamilleri ile de, Londrada yapılan 
an~a~ma ~artları gibi müsait ve muhik 
şartlarla bi"' an1aşma yapılmasını isti
yeceğir.i bildirmektedir. 

Bulgar başvekili 

Bulgaristanın 
Siyasetini anlatıyor 

-·--
Bulgar hükumeti ne fa

şisttir ne 
nasiyonal sosyalisttir 

SOFYA, 5 {Milliyet) - Batvekil 
M. Kİınon Cörgiyef Oriente telgraf a
jansı mümessiline yaptığı beyanatta 
demiıtir ki: "Dahili inkişafı itibarile 
Bulgar hükUmt-ti , ne faşisttir, ne naı
yonal sosyalisttir. Hükümetin en bü -
yük cayeıi , Bulgar devlet ıı•ili.tını 
yenileftinne.k, yeni devrin icaplanna 
uydurmak, İ'Pfl1dİye kadar fırka cephe
lerine ayrılan milleti birlettirmek ve 
milletin iktıaat ve kültür inıkitafına 
yni bir ahenk vermektir. 

Bu büyük davanın tatbikinde hükü
metin, soı_ı. ı.enelerde cezri bir şekilde 
devlet müesseselerini ıslah eden diğer 
memleketlerin tecrübelerinden iıtifade 
edeceği pek tabiiılir. Fakat esas, öt.ede 
beride k•bul edile"n sistemlerle dok -
tnnleri tatbik etmek değil, Bulgar si -
yasi ve içtimai hayat: ı n ihtiyaç ve 
imki.nlarıdır. 

Hükümet daha ilk beyannemesinde 
sarih ve şüphe götürmez bir tekilde 
şimdiye kadar takip edilen harici siya
seti de değiştinneğİ a•la düşünmüyor. 

Makedonya t~kilatına !!'elince, be
yannamenin 14 üncü maddesinde ifa • 
de edilen devlet otoritesile kanuni kuv
vetini tesis etmekten başka bir Jel' 

Belçika kabinesinin 
istediği salahiyet 

BRÜKSEL, 5 A.A. - Hükümet, 
parada altın eaa11nı muhafaza, Belçika 
franaırun halibııızrr rayicini idame ve 
lüzumunda gümrük tarifelerini ve U· 

mumi vergileri tadil edebilmd< için mec· 
listen huıusi salahiyetler istemİ§tir. 

--o-

Sıcak dalgası 
LONDRA, 5 A.A.. - Dündenberi 

sıcak dalgası, evvelki cünlere nisbet • 
le daha büyük 4iddetle hükümfenna
dır. 

Cürüm işliyenler mahkemeyeverildi 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Trakyadan gelen Musevi vatandaş -

/ar hakfunda hükümcte meselenin mahiyet ve safahatına dair mufassal 
malümat gelm~tir. Ancak hakiki mahiyeti henüz; tavaz:z:uh etmemiştir. 
Dahiliye Vekiiletimizin müteaddit müfettişle . le birlikte mahallin
de yapacağı tetkikat ve tahkikata ve tanzim edeceği rapora intizar edil
mektedir. Bu hareketin mevzii olduğu, Çanakkale ile Edirne arasında 
bu hususta bir rabıta mevcut olmadığı kanaati vardır. Kanunun çerçe· 
vesi haricinde cürüm işleyenler Başvekilin bugün söylediği gibi mahke
meye verilmişlerdi r. Mes'uller mahkemeye sevkolunacaktır. 

Mebuslar lstanbula peligorlar 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Meclis yaz; tatiline karar verdiğin -

den bu akşamki trenle birçok mebı slar lstanbula hareket etmişlerdir. 

Tenzilattan istifade edecekler 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Muamele vergisi iptidai mevat ten

zilat cetvelinden istifade edecek müesseselerin isimleri Maliye Vekcile
tince tamim olunmuştur. 

Fransız maliye mütehassısı 
A N K AR A , 5 (Teleio nla) Hükümet taralınd'Ut 

Fran adan celbedilen Fransı? Maliye mütehassısı M. :'.l-
fond Maliye Vekaletinde çalışmalarına devam etmektedir. Mü
•~hassıs önümüzde!ıi halta İçerisinde lzmirden başlamak üzere bazı 
vilayet ve kazalardaki Maliyle teşkilatını tetkik edecektir. Bu meyanda 
lstanbula da uğrayacaktır. 

İstiklal günü 
--o--

Amerikada yapılan şen
liklerde 170 kişi ö'dü 
NEVYORK, 5.A.A. - istiklal bay

ramı şenliklerj münasebetiyle Amerika· 
da kazay uğn.yip ta ölenlerin r.ıikt.arı 
170 kitiye varmıştır. 1929 dan beri, bu, 
kayd<,)unan rakamlarm en azıdır. Tele
la,, sebep itibariyle, tu suretle taksim 
edilir : 

Havai fiseklerden iki, otomobil ka
zasından f / denizde boğulmak suretiyle 
70 ve mubt~lif sebeplerde 34, 500 kişi 
de hafif yaralannuştır. 

NEVYORK, 5. A.A. - Di;n "istiklal 
giinünü" kutlulamak için yapılan muh· 
telif merasim esnasında 28 kit-i ölmüş
tür. Bundan ha!ka, Havai fiteklerin pat
laması yüzünden 121 kişi yaralanmııtır. 

Yunanistanda nümayiş 
hazırlığı 

ATINA, 5 {Milliyet) - Haber a • 
lındığma göre, Kondiliae menıup za -
bitanl.a küçük zabitler bugün nümayİf 
yapacaklardır. 

Bu numayiılere giiya manevra tek
li verilecektir. Fakat bazı kimseler ya
pılan tefsirata cöre bu birkaç gün evvel 
ita-et edilen nümayiıi.n bir tezahürüdür. 

Maç seyrederken çöken 
tribün 

NEVYORK, 5 A.A. - Hapishanenin 
Base - B..JI takımlan arasında yapılan 
bir m; ı ı seyretmek üzere, Welfore - 1 s
land hapishanesi mensuplan bir tribüne 
çıkmışlardı. 

Kalabalığın çokluğundan tribün yı
kıhruş, üç mahpus ölmüş, 56 ıı yaralan· 
nuıtD'. 

Chili işçileri arasında 
tevkif at 

SANTIAGO DE CHILI, 5 A.A. -
Cbili iıçi federasyonu umumi kongreai 
feshedilmiştir. 350 murahhas tevkif o
lunmuıtur. Kongre içtimaı, iıyankar bir 
mahiyet Almak istidadını gösteriyor-
du. 

Madam Curie için matem 
VARŞOV A, 5 A.A. - Madam Curie 

nin doğduğu v arıova pelıri büyük a
lim kaduun veaftı dolaynile nihayet -
siz bir hüıün içindedir. 

Bütün ilmi müesseselerde ve Marie 
Curie • Sklodowska enstitüsü ve hasta
nesinde bayraklar matem aliimeti ola
rak yan çekilmiştir. 

lran matbuatı 
--o--

Türk - lran dostluğu et
rafında çok sa

mimi neşriyat yapıyorlar 
TAHRAN, 5 .A.A. - Goşiş gazetesi 

yazıyor : 
Şehinşah HıtTretlerine <'<>'' ~öll•t "

rafından gösterilen hüsnü kabüfün tarih· 
te miıli yoktur. iki millet arasındaki 
<lostluk madd; menfaatlere ve diplomasi 
cemilekarlıklarına istinat etmemekte
dir. Bu doıtluğun kökü çok eski zam
lardadır Ve buııün daha ziyade kuvvet
lenccr.k ve ebedi olacaktır. Şarkın sul
hunu ve terakkisini temin eden bu dost
luk, bütün dünyaya sulhun, en müteki. ... 
mil ,ekli ile, medeniyetin beşiğinde vÜ· 
cut bulmut olduğunu gösterecektir. 

Şefeki Sürh cazetesi diyor ki : 
Türk milletinin Şehinıah Hazretleri

ne kaı·şı göstenniş olduğu hiııiyabn bir 
etine "ncak lranlılar tarafından Caz< 
Hazretlerinin muzafferiyetleri günle· 
rinde kendilerine karşı gösterilen his.ıi
)'alta tesadüf olunabilir .Bugün dahi, 
lr~n milleti kardaşlan tarafından elde 
edilen nferlerde kendilerini şerik ad-
Jetmekt~ir. i 

lttiliôat gazetesi yazıyor: 
Sehinş.ah Hazretlerinin ıeyahatlarırun 

en.büyük neticesi şu olacaktır: 
Bundan böyle Türklerle lranlılar bir

birlerini karılaş bilecP.klcr ve mü~takbel 
nesilJere tesanütlerinin ve kardeılikle
rinin nimetlerinin miras bırakacaklardrr .. 
1 ki millet binlerce senelerdenbrei sahip 
old.,kları meziyetlerle bütün dünyaya it
tihl.drJl en güzel misalini göstennişler
dir. V d dünyada hiç bir şey bu ittihadı 
bozamty'\caktır. 

--------·--------
Hava vaziyeti 

Sıfır derecei hararete ve deniz se • 
viyesine indirilmit barometre: 

Saat 7 de 729, ıaat 14 te 761. 
Derecei hararet 19t derecei hara • 

ret 21 ,5 • Azami derece 22,5, asgari 
derece 17,5. 

Rüzgir tamamen yıldızdan esmiı -
tir. Aza.mi aürt1.li saniyede 10 · metre -
dir. 

Bir tayyare parçalandı 
CAP, 5 A.A. - Tay!P'eci Victor 

Smithin tayyareıi, Cap müstemlekesinin 
dağlık kısmında yere düşeTek parça • 
lanmıştır. 

Sabık Bulgar kralı 

Şü•ayi Ümmet, evvelce olduğu 
gibi Mısırda /.,,'tmet Sa'p beyin ne
zareti altında ayda iki defa ne.re
dilecekti. Gazeteye yazılacak olan 
esaslı ~eyler, makaleler Pariste mü
zakere edilecekti. Mısır telgraf ha
vadislerini ve bazı kere de cemiye
tin programına muzır olmıyan müs 
taccl mektupları, Pariıteki cemi
yet merkezine mÜTacaat etmeden 
basab;Jecekti. 

Bu mektuptan anlaşılacağı veç
hile Ahmet Saip Bey "Şurayi Üm
met,, in Mısırdan Parise nakline 
razı olmuyor, onu kendi gazetesi 
tanıyor ve hususile doktor Baha -
ettin Şakir Beyin yeniden vücu • 
da getirdiği Osmanlı Terakki ve 

EC 
(Bitmedi) 

Orta ve cenubi lngllt-Un kıamı 
azamında hararet derecesi, Fahrenhayt 
80 i, geç·.' tfl Bu sıcağın böyle de • 
vam edeceği tahmin ediliyor. 

ı E B i MATBUATINDA OK U..:.:..D_U_K.:..-L_A_R_I_M_I Z-J 
\...-.,,.İ,.t_a_ly_a_n_ı,.n_,.A_d_r.:ı:":a .. t,:ı"•k _ _;==z~in:i:,:d;,,a .. l:y;,,a_;:iç~i .. n-ta.:b:.i .. i_b_ı ... r-li•m•a•n-d•ı•.y•e--k•u•l•u-sa•b•u'"n-i•th•a•l-e•tm-iı•t•ir•.•B•u-h·.,•.•a•pç-a·,--m·a-ru•za-t'"t'"a'""."b'"u":'lu'"n'"m-u•f•tu-r.'"· ":S:"a":h:"r'"a'"d:"a• Is-

LONDRA, 5 A.A. - Bu defa müte
nekkiren Oxford'a geloiıt olan sabık 
Bulgaristan kralı F erdinancl, bu hafta 
içerisinde orada toplanan beynclmild 
ornitolo ijkongresinde hazcr bulu~Ltf• 
tur. 

Sabık kral, seneferdenberi bu ilim
le meuul olmaktadır. Kongrede 40 ka
dar memleket temsil edilmektedir. 

Yazılan makalelere imza konmı 
vacaktı. O tarihten itibaren ne~ro
İunacak ilk Şurayi Ommet nüsha
sına cemiyetin eski adresi, yani 
"Me,~eret., idaresinin adresi yazı
laC"aktı. 

Gazetenin tahrir nezareti Sezai 
heye havale olunacaktı. Dahil ile 
)·apılacak muameleler ve muhabe
relerle Doktor Bahattin Şakir bey· 
le Nazım efendi meşgul olacak
lardı. Hesap işlerine, Prens Meh
met Ali pa,anın nezareti ve mes'u· 
liyeti altında Nazım efendi baka
caktı. Ecnebi itleri İse - muvafa
kat haaıl olursa - Ahmet Rıza be
ye havale edilecekti. Nihayet ce-

kabul etmektedir. ltalyanı.,.. bundan Yunaniııtanda nüfus b~ına senevi 3 panyalı esirlerin mevcudiyeti muhak-
filosu fazlasına malik olması lngilterenin klg. sabun düımektedir. Bu nuretle kaktır. Bunların ekaerisi Afrikada, 

AkdenizJeki meukiinin istinatgôhı o- diğer devletlerin sabun aarliyatına Fransız 'ffahra.sında, yerli kabileler ta 
Yirmi parçadan mÜ•ekkep ltalya· 

nın Adriyatik birinci filosunun ansı
zın Dıraç'a geldiği Tirandan bildiril
mektedir. Siyasi mahalilde pek derin 
teair bırakan bu hadiseye M. Barthou 
nun Belgrat ziyaretine karşı bir nü .. 
mayİ.f nazarile bak·lmalıtatlır Gazete 
lerin elueriıi bu hôtliaeyi ftalyanın 
Şarki Avrupada ve bilhassa Yugoslav· 
ya • Arnavutluk itilôfından sonra Ar
navutlukta sukuta uğrayan nüfuzunu 
yükseltmek için uğrQftığına delil ola
rak gösterilmektedir. Belgratta hadi
lsenin Yugoslavya hükümeti mahafili 
arasında büyük rahatsızlık tevl't el • 
mediği, çünkü ltalyanın karaya asker 
cıkarmak kararı vermesine ihtimal bu 
lunmadıjjı kanaatindedirler. Arnavut 
luk siyasi vaz.İyetin henüz tama.mile 
tebellür etmediği, ve ba;ıı büyük dev
letlerin yardımına mazhar olacak 
b~ka bir hükümetin iktidar mevkiine 
gelmeıi muhtemel olduğu yazılmak
ta.dır. Bazı gazetelerin nolıtai nazar
larma göre, ln/lİltere Adriyatilr d<!ni-

lan Maltanı.n ehemmiyetini dü~üreceJı nazaran Yrmanistanrn mevkii en son- rafından muhafaza. altında bulunmalı 
tir. Bundan dolayı lngiltere, ltalyanın da geliyor. Yalnu: Macaristan, Rusya tadır, ve bir çoğu lspanyol zabitleri 
A rnavutluktaki meokiinin tutulması- -p ı L~ • -d l l · A v- a•kerleridir. 1921 ve 1924 5"nele-o onya ve uazı Balkan ev et en v -
m i.tememektedir. ( Proiya) rupada nüfus bafına daha az sabun rinde, herkesçe malüm olan harpte, 

Y • t d b sarfiyat! lfÖslermektedirler. Abdülkerim'in kıtaatı tarafından esir UDaDIS an a Sa UD alınmıfalrdır. Martine:<'in raporuna 
•• sanayu 

Yunanmtanda küçük mahiyette bir 
sabun .tanayii vardır iti bazı neviler
den harice muayyen bir miJıdarda ih
racat yapar. Diğer taraftan, Yunanis
tan ba%ı sabun nevilerini de hariçten 
ithal eder. 1932 &eneainde, Yunanis· 
tanda imal edilen çamatır .uıbununun 
mikdarı 22.550 ton olup, kıymeti 246 
milyon 500,000 draluni, kokulu tuva
let sabununun mikdan da 450 ton o
lup kıymeti 13.500.000 drahmidir. Ec 
nebi memleketlerine ihraç edilen .sa
bunlar 9.272.450 drahmi kıymetinde, 
803,5 tondur. Diie• taraftan Yunanis 
tan, 1 .049,060 drahmi kıymetinde 
55,3 ton mutfak ve çamııf1r sabunu ve 
227.580 drahmi kıymetinde 26 ton ko· 

Sahrayı kebirde Av- göre, umumi harpte, Touareg kab'le-

l • f leri tarafından •le geçirilmİf olan ltal rupa 1 esır er yan ve Alman esirleri de vardır. Bu 
Birkaç senedenberi, Sahrayi Kebir- esirlerin para mukabilinde kurtarıl· 

de bazı kabileler tarafından e8İ• edil masının kabil olacağı Martine: tara-
miı olan bir lspanyol zabiti esaretten lından iddia edilm<ıktedir. 
kaçmağa muvaffak olmU§, ve ispanya (Coriera Delta Sera) 

nın lfni müstemlekc!fine ... 1imen va- Yunanı"standa ancılık 
sıl olmuftur. iki aene evvel A;ıana ka-
binesi ve hassaten hava ifleri na20ıri, Atinadan bildirildiğine göre elyeum 
Sahrada bulunan Avrupalı esirler hak Yunanistanda bulunan arı kovanı er .. 
kında malumat alınma.,,m kumandan dedi 400 bin ve bunlann senevi hôsı-
Martinez Este&Je'e teklil etmİflir. Ku- latı 1JaSati olarak 4 milyon sekiz yüz. 
mandan Martinez;, yerli ahalinin yar- bin klg. bal olup bu hasılatın kıyme-
dunile bütün Cezayir :ıahras1$1ı gez - ti 72 bin drahm.i tahmin edil~kte-
mif ve Niger'in civarına kadar vô.sıl dir. Bu hasılahn bir kı~mı ecnebi mem 
olmuftur. Bütün vaziyeti hihakkin an lelretlere ihraç e<liliyor. 
ladıktan şonra, hiikümete hir takım (Türlıuche Poıt) 

Şoför uyum uf 
THURINC, 5. A.A. - Otomobille ge

zinti yapmakta olan 32 çocuk feci kaza
ya uğ:-amışlardır. Şoför, otomobilinin 
volanına dayanarak uyuyu kalmış oldu
ğundan otomobil yol Üzerindeki bir ağa
ca çarpmışbr. Dört çocuk ölmüş ve yir
mi sekiz çocuk yaralanmıttır. Bunl"1'· 
dan dördünün yarası ağırdn·. 

Romanyada Nazi 
Teşkilatı dağıtıldı 
BOKREŞ, 5. A.A. - Kabine, 

Romanya dahilindeki bilumum 
Alman Nazi teşkilatının he
men dağıtılmasına karı:r ver
mi,tir. Bundan b-.ka siyasi ü
niformaların giyilmesi de hü
kumetçe yaaak edilmi,tir. 

• 
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İlmin kıymeti .. • 
Belediye erkanı arasında bir 

dostum var. Eskiden dostlarım da
ha çoktu, ama Bel-ediye Reisi Bey
le m~hut stadyom işinden bcıflıyan 
ve bırtakı.m gayretkeşlerin gam
mazlıklarile büyüyen anlasama . 
mazlık hô.d şeklini aldıktan. sonra 
bu ~ostluklar azaldı, seyreldi ve 
bugun temenni edilmiyen tesadüf
lerde zaruri bir tebessümden iba
ret kaldı. Onun için bu tek kalan 
dostumu bir nadir kuş gibi sıkı tu
t".!~.~~· ı,te bu dostumla dün 
goruşurken söz belediye ile sine • 
macılar arasındaki ihtila"I • t "k l tti B. eınıa 
~ · k en, belediye ile elrat arasın-
h a r~h~l,::e matbuata kadw düsen 

er ı tı arla belediyem" l , l . b nası me-
~e eyı ırakıp karşısındakilere da-
İ~a 7anevra, dalavere - bir ke-

ilı'™: 1 .~ ~ fena niyet at/ettiğini 
erı sıırdum. 

EKONOMi 

Kösele ve 
Lastik kavgası 

Komisyon fabrika ve 
imalathaneleri gezecek 
Ayakkabıcılarla lastikçiler a • 

rasındaki lastik ayaki<abı rekabe
ti meselesini tetk~ edecek komis
yon dün ilk içtimaım yaptı. 

Ticaret odası lastik ayakkabı
ların deri , kösele ,ve ayakkabı sa
nayii üzerindeki tesi.rlerini iki ta
rafı da toplayarak fikir ve müta· 
lealarmı almak suretile tetkik et· 
miş.ti. 

l 
' 

BELEDiYEDE 

Ada çamları 
Ne halde? 

Reis muavini elden geldiği 
kadar bakıldığını söylüyor 

Ada çamlarının bakımsızlık yü 
:zünden gittikçe harap olduğuna 
dair yeniden :tiki.yetler olmuttur. 
Çamlardaki tırbllar, ağaçların bü 
yümesioe ve yetillenmesine mani 
olmaktadır. Belediye reis muavini 
Hamit Bey bu hususta diyor ki: 

Maarif hayatımızda birçok nok 
sanla,. olduğunu bu sütunlarda bir 
kaç kere yazmıştık. Son defa Vni· 
versite Doçentlerinin maaşlarının 
azlığından şikayet ederek istila et 
meleri bunun yeni bir delili""r. Fil 
hakika Doçentlere verilen para 
liişey mesabesinde telakki edi!e
cek kadar azdır. Ellerine ne geçi
yor? 70 . 80 lira kadar bir para .•• 
Eğe~ küçük esnafın kazanç ver· 

ltiral et el" • k" b rn ıyam ı; u memur 
dostunıdan b . '"k . . ku l • enım rı nnn vvet· 

Dünkü içtimada bu mütalea • 
larm tetkikine başlanmıttır. Bu 
mütalealar her iki tarafın da ken
di gözile serdedildiğinden komis
yon tetkikatını bu mütaleaları da 
nazarı dikkate alarak mahallen 
yapmağa karar vermiştir. 

P. ve telgraf yüksek mektep mezunları 
Ankara posta ve telgraf yüksek mektebi orta kısmı bu sene de 

bir kıaım mezunlar verdi. Yeni ha yata atılan bu gençlerin toplu bir 
halde resimlerini De§l"ederken, kendilerine muvaffalayet diliyoruz. 

- Ada çamlarını Evkaftan on 
beş sene müddetle kiraladık. Büt
çede bu husus için bir para ayır
dık. Şimdiye kadar on beş bin lira 
sarfedildi. Çamlaııa baktırıyoruz. 
Bekçiler koydurduk. Çamlara da • 
ha fazla bakmak, onları ıslah et • 
mek, bugünkü bütçe zaruretleri 
kar,ısında imkansızdır.,, 

gilerine matrah olmak üzere tan • 
zim edilen kazanç cetvelerine bak 
sak, bu paranın maalesef bir aş
çı dükkanı işleten kimsenin, bir 
piyazcının kazancından daha az 
olduğunu görüriiz. Bir Doçent, o 
ilmi kudrete malik olabilmek için 
ne yapmıftır?. Senelerce lisede o
kumuş Üniversiteyi. bitirmiş, Av
rupaya gitmiş, orada dirsek çiirüt
müf, kala patlatmıf, en asgari bir 
ecnebi lisanını mükemmelen öğ
renmiştir. 

Elbette bunlarla hiç okumayan 
kimseler arasında büyük farklar 
vardır. 

endırecek bir cevap ta beklemi • 
rrd~. Çünkü adliye, mahkeme
b~/!_lustesna o."mak üzere diğer 

u un resmi müesseselerdeki me
murlar fert lehine mütalea beyan 
etmekten d · k" · a k b. aıma çe ınırler. Hatta 
d~~ ır hak bile mevcut olsa. Zira 
k ulnyankın hali gariptir. insanı le-

e eme. için belki böyle b.i.r hare
~et vesıle te,kil eder korkusu da
•ma mern l nin n ~r arı çalıştığı miiessese-

.oktaırıazarı lehinde söylemi. 
Ye, hır deği_lse a~eyhinde likir be
Yan etmemıye sevk·., eaer. 

Lakin bu garip "h . • 
ret mutlaka h L ~ ı tıyati zaru-
h er11esın fena · ti 

areket etmekte old • ~y~ e 
Ya kadCIT va ugunu uldıa
m b mıaz samrım. Dostu • 
d"a u yo.lda bir sürü miaal getir-
ım Ve nıhayet D__,,,. • • 

hakkı d , .. "nuaceze verguı 
T .• n akı mutaleasını sordum. 
• abu bana belediyenin haklı oldu
gunu söyledi. 

t b f
1
1ikin bu verginin yalm.z ls

an u ulardan alınman doğra 
mudur? 

- Tabii doğru. Çünkü Dariilii
cezGe l~tanbuldadır. 

an ,.,d. 
P "' ıa! Ben ona yalnız su 

cevabı verdim: , 
- Bereket 0 • U · · .. t han er11n, nıverstte ue 

y~ar e belediyeye bağlı değil. 

d
o ~ bunlar için de lstanbulda-
ır dıye belL · . gelird · m Vergı almak hatıra 

ı. ... 
Bir resm"ı m·· • .. • l" il h ueaaesentn mumessı· 

1 e alk C1Tasında ihtilal çıktığı 
74lncrıı r .. ·· . esmı muessese memuru: 
la - Bız kendi fikrimize göre hak/:t· 10nlar da kendilerine göre. 
cek;.'~ malıkeme ne kar°! oere
n~vr e;e de karşısındakini ma
rneae acı, alavereci diye itham et
bar ol ne ;ahat, ne doğru ve ne ki-
11\an bar ~· Neden hep ve her za. 

u fUphe?! 
FELEK 

1mzıuız v 
zan zata: e manıuız mektup ya-

BeniıoJe 1 t~•eldrii /v. enmek istemenize 
kararı.: e erım. Henüz böyle bir 
radyo il yo~. hOlduğu zaman sizi 

e mı aherdar edeyim? 
F. 

Anı 'k erı ahlann zararları 
d Harpte emval v m)~ '-' .. ere ed"J e e .,.., musa-

ı enAm 'k rar ve . en a tebaasmın za 
Zere te 2ktinl~ını tesbit_ etmek Ü· 
tekr • edılen komısyon dün 
kinea~ toplanmq, dosyaların tetki 
RÜnü t=~aın edilmi,tir. Cumartesi 

[ ;r ~P~nı~c~ır. 
1 

o, Bank a.aınan alınan ctvelir 

5 T enımuz 934 
1 
AKŞAM FiYATLARI 

STIKRAZLAR 
latilırıoo~ı dalu1i 9.."\ 1 TAHViLAT 

1S..l3 Errani 93SO Rı~bnı 17,75 
Onitürk aos Mu"'••ail .. u. 

il 27 PGfta\h:; 48 " .eo 
... 111 27 80 .. ıı 46.90 . ... ııı 50 

ESHAM 
I, llan&ta•ı _Nama 9.09 Reji Kupon. 
" .. H•milıne 9,05 •u~ 2 
•• :: Müe••İ• 98 Telefon ıı:: 
1:urlı:iy,. CümhU- ı:er'ko• 19,40 
rıJet B•nlıı:a•ı 56 Çımento 11.10 
l'r.,nı.,... ittihat dey. 15.SO 

'l\•dolu 'H· 38·25 Şark de7. 1,25 
Şi ... ı-ı •1••e 26.80 B~lya ı.ss 

' •Jl'ıJe 15 ~ark m.ec=ıta 3,.20 

ÇEi( FiYATLARI 

636.25 I Prai 
12,0S BPlırat 

79.50 Mıt.drit 
9.27 .20 Beri in 

2.44.21 _ı;o Zloti 

112.39,25 ı p, ••• 
3,40.50 Bi.ıkret 
1,17.21 Mo•ko•a 

66,13,56 Viyana 

N U K U T (Satıı) 

19,11,12 
3,41 
5,82 

2,07.53 
4,20,10 
4,05.SO 

79,20,50 
ı0.74.SO 
4.30,50 

Komisyon aza~ı bu haftadluı 
itibaren fabrika ve imalathaneleri 
gezeceklerdir. 

Hariçte iş yasak 
Aldığımız malumata nazaran 

l1ttısat vekaleti, teşkilata dahil o
lan memurların hariçte iş yap • 
malarmı men'e karar vermiştir. 

Vekalet memurlarından bir 
ku;mı §İmdiye kadar yüksek iktı • 
sat ve ticaret ektebinde ve sair 
mekteplerde muallimlik yapar • 
lar4<en vekalet bunu da menetmiş
tir. 

lzmir panayırı komserligi 
İzmir beynelmilel panayırı ko· 

miserliğine tayin edilen eski t; • 
caret komiserlerinden Baha Bey 
dün İzmire hare'ket etmiş.tir. 

Esnaf cemiyetleril'lde toplantı 
Esnaf Cemiyetleri umumi ka • 

tip ve reisleri yarın Ticaret Oda
sı salonunda bir içtima yapacak • 
lardır. 

Bu toplantıda esnah alakadar 
eden meseleler görü~ülecektir. 

Evkaf Ban kası 
Yapılıyor 

Aldığımız malfuoata gi;re 1935 
mali senesi batında bir Ewaf Ban 
kası teşkil edilecektir. Bankanın 
sermayesini evkafa ait bütün em
val ve emlak t~kil edecektir. İca· 
re ve mukataa vecıgilerinden dola
yı evkafa olan birikmi• borçlar 
da, Bankanın sermayesine ilave e
dilecektir. Evkaf idaresinin i,leri 
hemen hemen bankaya geçmi• ola 
caktır. Umumi müdürlük, İstan • 
bul Evkaf müdürlüğünden bazı 
mütalea !ormu,tur. ---Avni Bey ihtikar var 
olduğunda israr ediyor 

Belediye lkbaal müdürü Aamı Be· 
yin ihtikar olmaJığına ve binaenaleyh 
mücadeleye de lüzum olmadığına da .. 
ir beyanatı Üzer.ne daimi encümen 
azaarndan Adalı Avni Bey dün, tek· 
rar gazetecilere fU beyanatta bulun -
mu~tur: 

- lhtikii.r varrlr!·. V,... L ... • · ~ p "' 

bkla bertaraf edilmesi de mümkün• 
dür. lhtikir bu;:\.ı. . , ..... .. ~ .... . .... - ~ •t 

dünün yaraaıdır. Birçok alış verİ§ler
de müşterilerin zek8::ına göre yuttur
ma denilen facialar oynanıyor. Her 
kea bu iJle alakadardır. Çünkü hallı: 
bizar olmu~tur. Meyve ve sebze satı • 
cılan tutturab !dikleri fiatlarla satış 
yapıyorlar. Hal aatıı fiatlarını bilme· 
diğimiz için pazarlık yapmak karan
lıkta pala sallamağa benzer. Pera · 
kendeci, iki kuruşa aldığı ve >:attığı 
mıntakaya kadar nakil masrafı da d.ı 
hil olduktan ııonra kendisine Üç kuru 
ıa mal ettiği birteY için 35 kuruş ıslİ· 
yor .. Bu fena çığırı kapamak için top 
l•n ve perakende sabş fiatlarrru ıli.n 
e-Gerek halkı tenvir ebnek zaruridir. 
Bundan batka perakendeciler hali 
de yapmalıdır. Satıcıların ittihadın! 
görürsek, ucuz eşya tedarik edecek 
bir yer bulmalıyız.,, 

Avni Bey, lktıaat müdürü Aoım Be 
yin mücadeleye lüzum olmadığı hAk
kmdıııl<i sözüne "-ı• da ıunlan ilave 
etm.ittir: . 

- Benim lktuıat müdürü Beyin ye 
rinde rôzüm yok, fakat iıinde gözüm 
var. Çünkü mürakıbıyım.,, 

İngiliz sefiri yat tenez
zühünd{ n döndü 

Hususi yatile Marmarada bir 
gezintiye çıkan İngiliz sefiri Sir 
Perey Lorraine seyahatten dön -
mü,tür. 

Kuru' Kul'u' 

Yerde oturanlar sağdan sıra ile mezunlardan: Cihat, Zühtü, Şa
ban, Şahin, Naci, orta sırada bulunanlar sağdan aıra ile: Hulusi, Os
man Arif "mektep müdürü Şükrü Acaralp,, Şerif, Hasan, Sebati. 

Ayakt-a duranlar sağdan sıra ile: H. Şahin, Bürhan, Abdullah, 
Ahmet, Semahıı.t Hikmet, Hüsnü, Halil, Kenan, Hanım, Bey ve E
fendiler. 

MAHKEMELERDE 

Halı yerine çul 
Ağır cezada bir dolandı
ncılık davasına bakılıyor 

Dün ağır ceza mahkemesinde 
mühim bir dolandıncılık davası 
rüyet edilmiştir. Davanın suçlusu 
Agop Abalyan efendtdir. 

iddiaya nazaran Agop Abal
yan efendi T abakos şirketinden 
aldığı 33 lira kıymetinde bir çul 
dengini İngiltereye gönderilmekte 
olan bir halı dengi gibi 14 bin İn
giliz lirasına sigorta ettirmiştir. 

Çul dengi gümrükten de ln • 
giltereye sevkedilir gibi geçirilmiş, 
resmi muamelesi böyle yaptırıl • 
mış, vapura tahmil edildiği za • 
man da dengin markası değiştiri
lerek Marsilyaya gönderilmiştir • 

Bittabi bu suretle İngiltereye 
gönderilmekte olan denk vapurun 
içinde kaybolmuştur. Bunun üze
rine s.i gorta şirketine müracaatla 
14 bin l ngiliz lirası sigorta bedeli 
istenilmiştir. 

Dünkü muhakemede iddia ma
kamını işgal eden Kaşif Bey bu 
davaya sigorta Prketinin hakkı 
müdahalesi olmadığı iddiasını s ~r
detmiştir. 

Muhakeme sigorta vekillerinin 
bu iddiaya cevap vermeleri için 
15 temmuza bıra'kılmış tır. 

Elli sabı kılı Halit 
Y ankesicılik yapmaktan suçlu 

ve 50 sabıkf.lı Halit dün birinci 
ceza mahkemesinde bir sene hap· 
se ve 65 lira para cezasına mah
kum olmuştur. 

Mas'.ak yolu lazası 
Maslak yolunda otomobili ile 

bir jandııırmaı;nızı ezdiği iddiasi · 
le muhakeme edilme!de olan kli
şeci Alaettin Beyin mu'hakeme
sine üçüncü ceza mahkemesinde 
dün de devam edilmiş, muhake -
me bazı şahitlerin müvacehesi 
ve gelmiyen şahitlerin ihzaren ge
tirilmesi için bP~1<a güne bırakıl· 
mıştır. 

Kara Ali 
Gebze civarında halkı tethiş 

etmekten suçlu ve evvelce 30 sene 
hapse mahküm olmuş olan Kara 
Alinin muhakemesine nakzen dün 
ağır ceza mahkemesinde devam e
dilecekti. 

Kara Ali mahkemeye gelme
diği için davanın devamı ba,ka 
güne bırakılmıştır. 

Şile cinayeti 

ViLAYETTE 

Soy adı 
Altı ay sonra herkesin 

bir soy adı olacak 
Büyük Millet Meclisince ka

bul edilen soy adı kanunu 2 tem
muz 934 tarihli resmi gazete ile 
netrolunmuştur. Kanun neşri ta
rihinden altı ay sonra muteber· 
dir. Bu itibarla 2 kanunusani 935 
tarihinde mevkii tatbike girmİ§ o
lacaktır. 

Kanuna göre, her Tür4< ÖZ a
dından başka soy adını ta§ıma· 
ğa mecburdur. 

Söyley :,te, yazışta, imza.da 
öz ad' önde, soy adı sonda kulla • 
nılacaktır. 

Rütbe ve memuriyet, atiret 
ve yabancı ırk ve millet isimle· 
rile umumi edeplere uygun ol
mıyan veya iğrenç ve gülünç olan 
soy adları Jrnllamlamıyacaktır. 

Soy adı seçme vazifesi ve hak
kı evlilik birliğinin reisi olan ko
caya aittir. Evliliğin feshi veya bo
şanma hallerinde çocuk anasına 
tevdi edilmiş olsa bile babasının 
seçtiği veya seçeceği adı alır. 

Koca ölmüş ve 'karıaı evlen
memiş olursa ve yahut koca akıl 
hastalığı ve akıl zayıflığı sebebile 
vesayet altında bulunuyor ve ev
lilik te devam ediyorsa bu hak 
ve vazife kadınındır. 

Kocanın vefatile kan evlenmiş 
veya koca evliliği fıkrada zikredi
len sebeplerle vesayet altına alın
mış ve ev )ilik te zeval bulmuş 
ise bu hak ve vazife çocuğun ba
ba. cihetinden olan kan hısımla • 
rından en yakın erkeğe ve bunla
rın en yaşlısına, yok ;se vasiye a
ittir. 

Mümeyyiz olan reşit soy adını 
seçmekte seN>esttir. 

Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren iki yıl içinde gerek soy 
adı olmayanlar ve gerekse soy ad
larını değiştirmek istiyenler ta~ı
yacakları adı hükumetin tayin e
deceği §"kilde nüfus kütüklerine 
geçiı mek üzere bila'ireceklerdir. 

Bu iş iç.in verilecek her nevi 
evrak pul resminden muaf ola
caktır. 

Tramvayların 
Sürati artıyor 
Makinelerde bazı tadilat 

yapıldı 
1 ramvay şirketi, tramvayların 

süratini arttırmak üzere bazı ted
birler almıştır. 

Belediyede maaş 
Belediye memurin maa,ını ya

rın verecektir. 

l(endi yerine başkasını 
aönderiyor 

Belediye tarafından Anadolu
ya gönderilen acezenin evrakma 
fotbğ'.>af yapıftırılması takarrür 
etmiftir. Çünkü gönderilmesi mat 
liip kimse yerine hazan baş.kala
n gitmektedirler. 

Periye Bankası ile itilaf 
Periye Bankası ile yapılan ve 

belediye borcuna ait olan itilafna. 
meyi tetkili. için Ankaraya gıden 
belediye hesap itleri müdür mua
vini Nail Bey "'4ırimize dönmüş
tür. Bu hus~utaki itilafname para
fe edilmi,tir. 

Odun kömUr fiatları 
Önümüzdeki kıt odun ve kö

mür fiatlar•nda fazla bir yüksek· 
lik olmaması için belediye bazı tet 
kikat yaptırmaktadır. Alınan ma
lumata göre, ,ehrimizde kömür 
stoku vardır. Ancak odun azdır. 
Cünkü katiyat tahdit edilmi,tir. 
Maamafih T etrinievvele kadar 
mühim mikdarda odun gelecek
tir. 

POLiSTE 

Eroin kaçakçılığı 
Zabıta on kişiyi nezaret 

altına aldı 
Emniyet Müdürlüğü ikinci ,u. 

be kaçakçıltk bürosu yeni ve geni• 
biı eroin kaçakçılığını meydana 
çtkarmı,tır. On ki•i nezaret altına 
alınmıftır. Yakalanan tebekeden 
hazır olmak üzere 15 kilo eroin 
yakalanmı,tır. Bu şebekenin ele
ba,ılan 4 erkek ve iki kadındır. 

Para kaçakçıliğı 
Dün gümrük muhafaza me

murları gene bir para kaçakçısı 
yakalamışlardır. 

Pireye hareket etmekte olan 
İtalya bandıralı Avanto vapuru 
yolcularından Mustafa efendi na
mında birisinin para kaçırdığı ha
ber alınmıştır. 

Muhafaza memurları bu ihbar 
üzerine Mustafa efendinin üze
rinde uzun bir araştırma yapmış
lar ve bu araştırma neticesinde a
yakkabılarının taban astarı al
tında 300 lira bulmuşlarclır. 

Bu para l<açakçısı derhal va
purdan ' çıkarılmış ve hakkında 
kanuni muameleye başlanmıştır. 

Kapıyı kurcalayan adam 
Gedilcp,..ada Sucu sokağında 

Madam Gazarın evinin kapı.mı 
kurcalayan F ahrettin namında bi
risi yakalanmı,tır. 

~-o~~~~~~ 

MAARiFTE 

Khaikler bir araya 
toplanıyor 

Geçen teşrinievvelin on doku
zuncu gecesi Pendik . Şile yolı: ü
zerinde seyyar tacir Pendikli A'kif 
efendi ile ortağı Sabatay Efendi
nin çok feci bir surette öldürül . 
meleri, para ve eşyalarının gaspe· 
dilmesile neticelenen bir cinayet 
olmuştu. 

Ma'kinelerde bazı değişiklikler 
yapılm1ş tramvayların şimdiki aza
mi süratlen yarım misli fazla sü
rat kazandıkları aola,ılmıştır. 

Muhtelif hastanelerde Tıp fa
kültesine ait olan kli-niklerin Gü
reba ve Cerrahpaşa hastanelerin
de toplanması takarrür etmiştir. 

T alehe bu suretle daha çok 
istifade edecektir. Bu husus için 
Maarif vekaleti Ü!ıiversiteye 85 
bin lira tahsisat vermiştir. 

Mevcut arabaların beşte biri 
bu şekilde tadil edilmiştir. Fakat 
bu sürat te kafi gelmediğinden 
yeniden bazı tedbirler alınacak • 
tır. 

Bu suretle hatlarda daha faz. 

Gürebada iki yeni pavyon İn· 
şa edilecektir. İnşaata yakında 
başlanacaktır. Yalnız, Hasekide 
doğum, Şişlide çocuk klinikleri 
kalacaktır. 

Bir defa böyle güzide gençlerin 
zevkleri bafkadtr. Yaşayış tarzla· 
rı başkadır. Cemiyeti içtimaiye i
çindeki mevkileri başkadır. Bina· 
enaleyh harcayacakları para da 
~ka olmalıdır. 

Bugün Avrupaya küçük sanat 
tahsiline ve mesela terzilik veya 
çiçekçilik gibi feyler öğrenmeğe 
giden talebelerimize asgCITi 100 li. 
ra verlyonız. Diğer taraftan ihti • 
yaçlan tanıamile bir talebe ihti
yaçlarının fevkinde olması lazım· 
gelen bir doçentin eline 75 lira ge 
çebilecek bir karar alıyoruz. Bu
nun arasında ne büyük bir fark o-
labileceğini hiç düsündük mü? 

Univerrite memleketin ilim ce
reyanını, likir hareketlerini ida • 
re eden bir müessesedir. Bundan 
liizımgelen iatiladeyi temin etm(;k 
için elbette içinde çal~nların 
kannlannı doyurmak vazifemiz
dir. 

Tasavvur .,dilsin ki bir doçent 
aldığı para ile sade karnını doyur 
mak değil, aynı zamanda dimağı
nı da doyurmak ve likıi ihtiyaçla
nnı tatmin etmek mecburiyetinde
dir. Bir Doçent elbette maaşının 
büyük bir kısmını kitap almağa, 
mecmua almaia han-edecektir, 
Vakıa denilebilir ki: 

- Bunun için Univeraite kütüp
hanesinde icap eden bütün kitap
lar, mecmualar vardır. Bunlardan 
istifade etsinler., 

Doğru, lakat bir doçentin husu
si bir kütüphanesi olmasın mı? 
icabında herhangi bir meseleyi et
raflıca tetkik edebilmek için bu 
gazetelerden, bu mecmualardan 
kesilmiş parçalarla birkaç drnya 
tutmasın mı? 75 lira ile bunlardan 
hangi birini yapabilir? 

75 lira maaş alacaksa niçin kalk, 
tı, bu kadar zahmet ihtiyar etti, 
Avrvpaya gitti. Kendisini sıkıya 
soktu; kah aç kaldı, kiıh si
garasız kaldı?. 

O zaman hiç böyle hareket et
mezdi. Çünkü bir avukatın yanına 
katip girseydi, bir eczacının yanın 
da havan dövseydi, bu kadar r:a
rayı bundan çok evvelinden çıka
rabilirdi .. 

Amma doçentlik büyük bir me• 
lekmiş. Bir doçant'in ilmi "auto
rite" ai varmış. ilmin büyük bir 
zevki varmış. 

Fakat alim olmak, bu ilmi "aa· 
torite" ye sahip olmak için mu· 
hakkak doçant mi olmalı?. Bu ar
:zuyıJ duyan kimse doçent olmadan 
hususi sur<ette ilmi zevkini tatmin 
edebilir .. 

Memlekette eğer ilmi hakim kıl 
mak istiyorsak, ilme layik olduğu 
kıymeti vermek, onu tatmin et· 
mek mecburiyetindeyiz. 

Mümtaz FAtK 

Çekoslovak gazeteciler 
Evvelisi gün otomobillerile teh 

rimize gelen Çekoslovakyalı iki ga 
zeteci dün sabah Ankaraya cit
mitlerdir. Ankaradan, Suriyeye ge 
çecekler, lrak yolile İrana gidecek 
lerdir. 

Diş tabipleri kongre"Ji 
Dif tabipleri cemiyetinin sene· 

lik kongresi bu ~abah saat 10 da 
Etibba odasında yapılacaktır. Kon 
grede Cemiyetin bir senelik faali
yet raporu ile müfetti' raporları 
okunacak ve 25 eylulde yapılacak 
olan İstanbul milli di, tababeti 
kongresine i•tiralı: için heyeti u
mumiyeden müsaade isteyecektir. 

~o . "• l [) •n•ı:r: 160 20 1. la•İçre 808 Hüsrev 
l _olar 

Beyin arzı tazimatı 

Bu davaya dun ağır ceza mah
kemesinde jandarma Ası.m Çavuş 
şahit olarak dinlendikten sonra o 
zaman Şile kay'1!akam vekili olup 
halen Erenköy nahiyesi müdürü 
bulunan Ziya Bey şııhit sıfatile 
ı: I -ildi. 

la araba tahrik edilerek yolcula
rın ayakta kalmaması temin edi
lecektir. Orta tedrisat m uallimligi lara başlanmıştır. Muvaffakıyet 

nisbeti yüzde kırk kadardır. T ah
riri imtihanhrda İngilizceden 15, 
tüı'kçeden 20, fransızcadan 12, 
almancadan 7, tarihten 2 kişi mu• 
vaffa~c olmuş.tur 

~, ş.ı ...... 117 
2(1 '<ur. ç.,.ı, 22 

Lf'• . 106 1 1 • 23 ~o •_tel'li." 
2\) l~ır"t G.JS 

F .11 1 . 214 
.. 20 [) e Çllca 

1 rl"~rnı 
115 
21 Orın 

1 l'•zc:ta 
1 M:uk 
1 ~~luli 

20 Lc-y 
!!O Oiıınr 

1 ( ~ noviç 
/-\:t r. 

1 A• r;liye 

18 
49 

20,50 
rn 
53 

-.-
9 2.5 

15 1-2 

Dün büyük elçi Hüsrev Bey 
Y alovaya giderek Gazi Hz. ne 
a: ızı tazimat eylemiştir. Reisicüm-
bur Hazretleri tarafından yemeğe 
alılconarak mazharı iltifat olmut-
lardn. 

·~1 umaileyh bu i~in esrarlı per
desini İsmail isminde bir kömür 
ocakçısımn açtıeını söyledi. 

darına çavuşunun celp ve istima • imtihanları 
!arını rica etmişlerdir. Üniversitede orta tedrisat mu-

Muhakeme Temmuzun on do- allimliği için yapılan İmtihanların 
l:uz~ıııcu persembc günü saat on tahriri kısmı b;tmİştir. 
buçuğa bıra!nlmıştır. Diinden it;baren şifahi İmtihan-

---~~~~~~~~~~~~~_:_~~~~~~-
83 ı '"' not 237 

Müt.,akiben müştekile: tarafın
dan Faik, Haydar isminde i::i jan-



4 MiLLiYET CUMA. 6 TEMMUZ 

( Ludendorf'un bir ki~abı )' 

1 r .. __ Ô_z_d_il_i_m_ı_· z_l_e __ )...ı Hii<AYE 
Leblebi! 

Bir gazete yaztyordu: 

AlmM>lar cihan harbini nasıl kaybet· 
tiklerini bala anlamam:şlardır. Birçok e· 
serlere ve bilhas&a devletin çıkardığı res
mi devlet kuyudabna (Reichsarch;v) rağ 
men, harpte hata yapanlar sarahatle 
meydana çıkmamışbr. 

Yurdumuzun yetişken (1) leri
ne alıcı (2) bulmak i,i ile uğraşıl
dığı şu sıra:arda leblebiciler, paç~ 
ları sıvamış, cicüibicüi teneke ku
tular içinde Habe~stana 36 kilo 
leblebi göndermişler. 

Şüpheli adam 
Ludendorf yeni bir eser çıkarıyor. 

Bunda 1914 te cereyan eden Marne mu
harebesinin niçin kaybedildiğini izaha 
çalışıyor. (Marne Facia11) adını verdi· 
ği bu eserde, Ludendorf, şimdiye kadar 
malum olmıyan bazı karanlık noktaları 
meydana çıkarmak istemittir. Habrlar· 
dadır ki Marne kaybedilirken Ludendorf 
Şark Cephesinde Ru.Iara karşı harbedi· 
yordu. Marne'dan sonradır ki Garp 
cephesine gelmiş ve harbin sonuna ka -
dar orada kalmıştır. 

Ludendorf'un eıeri battan başa bir 
ithamnamediı-. Bu ithamnamede iki as· 
kerin siması belirmektedir. Bunlardan 
biri Garp Cephesini idare eden von Mol· 
tke, diğeri Garp Cephesi erkaniharbiye
sinde istihbarat şefi Miralay Hentsch'tir. 
Ludendorf bu iki askeri şiddetle hırpa· 
lıyoı. Marne harbinin kaybolmasını bun· 
!ara atfediyor. O zamanki Alman ordu
sunun tçyüzünü aydınlatmıya çalışan bu 
eser, sanki bu iki askeri teşhir için ya• 
zılmıştır. 

Ludendorf diyor ki, von Maltke ga· 
İp kuvvetlere (occulte) inanan bir zattı. 
Gerek knrısının tesiri alımda n gerek 
gaip kuvetlere müstenit bir felsefe tesis 
cbnİf olan Steiner'in eacrlerini okuya -
ırak ve kcndisilc tanısarak, ruhunu mi;ı. 
bet şeylerden ziyade hurafeye temayül 
ettınni,ti. Karısı cephede haatabak.c• 
olmuıtur ve beraberine spritiım tecrübe
lerinde ccdyum'luk eden Lisbeth Seid- ı 
ler adında bir kadın almı!lır. Bu kadın 
daha Be::-lin' de iken harbin kaybolacağı· 
nı ifade etmi~ ve Moltke'nin kansına ve ı 
hatta Moltke'ye bu kanaati aı•lam•ştır 
Ludendcrf diyor ki, ruhi temayülü ma· 
fevkattabia kuvvetlere son derece müsait 
olan Mo!tke, iradesizliği yüzünden ta -
mamaile aklın haricinde bir aleme kapıl· 
mıştl. Marne harbinin tehlikeye girdiei 
zamanlarda, erkiniharbiye karargi.hın
da kendisini görenler '8tkın ve i.si.pça 
çok zayıf bulmuşlard•. Ludendorf, bu 
ıart!ar içinde ·bulunan bir zata Garp 
Cephesinin idareıini vermek en büyük 
hata olmuıtur diyor. 

Kitabın diğer kahramanı ise istihbarat 
ıefi Hentsch çok daha kötü bir ışık al
tında takdim edilmektedir. Yudendorf'a 
göre, Marne muharebesinin aaıl kaybol
masına ıebep bu zattır. Kitaba dercedi· 
len uken harekt krokisinde dahi görül
düğü üzere Almanlann birinci ordusu 
Parise otuz kilometre yaklaşmıştır. Ver. 
dun' dan Pariıe kadar bir S şeklinde va
ziyet alan Alman orduları, Verdun'den İ· 
tibarerı 5 inci, 4 üncü, 3 üncü, 2 nci or· 
dular ile Parisin kar~ııında vaziyet alan 
1 inci ordu idi. 1914 eylülünün 8 inde 
lngilizlcr ve kısmen Fransızlar 1 inci ve 
2 nci ordu1ann arasını yardılar. 1',....,lt· 
kr.'nir- karP1ro-ihnıa bu haber t"' • ce, 
Moltke. istihbarat ıefi Hentsch'i vaziyetı 
anlamak üzere birinci orduya gönderdi. 
Fakat Ludendorf'un fevkalade me kük 
bir tip olarak !'Ö•terdi~i bu zat, doğnıca 
birinci orduya mdeceğine, befİnciden 
başhyarak ıırasil diV,er ordulan ziyaret 
ede ede va4<lt 'l'ecir 1 En sonunda 2 ve 
1 inci ordulara ıreldi. Ludendorf diyor 
ki hem !'ec "el.ı;, hem de 2 nci ordunun 
mükemmel vmyetini 1 inciye fena şekil 
de tasvir ve 1 inci orduyu da, bunu da· 
h~ !!'Örmeden, 2 nci orduya bedbin şekil
de nakletti. 1 inci orduya tesir ika ede· 
Tek onun geri cekilmeıine u-bep olan bu 
zattn·. Umum! ric'at hundan sonra baş· 

H abeşlüer bu leblebileri çıtırpı· 
tır yemişler. O kadar beğenmisler 
ki, arası çok geçmeden otuz ·altı 
teneke leblebi daha istemisler. 

Desenize, leb:ebi alıp yü~üdü. 
Değeri milyonlar tutan bunca Ü· 

2ümümüz, incirimi.z, pıı(amutıı . 
muz, tütünümüz, derimiz, tiftiği -
miz, halımız, zeytinyağımız, ve da
ha fUyumuz buyumuz dururken, 
leblebi hepsini bastıracak, onlar -
dan önce akın akın dışarı gitmiye 
b~lıyacak. Yabancı ulus (3) ların 
pdro: kralları, şeker kralları gibi, 
bizde de leblebi kralları yetişe . 
c·ek .. . 

Şakayı bir yana bırakalım da 
uçık konuşalım: Leblebi nedir? ki
m"n işine yarar? Onu bir azık (4) 
sayabilir miyiz? 

Hayır ~-e üzerine bu kadar düf
mell niçin? Tadına bakmak için 
bir iki yerden leblebi aratabilir
ler. Yalnız bakalım, bu istek sü
rekli olur mu? 

Tirvakic" çok olan lstanbulda bi
le lel. 'zbi satılmıyor. Nerde kaldı 
ki, Pariste, Londrada, Berlin'de, 
ve Habeşi11tanda satılsın . .• 

Leblebicilerimiz, kendilerini bu 
kadar kuruntu (5) ya kaptırmasa· 
lar iyi P.derler. 

M. SALAHADDiN 

( 1) Yetişken - Mahsul.. (2) Alıtl -
Müşteri karşılığı. (3) Ulus - Millet. 
(4) Azık - Gıda. (5) Kuruntu - Ha
yal. -

İRTiHAL 
Arkadaılarımızdan Nihat Beyin 

~:fteıi süvari miralaylığından müte .. 
kait Şlikrü Bey irtihal eylemiştir. Ce
nazesi bugün öğle üzeri Çamlıcada 
Bulgurlu mezarlı~rna defnedilecektir. 

Çanakkaie 
Şehitlerini ziyaret seyahati 

26 Temmuz Perşembe 
GüLCEMAL 

vapurile yapılacaktır. Bu sene 
Boğaz'm Rumeli sahilinde ka
raya çrkılarak Şehitlik;eri i
mar Cemiyetinin temin ettiği 
vesaitle 

Elinde ağır bir valiz, yakası kalkık, 
kasketi gözlerine kadar inik, arka tenha 
ookakte.n giden bir adam insanın içine 
hiç le emniyet vermiyordu. Tek tük ge
çenlere kendini belli ebnemeğe çalıımak 
istemesi, insanı büsbütün ku§kulandıı-ı· 
yordu. 

Sokağın başına gelince derin bir nefes 
aldı, sağına ooluna bakarak, kimsenin 
kendisini görmediğinden emin, oradaki 
küçük bir otelin kapmndan içeriye dal
dı, 

Karıısma çıkan otel katibinden iyi 
bir oda İstedi. Katip bu tanmıadığı mÜş· 
teriyi ,•Jkardan aşağ•ya süzdükten son• 
ra, duvardaki tabelanın llra çengellerin
den numaralı bir anahtar aldı: 

- Buyurunuz, ded;. 
Müıteriyi bir odaya ırötürdü. Bariz 

bir itimatllzlıkla: 
- Seksen kuruş, dedi, parayı peşin a

lıyoruz beyim. 
Gelen adam evvela odanın kilidine 

baktı, Arkadan sürmesi olduğunu gö
rünce, içi rahat eder gibi oldu. 

Bir haftalığını peşin verdi. Parayı da 
Öyle herkes gibi cüzdanından değil, pan· 
taJonunun cebinden çrkarmıftı. 

Katip hüviyet kağıdını doldurttu, çık· 
tı. Ç:kaı çıkmaz da müşterinin arkadan 
kapıy• ıürmelediğini duydu. Aşağı inin· 
ce otel ıahibini gördü: 

- Pek sağlam ayakkabıya benzemİ· 
yor, dedi, gözlerinin rengini bile göre
medim. Herif suratını öyle saklıyor ki.. 

Otel sahibi oda parallm cüzdaıuna 
yerl~tirmP.kk· meşguldü, başka şeye al
dırıa bile ebnedi. 

Katibin içi rahat değildi, hizmetçiye 
emiı· veriyor: 

- Bu müşteriyi İyi kolla, diyordu. 
Hizmetçide de acaip bir hal vardı, 

o d .. : 
- Deli midir,sinirli midir? Ekmek aldırt 

tı, öteberi yiyecek istedi. Hepsini getir
dim. Kapıyr açmadı. Aralık etti de getir· 
diklcrimi öyle aldı ve hemen kapıyı sür
meledi, 

- Herhalde adını da doğru yazma
nnttır. 

- Sonra gazete iıl<>di. Sesi öyle tit
riyordu ki .• Acaba ne okumak istiyor? 

- Demin ben de gazeteyi okudum. 
T arlabatında Şahin sokağında bir cina· 
yet olmuş. Katil kaçm•ş, ama maktul de 
ortada yokmuş. Herif cinayetini belli et
memek için. maktulün vücudunu ortadan 

1 

kaldır.ruş Öldürülen adam Sadık Bey 
isminde bir zatımş. 

Hizmetçi birden bire duralad•. Mana
lı bir bakışla yukardaki oday• işaret etti: 

- A~aba, bu herif olmasın? dedi. Ga
zeteyi okuyunca sapsan kesildiğini gör
düm. Sonra da gazeteyi top gibi buruş· 
turarak yatağ•n illtıııa fıriatb. 

Bu kadar bedahet karşrsmda otelin 
sahibi de nihayet polisi haberdar etme· 
ğe karar vermiştir, hizmetçiye: 

- Haydi iit la! dedi, kimbi-
lir, belki de o adamdır. ..... 

-Aç.. 
Kaoısırun tiddetle sa.rtıldığını, tekme-

MEHMETÇİK ABlDESlNE 
gidilecek ve merasim orada ya
pılacaktır. O kahramanlık di
yarını ve orada yatan az:z Şe
hitlerimizi ziyaret etmek bir 
vazifedir. Bu vazifeyi ifa için 
Şehitlikleri İmar Cemiyetinin 
hazırladığı fırsattan isf fade e
dilmel;dir. 

' lendiğini gören şi:pheli adam kendini 
tetiğe Almış, tabancası elinde, bekliyor .. 
du, Birden bire kuvvetli bir omuz dar· 
besile kapı çatırdayarak açıldı. Poli•ler 

1 taban~13r1n~n Dflrnlr'a .. n11 herife çevir. 
mi$ vaziyette içeri girdiler. 

' lanufbr. 
Ludendo•f diyor ki, Frans•zlar Marne 

harbine (M "'" mucizesi) derler. Hak
lan vıtrdfT Cünkii 1 inei ordutıun sağ 
cenahı Pari~in ~irT'!I! lindc birbtkım mev· 
zii harpl•r kaza.,~ı.i?ı ve "''.o::erin n.ıhi va· 
ziyeti mükem~e1 ol..fuiu bir zamanda 
1 inci ordu. ir.in~~ki vük,ek Z1'hitlel''İ'lİn 
mukavemetin,.. ra~e.,. geri c~ktiri1mis 
ve hunl~ umum; cekilme hzıreketi takip 

-----------------
Otelin meçbU! mü~teriıjnin eli ~evşe

di, tabancası yere düstü. Titrer bir ses-

etmiştir. 

ZA YI - Çemitkezek nüfus memurlu
ğündan almış olduğum nüfus tezkeremi 
ve 15 lira paramı ve 28, 29, 30, 31, 32, 
33 senelerine ait makpuzlamru zayi et· 
tim. Y enilenni çıkaracağ:mdan eskilerin 
hükmü yoktur. 305 tevellütlü Muh· 
tar Osman oğlu Ahmet. (938) 

le: · 
- Renden ne istiyorsunuz? dedi. 
- N umar<1; yHpJTu.,, Şahin sokağındaki 

marifr~ini unııttu?' mu? Sad k beyi öl
dürd'•~? 8jr de kuzu gibi örÜnÜvor
sun? EvvcJ;.. şu bavull:m e.ç ta bakalım 
içinde neler var? 

mit. Dün rahmeti rahmana kavuşuyor• 
duk. Nasılsa kaçabildim. Buraya sığın
dım. O yakalanıncaya kadar burada 
bekliyece~im. Gazetede okudum ki herif 
hala tutulmamış. Şimdi beni karakola ı 
götüriin, başka selamet yerim yoktur. 

Polisler şaşırdılar, biribirlerinin yüz
lerine baktdar. 

- Peki ama, katil sen değilsin. Ne 
diye karakola götürelim? 

Saddc bey kendini koltuğa bıraktı: 
- Keşki kendimi katil diye göster• 

seydim de, karakola gitseydim. Şimdi 
yenibaştan otel değiştirmek lazım .. O he
rif burada olduğumu öğrenirse beni mu· 
hakkak paklar, 

SEM 

Bugünkü program 
12,30 Plak neşr:yatı. 
18,30 Plak neşriyatı. 
19,20 Ajanı haberleri. 
19,30 Türk musiki nefriyatı (Me

sut Cemil, Ruşen, Cevdet, Övrik bey
ler, Vecihe, Nedime, Nazan F eriduu 
hanımlar.) 

21,20 Ajans ve bcrıa haberleri. 
21,30 Radyo Sigan orkestrası • ha· 

fif rnusilıi. 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,45: Sopran muıanniyenin ıar[,ıl'ln. -

Muhtelif bahi&ler. 19,15: Optor~tlerden par
çalar (Pl&k). - MuhteliF bahisler. 21,12: 
Senfonik orkestra konseri. 23,15: Dans mu
sikisi. 24: Muıab.abe. 

823 Kh•. BUKREŞ. 364 "'· 
13 - 15: Hereünkü prol'ram. 19: Muea.lwa· 

be. - Orkeata, 20: Univeaite. 20,15: Radyo 
orek&taraı. 21: Muaaha~. 21,15: Keman kon
seri. 21,45t Musahabe. 22: Opera parçaları. 
22,30: Saksofon konseri. 23: Haberler. 

545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
21: Küçük tiyatTo temsili. 21.SO: Orkestra 

tarafından .. rk musikisi. 23,10: Lakatos si
gan takımı 24,15: C.zbant. 

68r..; J.{hz. BELGRAT, 437 m. 
2C.SO: Reklimlar. 21: Z.ırepten nakil. 23: 

Haberler. - Siıan musikisi. 24: Dana plik· 
lan. 

175 Khz. MOSKOVA, ı714 m. 
18,30: l't'tusahabe. - Konser. 19,30: Musaba 

be. - Konser. 21: aKrıtık mnaiki. 22: Çek 
netriyat. 23,05: Musahabe. 

832 Khz. MOSKO\r A, 360 m. 
17: Konser. 18,30: Umumi konser aakli. -

Dana musikisi. 
KhZ". PRAG 470 m. 
20,40: "Husites,. isimli bet perdelik melo· 

dram. 23,15: Pli.k. - Haberler. - Pli.k. 
713 Khz. ROMA. 420 
21,45: "Madam di Tebe,. İ\imlj Lon•hardo-

11un eserlerinden 3 perdelik operet temsili. 
950 Kbz. BRESLAU, 437 m. 
20: Ak,am musikisi. 21: Kr .. siyasi ha

berlar. 21,15: Cbaml:M!ırlain için hazrrlanmıı 
hir musikili temsil. 22: Konser, 23,.20: Haber
ler. 23,45: Orkestra. ile yüksek eserler. 24: 
Harmonik oknaeri.. 

Khz. Deutaclllandaender 1571 m. 
2\,15: MilJetin su.ti.. 2Z: "Kurtı.n kim kor· 

kar,. isimli musikili aeıriyat,. 23: .~asi kıaa 
haberler. 23,10: Haberler. 24: Kolo.mbiadan 
gece konseri. 

Kbz. ViYANA, 507 m. 
20,45: "Mira•., Mimli musi.kili piyes. Z3: Ha· 

l 1erler. 23,15: Holu.r orkestrası. - Musaba· 
be. 1: Gece kon•cri. (Sesli filmlerden parça· 
lar. 

9IM Khz. HAMBURG, 332 "" 
21,15: Cbanberlaine dair bir masikili nqri

yat. 22: Alman ıa.rkıları. 22,40: Sanat h.ayat1-
na dair 23,: Haberlerr. 23.20: .. Altea dansöz,, 
iaimli üç perdelik W. GötTenin opereti. 

230 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Holanda net!"İyatı. 20: Kabat-a neıriyatı. 20, 

15 Hab~rler. 20,.fO: Radyo orlceatrası. 21,15 
Dünya halw-rleri. 21,40: Plak. 22.;ıcl: Hill kon
aed. 22,45: Senfonik pli.k konseri. 23,30: Dana 
musikisi. f 

Jlilliyct' 
Asnn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 

, 
Ecnebi memleketlere gidm tüccar ve ıeyyahlara 

• 
Banka Komerçiyale ltalyana 

Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahiıı çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları F ranlr olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta· 
9ır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ~ehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek· 
leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 

~kilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 3g3Q 
................................. 111!11 ......... 

Münakasa temdidi 
Akhisar Tayyare Cemiyetinden: 

21 Haziran 934 de ihale i yapılacak olan Akhisar Ta~ 
vare Sinema binasına ait müddetin bu ilan tarıhinden itibl 
~en Yirmi Bir gün daha uzatıldığı ilan olunur. (3603) 

Bursa Yerli Mallar Sergisi açılmıştır 
Bursa Be~'.nci Y rrli Mallar Serııiıl 

olan Tayyare ıioıema·unıla açılmıştır. 

manda şifalı Burnnın kaplıcalarından 

mühim fırsatı k~çırm s ·.-J.r. 

şebrin ıa mubteıem bina'1 
Sergimizi fllrmek, ayni ı•· 
istifada etmek isteyenler bV 

1884) 3978 

lstanbul Cü huri yet 
_ü. deiumumiliğinden: 

lstanbul Umumi Hapishane ve tevkifhanesi hastale.1' 
için mübayaasma lüzum görülen azami 6810 kilo süt il 
24800 adet kase yoğurdu ve 5800 kilo ikinci nev'i koyun el 
açık münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesi~ 
görmek üzere her gün Adliye Levazım Dairesine ve mÜJlS 
kasaya iştirak edeceklerin 24- 7-934 Salı günü saat 14 d 
İstanbul Vilayeti Muhasebec;liğinde müteşekkil Komiıyo 
nu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3565) \ 3934 ı 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğind~n: 

40,000 Metre Yerli Amerikan bezi 
6,000 Metre Yerli Haki renkte elbiselik bez 
4,000 Metre Yerli Gümüşü renkte elbiselik bez. 

İstanbul Akliye ve asabiye hastaneıi için lüzumu ol.BJ' 
yukarda mıktarları yazılı yerli bezleri olbaptaki nümune fi' 
şartnamesi veçhile ve 17 temmuz 934 salı günü ıaat 14 te 
kapalı zarf usuliyle ihale edilmek üzere münakasaya Jcoıl. 
muştur. lıteklilerin müracaatları. (3346) 3555 

iÇ TiCARET UMUM MüDü RLüCüNDEN : 
Eı.as mukavelenamesi mahalli kanunlarrna göre tanzim f'mlerelı: usulen tet" 

kıbnan 30 ikinci Teşrin 330 tarihli kımu n hükümlerine göre tescili ietcınen f 

merkezi lngilterenin Durham kontluğu daJıilinde East Bolden Şehrinde kBİ" 
lngiliz tabiiyetli ve 5000 lngiliz lirası sennayeli (Viviam Boring en Ekll'I<' 
reyfOn kompani Limite! - Vwians Bor ing & Eksploration Company LimiıJ 
fİrl<etinin vekalete verilen istiduı tetkik edilerek muvafık görülmÜ§IÜr. f...ı' 
arasındaki umumi vekaletnameye göre Türkiye umumi vek>Hiği- ıirket .,,,pT 
na yapacağı işlrden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, eJiJI 
ve üçüncü §8hıs sıfatlerile hazır bulunmak üzre lstanbul' da ( Di Levant Ay~ 
ent M~ineri Kompam Limitet - The Levant lron and Machinery Company ~ 
mited) Jirketini tayin ettiğim bildirmittir. Keyfiyet kanuni hükümlere uyır- ı' 
rülmüı olmakla ilan olunur. (946) 

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

Darüşşafakalılar 1 

Cemiyeti Reisliğinden: Deniz yolları 
Cemiyetimizin teehhur eden se- 1 Ş L E T M E S 1 

nelik kongresi 13 temmuz cuma Acenteleri: Karakö,. KOprübat' 
günü 14,S da Cağaloğlunr.laki Hal- Tel. 42362 - Sirkeci Müb~ıl' 
kevinde toplanacaktır. (911) H ... Tel. 22740 

LudendôrPnrı ~ k"''kin ithamı hurada 
baslıvoı·. J uclendort diyor ki, Miralav 
Hentıch. FP.-mtr.'onAıır vp_ h#l,..nten evvel 
Fransı7. F:ıırrrıRso...,ls:ıırife d."\ dü~Ho k•Jk
mıst....- () • .1 .. ~,. k 0 ,..dJ,ine berlhjn 1~kff.bt 

ver11ml",..;" 1 .n~,. ... ~orf su surette hük • 
m"'rlivor~ p;; .. ,1. hir askerin vap~cat;.t ıey 
el'J,.tttı n.-rJ, ... ..,, '-ı"'.~untt qÖtünnekti. 

miyetle telkin olunan kaymnak usulü -
nün orduya aksi ve orduda münteşir 
bulunduğu, eserde acı bir clille izah olu· 
nuyoı·. 

Sü:>lteli a.ı..mın dud•klannda Rcaİp 
bil' tebesijm ~~irdi. Poliılerderı biri Lor
la elinde" anahtnrl•n aldı, bavulları aç
t ~ İC"in'1~ camıt.tırla.1. dan ve elbiselerden 
'ba"ka bir J!eV göreme.yince hıTİZ bir inki- ı 
sanhavA.re uğt-avaraJ..- doğruldu: 

Türkiye için Hariç ;çin 
L. K. L. K. 

3 aylıjı .• , . • • • • 4 - 8 -

AYVALIK , Doktor 
1 

HORHORUNİ sür'at -yolu 

1.uderı.::l"..t'n- "'" ,..,,.,.i avni zamanda 
Fı..~'l~-ı .. r, .,r .... -ı..:-.~j,._ Hl\rı>tea önce, 
A1m~"" ..--Au ....... .ı. t:st.,,.,,,a,onl1.1iun pek 
ileri l'itmi• olrfo!nı ve bu localarda umu· 

Ludendorf'un ithamları b~kikat midir? 
Yoksa harpten ıonra kafi şeref toplıya
mamış bir askerin iç İsyanı mıdır? Bile
meyiz. Yalnız, ithamJan doğru ise, şunu 
ıöyliyebiliriz ki, Unnrmô harbin en par· 
lak denilen orduları bile, o zaman kim
senin aklına gelmiyen garabetler icinde 
puyan imiJiermit. N. 

Milliyet'in romanı: 13 

- Emine, bayram yaklatıyor. 1 
it çok. Eve git, yemeğini yedikten 
sonra dükkana ıel de temizlik yap. 
Ben aabahacak dükkandayım. 

Dediğini yaptım. Dükkanın ar
kasındaki bodrumda, öteyi beriyi 
temizliyordum. Oğlan üstüme bir
denbire çullandı. bağıracak oldum. 

- Bağırırsam seni kovarım so-
kalC k~elerinde kalırsın, dedi. 
Korktum. Sese çıkarmadım. 
Kaybolan babalığım gibi benimle 
oynadı durdu. Ondan sonra artık 
günlerce hep geceleri dükkan te
mizlemeğe gittim. 

Bir gün belediyeden geliverdi
ler. Dükkandaki ifc;ileri doktor mu
ayene etti. Hepsi temiz çıktı. Yal
nız ben temiz değilmit:m. Yemin 
ettim, ağladım, vallhi dedim bir 
tek bit bulamazsınız. Megerkilim 
bodrumda çalı,ırken belimi üşüt
müfümde irinli hasta olmuşum. 
Beni tutunca adliye doktoruna gö
türdüler. Doktor hiç bir şey yok, 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
mÜf. Beni Çankırı kapısında bir 
hastahaneye yatırdılar. Beni gibi 
daha birçok kadınlar, kızlar vardL 
Bir ay yattım. Sonra çıkardılar. 

- O berber çocuğunun adı ne? 
- Bir tuhaf derlerdi. itte ca-

nım, Karaoğlandaki sokak içinde. 
Babasının adına purtustan (pro
testan) berber derlerdi. 

- Şu kırmızı yanaklı, sarı saç-
lı oğlan mı? 

- Ne bildin? ta kendisi. 
- Ey!. Sonra? 
- Hastahaneden çıkmce bu gez 

polis yakaladı. Kimim kimsem ol
madığını, yatımın küçük olduğunu 
anlayınca iki gece mezrette ( neza
ret odasında) alıkoydular. Üçüncü 
gün hacı Gülsümü çağırdılar. 

- Hacı Gülsüm de kim? 
- ihtiyar, zengin bir kadın. 

Bentderesinde bir başına oturur. 
Haftada iki gece yeşil sandığının 
kö,esinden paralarını, mallarını 
çrkarır sayar. 

- Sövle • dedi, Sadık beyin c.,.eıini 
rJe V"ntrn? Hemen &öylersen, senin için 
dal,~ hayırlı .,)ur. 

O 7P.....,a.n sün heli adam: 
-· Y '""· dedi. Sahin soka~da o

tur&I' Sad•k bey benim. Evi ... <len güç 
vıdc111vr dııarıya attım. Cı:\kır N11M ismin
de biri var. Andiçmi,, beni öldürecek· 

gin mi o? 
- Ne demezsin? iki dizi beti

biryerdesi var. Kaymaları var, el
masları var. Sarı liraları var. 

- Eeey !.. Sonra? 
- Sonra mı? Ne diyordum. A, 

dur, tarhananın dibi tutacak •• 
- Tutsun, yansın, anlat! 
- Sonra, itte o Haçı Gülsüme 

dediler ki sen kimsesizsin. Bu kız 
sana canyoldatıolsun. Sen evde 
yokken bekçilik eder. lkidebir ge
lip beni soyacaklar diye tacizlik
ten kurtulursun. 

Hacı Gülsüm beni evine aldr. 
Tam bet ay. O etli fasulys. pİfirir
di, bana kemiklerini verirdi. Bet 
ay sonra. . ne bileyim itte. • iki 
gün var. Üfüyordum. Bir yük ara
bacısr dostu vardı. Bana hırka en
tari vermes~ diye beni mahana 
(bahane) edip kıskandı. Evden 
ko~du. iki gün dola~tım. Bir gece 
tabakhanelerin teknesinde yattım. 
Dün gece de sen sandığını bana 
verdin. Şimdi de buradayım. 

Vakit öğleyi geçmitti. 
Sansarc(, çiftlikleri batmış, ma

ğazaları iflas etmi•, sürülerini kurt 
kapmış g:bi dütünüyordu. Emine 
dört ayaklr iskemleyi tersine çe
virdi. Üstüne bir tepsi, üç ka~ık, 
altı dilim ekmek koydu. ., 

6 ,. • • • • • • • • 7 so 14 -
12 " ..••...• 14 - 28 -

Celea e•rak set-i verilmez.- Müddeti 
seçen nüabalar 10 lcuruıtur.- Cazete •• 
matbaa7a ait iıler için müdiriyete müra· 
ca.at edilir. Gazetemiz il.inlarm rnes'uliye
tini kabul etmez. 

- Gelsin gelmesin, sen bize bak 
nıa, sen ye! 

- Sen de mi yemiyeceksin? 
- Hayır. Dün gece ütümütüm. 

Kamım ağrıyor. 
O sırada llki yenge geldi. Kızla 

ka11ı kartıya karmlarınr doyurdu-. 
lar. Onlar çorbayı içerken Sansa
ros avluya çıktı. Kömürlüğe girdi. 
Gizli bir yerden bir teyler alıp cep 
!erine yerlettirdi. Döndüğü vakit 
sofrayı kaldırmıtlardı. Sansaros: 

- tiki Yenge! dedi. Arkadatt
mın kız kardeti burada kalacak. 
!ren ona iyi bir kapı bulmıya çalış. 
Burada ne kadar kalırsa, ben ge
lince (manalı bir göz itareti) hep
sini bir tahtada öderim. 

- A ! Oğul, burası Eminenin 
kendi evi, merak etme. 

- Sen azıcrk dıfanya gelsene. 
ilki Yenge dıtarıya çıktı. Sansa-

ros: 
- Paran var mı? 
- Bir elliliğim var. 
- Etme! 
- Senin ölünü Öpeyim ki b.,_.kıa 

yok. 
- Peki pr~d, ver onu. 
Sansaros odaya girdi. Sedirin 

üstüne yattı. 
- Gece gelir gelmez beni uyan

dır tiki Abla. Çok itim var. 
vul, 
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riergün akşama kadar bastalannı Emin "e 
önü Valide kıraathanesi yanındaki mu- CUMARTESİ 17 de Sir 
avenehancsinde tedavi eder. ci rıhtımından kalkacak İz!IJİ1 
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Emine, sormadan kalktı, su ısıt· 
tı, çorba kaplarını yıkamak için 
avluya çıkh. Samaros karanlıkla
ra kadar uyudu. Sonra. llki Yenge 
uyandırdı. Kalkması ile çıkması 
bir oldu. Mahalleli yatsı namazın 
dan çıkarken tiki Yenge ile Emine 
ilk derin uykularına dalmıtlardı. 
itte Bozkırlı Kangaloğlu Ali'nin 
kızı Emine'nin b:kayesi budur. 

. . . . . . 
Saat dokuza yirmi kala Sansa -

ros polis dairesinin merdivenleri 
dibine çömelmit biteviye soluk a
lıyordu. Çok ko'ltuğu, biraz din • 
lenmek istediği belli idi. Yorgun
luğunu giderir gidermez merdi -
venleri çıktı. Gayet sakin, gayet 
tabii bir tavırla nöbetçi komiseri
nin odasına girdi. Polis dairesinde 
bir telaf, bir gürültü vardı. Nöbet
çi komiseri Sanaarosu görünce ho
murdandı: 

- Vay Sansaros! Yezidin do· 
ğurduğu ! iki gündür nerdeydin? 
Nasıl kaçtın kerata! 

- Kaçmadım ki. . • ı,te geldim. 
Kıamıadli reisi tela• içinde sor

du: 
- Ulan nerdeydin? 
- Hiç beyim! Eskitehir ıtını 

ben yapmadım. Kim yaptı diye öğ
renmek istedim. Bırakın beni asıl 
yapanı öğreneyim deıem, mütefer-

rika komiseri bırakmıyacak. eı" 
de kaçtım. 

- Öğrendin mi bari? 
- Öğrenemedim. 
- Öyleyse Eskifehiri boyırl' 

caksın. Y ann geleceğine söz t e' 
yor musun? 

- Ben bumdan bir yere g~ 
Bodnmı odaar sıcak. 

- Daha iyi. Kal. f 
Polisler girip çıkıyor, sivili et 

fUfUyor. Komiserler telefonlll~ 
batından aynl,!Jlıyor. . • sansıı 
artık daire içinde serbestti. Lşf: 
gelirse ondan da istifade ede'e. 
!erdi. Sansaros bir polise sorıl~ 

- Bu patırtı ne ağabey? 
- Birisini öldürmütler. 
- Vay anasını ! Kimi? 
- Berberin oğlunu. 
- Hangi berberin.? 
- Şu sokak içindeki ... haııİ 1 

yanaklı bir oğlu vardı işte o~ 
Hem on bef dakika ya var ya 

-Tanımıyorum. Vah vah! 
Sivil bafkomiseri oradan ge< 

yordu. Sansaros'u gördü. Y aıt1~ 
kilere dedi ki: ,1 

- lfte bir yardımcr, be 
dört bucağa saldırın. ıı 

Sonra Sansarosa birtakını tll 
mat verdi. 

llitmedi ./ 
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liliyan filminde büyük muvallaluyetlerimlen birini daha göneren 

o . .MB.ıes 
Kocasiyla AifırUkada blır 

otel nşoet:ayoırmuş! 
''S ırtlan Kadın,, şimdi tekrar Parise 
döndü, Napoleon filmindeki Joze/in 

rolünü sözlü olarak oynıyacak 
Kazahlanka ile Marrekeş' den 

l~O fer kilometre uzakta ufacık 
t~r yer: ~e<;hra ben Abu. Ufacık 
G1.~ yer, hır .ıandarmalık.. .. eş .• 

une,.. Gü~.. Beyaz, uzun bir !0!.i;!1u yolun üzerinde kamyonlar, 
r ar ... Uzaktan görünen bir 

Poıta.. Bir kervan bu beyaz, bu u
z':1n yolun tam ortasında büyük bir 
hına var· "Pla1· otel' B"yük' b' Y • ı,,.. u ır 

B~ınk: aalonu .. Altı odalı bir otel.. 
b !-1' dm.. iri gözlü vahşi gözlü 
ı: kadın: Otelin sahibi.. Uzun 

ylu, k~ın .. ıal saçlı bir erkek .. Ko 
~1'', Kım hunlar?. imkanı yok 
ile ~ıın edemezsiniz .. Gina Manes 
'llleşh:raaı .G~orge!- Charlia.. iki 
mi? p ka_rtıat~ de tanıdınız değil 

.. eıneıl. b d' Afrikad . Ş erı var ura a ... 
. I ~ Yenı bir film mi çevirme 
ge ge mışle ? B . 
ıahib'? y ~ u otel?. Bu otelm 
icabı ı. · .0 a çevirdikleri film 
Yıl\ Hı hır ot~I işletiyorlar?. Ha-
p '. ayır .. Bıleınedinız' Bı'rgu" n 
arıat G' .. ' şı k e ına Manes ile kocaaı kar 

lardarşg.a oturmuşlar konuşuyor -
h 

1
' ına dedi ki· "Çoktandır 

oşuına · · ' •· gıtmeyen roller yapmak-
"'n artık hıkt · ki: "Hakk ım.,, kocası da dedı 
Çev' d' ın var •. Ben de üç film 

ır rın dah h' b' · · nı al a ıç ınnın parası-
T ah .!11jdını.,, Bu böyle olur mu?. 
ıne 1k 0 ınaz.. Ne yapsınlar .. He
ıne ~ a.ı~r verirler, Afrika ya git • 
riz gN~ ~~ç olmazsa biraz dinleni
StÜd 

1
guzel olur .. Paristen uzak .. 

Ded'ykodardan uzak.. Gürültüden .. 
~ o .udan uzak . .,, 

ııı:.~delım mi? Gidelim .. Ne za
k lk' · Yarından tezi yok hemen 
s:v '!'f ~k:. bavullarını hazırlarlar .. 
la f~ ı k ?Pekleri Majar' ı da alır • d:" ıç Mımhseye haben vermeden 

gru e<: ra ben Abu' B' 
lk. 

0 
ya.. ır 

ay.. ı ay... çay Ot 1 B 
1 d

. I .. urur ar.. aş 
arını m erler .. Gina da G d .. l , l eorgeı 
a oy e mes ut ar ki. Georgeı ıa • 

hahtan ak~ma kadar bütün Av 
Pa Amerika balıkçılarının ırüyal:~ r1nda gördükleri balıkları tutmak 
a vakit geçiriyor .. Gina pencere
~en ufacık bir koruyu seyrediyor .. 
nıına i•te şeytan im.ana nerede 

rahat verir ki ... 
k Biı~n ufacık iandarmalrj;a bir 
tt"t;an geliyor ... Yacques F eyder, 

to Yu çevirmek iiçn Afrikaya 
&elnıi, .. Bütün kervan halkı sine
~adan bahsediyor. Yeni filmler • 

en, Yeni yıldı:ı:la~dan.. Gina da 
0~1arı pür dikkat dinliyor .. Güzel 
~0zleri ıayesincl.:'! "Sırtlan kadın,, 
~vanını alan bu ateşli artistin 

Rolleri büsbütün srıtlanlaıııyo .• Pı 
rı\ 1 Pırı yanıyor .. 

Stüdyola • . . P~ .: • 
~emen o ;:-ün .. Tıpkı buraya gel 

~~ile karar verclikbri gibı .. r .•. e 
n °nıtı:ığe karar vcriyorla -. Yal • 

!? hu •efer yanlarrıcla Ma i:ır 

yok .. Zavallı bir gün ağzından kö 
pükler gele gele ölüverm~ti .. Gina 
o zaman ne kadar meraklanmıttı. 
Kuduz mu idi acaba.. Hastalığı 
geçsin diye ağzını açmış kendi eli 
ile haplar yutturmuştu. Aksi gibi 
o gün elinde yara da vardı.. Ya 
Majar kuduımut idise .. Sakın Gi
na da kudurmıuın.. Hemen Kaza· 
hlankaya Paatör institut'ıüne koş
muş, doktor: "kuduz değilainiz.,, 
diyince ne kadar sevinmifti .. 

işte buraya beraber getirdikle
ri Majar'ı Afrikaya bırakarak Pa 
rise döndüler. 

Şimdi bütün filmciler memnun .. 
Gina sessiz ola:ıak çevirdiği Na • 
poleon filmini sesli olarak bir da
ha çevirecek. Ve bu seferki Jose -
phine rolü sessizdekinden daha 
uzun olacaktır. 

Faziletli filmler 
Güzel Adolphe namile maruf o

lan M. Hitler'in Alman stüdyoların 
da hafif komediler, operetler, vod
viller, ve afkİ dramlar çevrilmesi· 
ni menedecekmiş. 

Alman Batvekiline nazaran bu 
gibi filmler - Alman film sanayi. 
ine büyük bir servet temin etmesi
ne rağmen - büyükleri hayvan · 
!~ırmaktan ve küçüklerin ahlakı
nı bozmaktan batka bir teYe yara· 
mamaktadır. 

Peki, bunların yerine ne çevrile
cek? faziletkar filmler mi?.. Ha
yır, terbiyevi filmler .... 

Buna dalaa şimdiden itirazlar 
başlamış, Ye birçok kimseler bunu 
protesto etmiflerdir. Bu protestola 
ra Alman propagandacıları fU ce
vabı vermektedirler: 

- Siz temiz ve saf eserleri sev-
miyorsunuz; sizin için pisl.k ve 
leva lazımdır. 

Fakat buna karşı da ,u itiraz ya
pılmaktadır: 

- F aziletkar filmlerle, terbiye· 
vi filmler biribirine karıttırılıyor. 
Birçok kimteler vardır ki mektep
te fazla okumak istemelerine rağ
men sinemaya eglenmek ve biraz 
vakit geçirmek için giderler. 

. Fazileti "fotojenik,, yapmak ha
k.ikaten çok zordur. Ve faziletkar 
fılmler çevrilirse bütün müskülat 
v:azns~nenin başına yükle~ecek
tır. Çunkü hu nevi filmlerin aade 
güzel ilkbahar manzaraları, seya
hat menkibeleri, ve alından alı • 
nan saf buselerle mü,teri temin e
deceği zannolunmuyor. 

. Eğer bu filmle- rağbet görürse 
hırtakrm yeni arti,tler meydana 
gelecektir. Ve bi~takımları da if
las topunu atacaktır. 

Erkeklerin h:'l,••nrh John Barry
morc vardır. !\he West'i ise ma. 

. t • , --.. 
;11'. .. 
PAUL AZAİS 
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Sinemaya girmeden evvel bir 
çok meslekler değiştirmiş 

•••••••• 
Kahvede garsonluk etmiş, sokaklarda ilan 
dağıtmış nihayet sinemada karar kılmıı 
Şimdi herkesin tanıdığı, sevdi- sızlık filmleı~, polis filmleri çolı: 

ği, aradığı artistlerin çoğu evvel • tutuldu~ndan hep böyle şeyler gös 
ce, !'İnemaya girmezden evvel bir terilirdi, atların k~malan, haydut 
çok işlere teşebbüs etmişler, mu • ların takip edilmeleri, tabancalar, 
vaffak olamamışlar, çok sıkıntı çek kamalar, dağ başlarında pusu yer 
mitlerdir. Paur Azais de hunla:- )eri bana büyük heyecanlar verir-
dan biridir. Fakat o evvelki ha • di. Akşamları haham gelir beni 
yatından hiç şikayet ebnez. "ben, mağazadan alır ve beraber eve gi-
der artist olmazdan evvel bin bir derdik. Yolda benim dalgın hali • 
kaha girdim çıktını. Uzun müd • mi, yorgun, düşünceli gözlerimi gö 
det ayni işi gördüğüm zaman sıkı ren babam: "Sen galiba çok çalışı 
lırım, bıkarım. l~te çok it deği•tir- yorsun. Kendini fazla yoruyorsun,, 
memin birinci sebebi de budur. derdi. 
Bazan da ben daha işimden bıkma itte gene işsiz kaldığım zaman 
dan, patronla aramızda gürültü aklıma sinema gel~i .. K~ndi~i fi. 
çıkar başka bir iş tutmağa mecbur güran olarak ~aJe.ettır?1ege mu 
olurdum .. Bir kahvede garsonluk vaffak oldum. Fılmde Mıchel St-
ettim, sonra sokaklarda gazete sat rogoff'un gözlerini çıkartacaklar-
tım, sonra yarışlarda bilet aattım. dı. Ben de bir aürü kalabalıkla be 
SonTll. ecnebilere Parisi gezdirdim. nıber avaz avaz haykıracaktım. O 
Derken bir gün gene işsiz ve tabii aralık eğer Mady Berry'yi tanıma 
paraaız kaldım.. Aklmıa sinema mış olsaydım belki hala figüran.~ 
geldi .. Sinemayı küçük yaşımdan lık eder, belki de çoktan mealegı 
beri çok ıeverdim. Hiç unutmam. değiştirirdim. Mady Berry hana 
Haııbin aonunda on be, yaşında şjnema dersleri vardi. Sonra da 
kadar bir çocuktum. Babam beni bazı filmlerde küçük küçük roller 
bi rmağazaya koymu,tu. Mağaza· almama sebep oldu. ~avaş Y!""""! 
nm aahihi her sabah koluma ku • ıollerim büyüclü. Nihayet fımdı 
mq örnekleri Ye reklam kartları- Paul Azais oldum. Daha ne ka • 
nı verir: "Haydi derdi, gidip ka- dar sinema yapapcağımı ~ilah bi-
pı kapı dolaşıp bunları herkese gös lir .. Şimdiki halde. b~m~!a ni
teT Artık sabahtan akşama ka • yetim yoık amma eger hır gun hı -
dar ... aed>e&ttim. O zaman Mutualite kacak olursam muhakkak kendi • 
ainemasmda çalıtan bir arkadatnn me göre gene bir iş bulurum. Şim-
vardı.. Doğru ona giderdim. Bir di çevinnekte olduğum bir film 
tc-e içeri girdim mi artık tatil o- yok. Üç aydır istirahatte idim, ya-
luncaya kadar oı:ada kalırdım. O kında Harry Baur'la beraberi yeni 
zamanlar Cov - boy filmleri, hır • bir film çevirmeğe başlıyacağız. 

r 
lı 
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Marlene Ditrich 

Constance Cummings ve Russ Col ombo "Bradvay geceleri,, filminde 

sum bir genç kız rolünde tasavvur 
etmek mümkün müdür? 

Düsünün b r kere: 
G~r[!'e Raft papaz o'acak, Mar

lene Dictrich rahibe ... Gary Coo-

uer cezvit ve Jeanne Harlow da 
.• 1 

~or ... 
O zaman Charles Boyer ile Mau

riC"e Chevalier'ye de kilise tarkıcısı 
olmak düşüyor.! .. 

--· 

Kleopatra filmini çevirmekte olan tnaTul Fransız Altl'1tkiin 
Clamclette Colbert 

AI•• ıı t bellı t 
Pek yalk.andl<§l -Dan 
Murat noe evllenUyoır ....... ' 

Bir kaç gün evvel nişanlısı ile 
Parise dönen sevimli artist 

Hollyvood' daki hayatını anlatıyor 
Annabella, Hollywood'u anlatı- gün stüdyoda yüzlerce nefis, güzel 

yor. • • Şimdi bu film diyarından sarıpn kızlara raıtgelinir. Bu her 
Parise avdet eden bu sevimli ar • zaman böyledir. ilk günü çok ho
tist ş~km vaziyettedir. ~kınlığı tunuza gider, beğenininiz. Fakat 
neden ileri geliyor demeyiniz, hu· sonraları, alıtır ve biraz da çirkin
nun için birçok sebepler vardır. lik görmek istersiniz. Güne~ altın. 
Evvela Hollywood'un ıaatlerile da yanan muazzam yaprafclı Pal-
Parisin eaatleri hiribirine uymuyor miyelerin üzerine tiddetlı bir aağa
çünkü biri'ııinde aktam olurken ö- nak yağdığını görmek hazan insn
teki yerde aşağıyukarı sabah bat· na ne hoş bir tesir bırakır .. 
lıyor. qte bunun için Annebella · • * * 
da ne zaman uyku uyuyacağını, ne Hollywood' da, biliyorsunuz, E-
zaman gezeceğini ne zaman miaa- rik Charell'in idaresinde "Ker • 
fir kabul edeceğini tatırmıttır. van,, filmini çevirdim. Bunun hıık-

Aktam saat beş: Annabella he- kında he~üz bir şey ıöyliyemem. 
nüz yatağından yeni kalkrnıt .. Bu Yalnız şunu ilave edeyim ki vazıı 
taş.kınlık alameti değil de nedir? sahne, çok muhteşem ve çok gü • 

Fakat sevimli artistin bu kadar zeldir. Biraz "Kongre eğleniyor,, 
tn•kınlığını mucip olan fey bu de- filmine benziyor. Musikisi ve dans 
ğildir; bunun için daha ciddi ve lan boldur. Figüranlar enfestir 
daha esaalı sebepler de vardır: Çok hareket vardır. Mevzu oka-

Mesela, mesela Jean Murat!.. dar ehemmiyetli değildir. Yalnız 
Evet şu keman kaşlı, kara gözlü glizel manzaraları, güzel insanları 

delikanlı ... Annabella, Hollywood' daha iyi bir şekilde canlandıracak 
dan dönerken Jean Murat ile ar • tekilde tanzim olunmuştur. 
kadaşlık etmittir. Bu seyahat esna- ı,te size "Kervan,, hakkında söy 
unda niıanlılık bağları daha kuv- Jiyebileceğim sözler bundan iba • 
vetlenmit ve birkaç gün içinde ev- rettir. 
lenmiye karar vermiflerdir. Şimdi 
Annabella'nın Paris ıaatlerini Ho
llyvood'un ıaatlerine karıştırması 
nın sebeplerini anladınız mı? 

Belki sevimii artist düğün hazır· 
lıklarını görmek için Pariıe gel . 
miştir. Fakat kendisine sorarsanız 
bundan hiç bahsetmemeyi mürec
cah görmekte, daha ziyade Holly
wood' a ait hatıralarını anlatmak
tadır: 

- Parisi, ve evimi terkedeli üç 
ay oluyor. Evimi ne kadar sevdiği
mi, ona ne kadar merbut olduğu
mu bili••Jiniz. Onun için Parise av
det etmekten dolayı duyduğum ae
vinci anlarsınız. 

Hayvanların ücretleri 
insanların ücretleri olur da hay

vanların ücretleri olmaz mı? Bize 
sorsanız, bir araba beygirinin bile 
bilmem günde ne ka~ar saman, 
fU kadar kilo arpaya hnkkı vardır 
diyebiliriz. Fakat Hollywood'daki 
hayvanlar bundan daha çok kaza
nıyorlar, ve hatta diyebiliriz ki ba
zı insanlardan bile daha çol( ücret 
temin edebiliyorlar ... 

Bunlar için fimdi yeni h:r tarife 
yapılmıştır. 

Bu tarifede en büyük itibar mev 
kiinde olan hayvan zürafedir. Zü
rafe her çalı.tığı gün için 500 do
lar almaktadır. 

Su aygırının 350, filin 275, go
rilin 200, aalanın 100 dolar günde· 
likleri vardır. Fakat çalı,ırlarsa .• 

Hiç fÜpheaiz Kalifornia'daki ev 
ler konfor itibarile çok güzel, çok 
mükemmeldir. içlerinde itinize 
yarıyacak her feyi vardır. Fakat in 
aan alıştığı şeyleri bulursa daha 
çok seviniyor. Amer~k~~a ~~ten 
bütün eğlenceniz evınızın ıçıne 
munhasırdır: Dostlarınız, kitapla- Diğer taraftan yılanlara uzun · 
rınız, yemekleriniz, içkileriniz hep luklarına göre 125 ten tutun da 
evinizde varsa vardır. Hariçten hiç 175 dolara kadar yevmiye veril • 
bir şey ümit etmemelidir. Eğer e- mektedirler ... 
vin · zden zevkalamazsanız hayatı
nız çok sıkıntılı geçer. 

Los Angeles'te hayat daima si
nema gibidir. Evler ve sokaklar 
dekora benzer. Rastgeldiğiniz a
damlar bir film seyrederken gör
düğünüz adamlarııı kadınların ay
nidir. 

Kalifomia stüdyoları bana mu
azzam film fabrikaları hissini ver· 
d'. Öy~e fabrikalar ki bur<'.da ka
dın ve Sex . appeal hakimdir. Her 

En zavallı en biçare hayvanlar, 
timsahlarla kangurolar ve fareler· 
dir. Bunların çah~tıkları gün ala
bilecekleri ücret 10 dolarla 50 do 
)ar arasındadır. 

Fakat diğer tarıı ftan enfes vü· 
cutlu figüranlar arMında 10 dolar· 
dan fazla ücret alanlar çok nadir
dir. 

Hyvanlar'a insanlar ara.nnd k~ 
fark bu mu? 
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sefl ra n l ını 

Ana yurdun kalbinde 
Tibete giden lngiliz 

Seyyah filozof insanları yola getirecek 
yeni bir formülden bahsediyor 

Hodbinliği yenmek birinci şart 

Mec~is tatil 
Kararı verdi 

(Başı 1 inci sahifede) 
du. 
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Devlet merkezinin içerde emniyetli bir yere 
taşınması zamanı çok.tan gelip geçmişti 

Büyük Petro Rusyanın Avrupa· 
ya kar~ı bir pencereye malik ol
ması için Saint Petres.burgu inta 
etti. Etrafta hırsız varsa pencere 
tehlikelid:r. Hele bu pencereler 
deniz üstünde olup hırsızların da 
filoları bulunursa tehlike büsbü
tün artar! Istanbulun deniz üstün
de çok güzel bir yer olduğu doğ
rudur. Avrupaya açılmıt pencere
lerin en güzeli idi; ancak mevkii 
de çok tehlikeliydi. Avrupa devlet 
adamları Türkiyeye "Avrupanın 
hasta adamı,, ismini takmıtlar ve 
hallerine göz d kınitlerdi. Mar.na
ra ve Boğaziçinden esen deniz 
rüzgarları hasta bir adama tifalı 
ıibi görünürse de bu adam daha 
ziyade dağların kuvvet verici ha
vasına muhtaçtı. Bu mühim haki
kati kavramıt olan ve hakiki 
Türk milletinin, Osmanlı İmpara
torluğu adı verilen levantinlerin 
çürük halitr..aından büsbütün bat· 
ka olduğunu bilen Mustafa Kemal, 
meselenin doğrudan doğruya özü
nü ele aklı. Sonra da bu hakiki 
Türklerin Osmanlı an'anesinden 
ve asırların vücuda getirmi• oldu
ğu lstanbulun lüks payitahtından 
çek;Jip uzaklattırılması lazımgel
diğini anladı; Tıpkı Musa Pey
gamberin lsrail oğullarını Fravun
ların buyruk saldıkları çürük me
deniyetten çekerek çölün saf ve 
temizleyici havasına götürmek i
cap ettiğini anlamıt olduğu gibi. 

Mustafa Kemal büyük bir kalp 
mütehassısı olduğunu ispat etti. 
Bütün dünya lstabulu Osmanlı im
paratorluğunun kalbi biliyordu. 
Evet, ancak mütarünileyh yalnız 
Türk ırkının kalbile alakadardı; 
bunu nasıl kuvvetlettirmeli ve ne
reye yerleşfrmeli? Musa Peygam
ber g;b; o da milletini saray intri
kalarının nesli bozuk muhitinden 
çekip çıkaracak, Osmanlı buyru. 
ğundan uzaklattıracaktı. Bu itin 
en İyi bir surette batarılması, on
ları ana yurdun tam kalbine götür. 
mekle kabildi. Osmanlı payitahtı
nın s'.nirlendirici nüfuzundan ve 
yabancı donanmaların mütemadi 
tehdidinden lrurtarılmıt bugünkü 
Türkün bir defa daha Asyayı sü
pürerek Akdenize varan eski gün
lerin Türkü gibi olması için onları 
yüksek bir yere götürecekti. Mus
tafa Kemal yeni Türkiyenin mer· 
kezini, •imalden cenuba ve doğu
dan batıya giden k.ervan yolları
nın birlettiği noktadaki eski ve 
merkezi Ankara tehrine lafımağa 
karar verdi. 

Mili payitahtın lstanbuldan 
Ankaraya, büyük bir limanda in
l<itaf etmesi gayet tabii olan bin 
bir türlü menfaatlerin çarpıttığı 
ve her türlü tehd'de açık bir payi
tahtın, Anadolu içinde seviyesi da
h~ yüksek bir yaylaya ıa.ınması 
cı.dden alakaya değer bir hadise
d~r. Orada yalnız hükiimet it!eri
nın buyruğu bulunacak ve bütün 
refahını bu sayede görecek olan 
küçücük bir tehirde toplanmak su
~e.tile hükumet, büyük bir emniyet 
ıç·nde ve batka cazibelere kapıl
maksızın sükun ve selameti fikirle 
kendi itlerile uğraşabilirdi. 
, 1Ik faslnnızda klites'ni koydu
gumuz ve Mustafa Kemalin Sam
$una hareketinden evvel Padişah
la yaptığı mül~atı göstere.n biz
Zllt ~endileri tarafından çi~ilm' ~ 
krokı, lstanbuldaki h"er Türk hüku
metinin yabancı donanmalarının 
boğazları kontrol altına alması 
meselesile ne dereceye kadar met
gul olması lazımgeldiğini teba
rüz ettirmektedir. Ön sözde bu 
k~okiden_ bahsetmittik; burada ise 
cumlelerınden iki tanesini tekrar
lıyacağız. "Peki nereye baktığını 
ıanıyonunuz?,, Bunun üzerine he
~e~. küçü~. ~vi tekneleri çiz
dı. Yıl?ız .k?tkunün tam kartısın
da Bogazıçınde denıirli duran 
müttefikin donanmalarına bakı
?'ordu.,, Evet devlet merkezinin 
ıçerde emniyetli bir yere tatınması 
za~anı _çoktan gelip geçmİftİ bile. 
Şımdı de bu kitabın Amerikalı 

olan yazıcıs•run, Türk devlet mer
kezinin . a?a yurt içine tatmması 
meselesını fırsat bilerek Mustafa 
Kemal ile George W aschington 
arasında bir mukayese yapmağa 
kalkı!maaı ve böylece sadetten 
dıtarı ?ıkması mazur görülsün. Bi
yografı (tercümeihal) yazıcıları
Plutarck'ın zamanındanberi "çif. 
te ~undaklı,, denilen tercüme:hal
lerı; coğrafya bakımından, içtimai 
çe~re. no~tasından, hükumet şekil
lerı cıhetınden hatta çağ itibarile 
biribirinden büsbütün ayrı olan iki 
hayatın hikayelerini b'r;birine ka-

cı Bismark ve Mu!solini gibi öz
den milliyetperverlerin siyasi inki
~flarını arattırırken de kendini 
ayni yola sapmaktan alamamıt ol
duğunu itiraf eder. Mustafa Ke
male dair tetkiklerinin daha bat
langıcında bu Türkün başardığı 
itleri, yalnız kendi George Wa
ıchington'umuzun yaptıklarına 
değil fakat Musa Peygamber, Mar
tin Luther ve lngilterenin VIII nci 
Henry'sinin faaliyetlerine çok 
benzettim. Bu faslın başında Musa 
Peygamberden bahsettik; timdi 
Geoge Waschington'a benzeri k
leri gözden geçirelim de Luther ve 
lngiliz kralını batka bir fasla bı
rakalım. Birinci reisimiz Ceneral 
W aachington'un, payitahb Filadel
f iya' dan Waschington'a tafıdığı 
gibi Mustafa Kemal de Ankarayı 
İstanbul limanına tercih etti. 
Pa~ 18.kabr, cenerallere veri

len bir ünvandır bu da bizi bu iki 
zatın mesleklerinde olan daha bir 
çok benzerliklere getirir. Her iki
si de neticelerinde birer cümhuri
yet doğuran sav&flarda, ceneraldı. 
Her ikisi de kurulmasına yardım 
ettikleri cümlıuriyetlerin birinci 
reisi olmadan evvel, inkılapçı bi
rer kumandandı. 

l~te size üçüncü bir mütabehet 
daha: Geor.ge Waschgington, bü
tün inkılap harbi esnasında, müt
tefiklerimiz Fransızlarla olan müna 
sebetlerinde hayretlere 'ayan bir 
fetanet göstermitti. Bu kitabın ya
zıcısı (18 nci aarm Amerikası için 
habralar) adlı eseri için, Birletik 
Amerikayı Leyington muharebesi
le (1 ns)' hükumet merkezinin 
1800 de Waachington'a tatınması 
araısında geçen zaman zarfında zi
yarte eden Fransız asker, papaz, 
kadın ve seyyahlan tarafından ya
zılmıt seksenden fazla hatırat 
toplamıftı. Bunların hepsi de ister 
Amerikalıları sevsin isterse sevme
sin, George Waschigton'dan dai
ma saygı ile bahsetmitlerdir. An
cak Fransızların zaman zaman is
temiyerek onun sabır ve tahammü
lü ile oynaımt olduklarını biliyo
ruz; buna rağmen Wuchington 
onlarm büyük Okyanosu geçerek 
(hem o vakitler Okyanoa yolu tim
'dikinden çok daha uzundu) gel
melerindeki gayenin faydasııu 
gözönünde tutmuf ve Fran11z müt
tefiklerimizle daima mükemmel 
bir uzl&Jmayı muhafaza etmiftir, 

Ayni veçhile Mustafa Kemal de 
Türkiyenin Alman müttefiklerile 
faydalı ve mütesenit bir anlafma
yı muhafaza etmiftir. Kendileri de 
George Waachington gibi hazan 
yabancı müttefiklerinin dilekleri
n;, Tiirkiyenin tehlikeli vaziyetile 
telifte zorluk çekmitlerdir. Fakat 
mü.arünileyh daima azim ve sebat 
göstermit ve muvaffak olmuttur. 
Mü,arünileyhin pek tanınmıt olan 
mesleğinin bu müskül safhası üze
rinde layık oldu~ derecede ısrar 
edilmemektedir. Türkiyenin Al
man müttefiklerine kar•• Gelibolu 
muharebelerinde Mustafa Kemal 
Haı.retlerinin ihtiyar buyurdukları 
bu tavrı hareket her türlü med"h ve 
sitayise layıktır nitekim George 
W aschinsıton bütün inkılabımız es
nasında Fransızlara kartı takındı
ğı vaziyet dolayısile zamanında 
ve lüzumu kadar metheylemisti. 
Türkçeye çeviren, Ahmet EKREM 

Açık sarı saçlı, mavi gözlü, or
ta boylu, zayıf bir adam. İsmini 
söyledi: T. lllion. Memleketinin 
gazeteleri ondan "filosof seyyah,, 
diye bahsedi:yorlar. Senelerdenbe • 
ri geziyor, daha da gezecek. Şim
di Tibet'e gidiyor. 

Tibet'e gitmek. Hemen he-
men Kaf dağını aramağa çıkmak 
gibi bir §ey. Bugüne kadar oraya 
ancak sekiz Avrupalı gidebilmiş; 
onlar da memleketin sırlarına bir 
türlü akıl erdiremedi. 

Mr. İllion'a sordum: 
- Seyahatinizin gaye.i nedir? 
- Cografya tetkilaıtı., Fakat 

asıl maksadım bu değil. 
Bundan sonra Mr. İllion in -

san, kemal, medeniyet ve mak;ne 
hakkında düşündülderini anlatma
ğa başladı. Zamanımızın birçok 
ad'amlan gibi o da malrinenin 
dü§111anı; onu, insanı selamet yol
dan ayıran §eytanİ bir İcat sayı • 
yor. Medeniyet hayatı yeknesak 
bir hale sokuyor. "Halbuki hayat 
sırf göreneğe dayanan bir şey ol
mamalıdır. Medeniyet boyundu -
ruğuna razı olmamak için çok bir 
paraya da ihtiyaç yoktur.,, 

Mr. lllion innnın mütemadiyen 
kendini mükemmelleştirmesini is • 
tiyor. 

- Fakat, Cliyor, bunu söyle • 
mekle kalmak olmaz. En iyi ve en 
çok fayda veren vaiz, hareketleri
mizdir. Ben, bu kad'ar zorluklara 
katlanarak seyahat edebiliyorum; 
demek ki insan ma'kineye muhtaç 
olmadan da cüç işler görebilir. 
Kendimizi b;dbinlikten kurtar • 
malıyız. insanlar hep egoizma ile 
harek~ ediyor; halbuki asıl düt -
man odur, onu yenmemiz lazım • 
drr. 

- Demek ld siz inıanı değiş
tirmenin kabil olduğuna inanıyor
sunuz. 

- insanı değiştirmenin değil, 
insanda kendini değitt]rmek ar • 
:ııuaunun uyandırılması kabil oldu

. funa inan1yorum. 
Mr. lllion yalnız geziyor; fa

kat yanına arkadq almak iste
mif. Gazeteye ilin vp-W,if, gelen 
üç yüz kitinin ikisini tecrübe et
mİf· O iki kiti imtilıanda muvaf
fak olamanıı§. 

- imtihan ne idi? dedim. 
- Bir gün 120 kilometre yü-

rüdük. 

Bugünkü maç 
(Başı 1 inci sahifede) 

ruf Yunan atletleri Mantikaa ile 
Y orgakopulos ta gelmedi. Gelen 
Yunan atletleri Lambru ile Çu
kalaatır. Bu atletler bugün yalnız 
100, 200 ve 800 metreye girecekler 
dir. Diğer müsabakalar kendi at -
Jetlerimiz a.>Jaaında olacaktır. Lam 
bru veya Çukalas'tan biri hiç ol -
mazsa geçen sefer gelen Paterakis 
gibi atlet komple olsa idi her mü
sabakaya girer ve bu suretle bü • 
tün müsabakalar daha zevldi olur 
du. 

Maamafih atletizm noktll!ından 
olan bu aksiliği futbol maçının te
lafi edeceğini ümit ediyoruz. 

S. Galip 

Doçentler toplandılar - (Bap 1 inci sahifede) 

.. Ve.rilen kararlara göre, iki ki§ iden mürekkep bir heyet Ankaraya 
g~~derıl.erek bu mesele hakkında vekaletle temas edecektir. Seçilen 
mumeısıller dün akşam An·karaya hareket etmitlerdi ... 

Bundan -~atka doçentler ayrı ayrı bir istida ile mensup oldukları 
d~kanlara muracaat ederek maa~I arının arttırılmasını tstiyecekler· 
dır. Toplu ve müşterek bir şekilde müracaat olunmıyacaktır. Mau-
ların .en aşağı 200 lira olması istenecektir. • 

. ~~iversite rı:ktörü Neşet O mer Bey de dün ak§&uı Ankaraya 
gıtm.ıttır. Neşet Ömer Bey bu mesele etrafında vekilete izahat vere
cektir. 

Aldığımız malumata göre, On iversitede 25 tıpta, 15 fetıde 10 
hukukta, 6 edebiyatta, 5 di§çide, 2 eczacıda olmak üzere 63 ~ent 
var~ır. Bunlardan 20 sinin asli ma aşı 55 lira, 13 tanesinin asli maaşı 
45 lıra, 30 nun asli maaıı da 35 liradır. 

. ~ ve 45 lira asli maa§ı olanlar daha evvel Onivenitede veya mu
allımlılc~e b~l':'nar":k kıdem peyda etmit olanlardır. 35 lira asli maat 
alanlar ıse unıversıteye yeni teşki !atta girmi§ olanlardır. Asli maaş
larının arttırılması istenen bu sonunculardır. 

J?oçentleriil i~d~ası~a göre ellerine geçen para 78 liradır. Bu 
par": ıse çalışmak ıçın lazım gelen kitap ve mecmua satın almağa bi
le ~ıfayet edemez. Doçentlere, Onivert.itede fazla it verildiğinden 
harıçte de ~alışmak mümkün olma maktadır. 

.. Doçentler, maa,Iarının arttırıl madığı takdirde istifa edeceklerini 
aoyle~ek~e ~ı:ra~~r, Maarif vekile ti kararında m!ısirdir. Vaziyetin ne 
olacagı bır ıkı gun sonra belli ola caktır. 

Şimdiye kadar istifa eden doç uıtlerin adedi altıya baliğ olmu!• 
tur. Bunlardan üçü Tıp fakültesin dedir. Yeniden, Hukuktan üç doçen 

t ·-- ·· ekte · 

Bundan sonra evrak varideye ge· 
çildi. ilk müzakeresine başlanan ve 
mayi madeni mahrukat kanunu layi
ha•mın depo ed imiş olan petroller -
den kanunun mucibince alınmaıı ıa .. 
zım eelen resmin almmaaı hakkında .. 
ki iıtidaya dair arzuhal encümenin.in 
mazbatası münaka'l&yı mucip oldu. \ 
Arzuhal encümeninin müdabaleaıne 
rağm.en itiraz eden hatipler buna tc· 
mao eden noktarun mezlr.ür layiha 
müzakere ed lirken bazı mebuıol ar ta 
rafından dermeynn edildiği, f,.kat 
kabul edilmediğini ileri sürdüler netice
de mazbata da bütçe ve maliye encü -
menlerine havale edildi. 

Mersin yolu 
Sa· dık d vapur" 8 • za e Temmuz 

PAZAR günü saat 10 da Sirkeci 
nhtnnından kalkacak, gidi~te Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Ra
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kat, Finike, Antalya, Alanya, 
Menine gidecek. DönÜfte ayni is
kelelerle beraber, Taıucu, Anamur, 
Ku?adau ve Geliboluya uğrayacak
tır. 

Bundan sonra belediye kanununun 
kırk dokuzuncu maddesirun ocgi't nl I 
mesine dair olan li.yihaya geçıldi. Bu 
layihada tehirlerde ve tehirler aruın 
daki otöbüalerin itletilmesi hakkında 
belediyeye a:t olduğu kabul ediliyor· 
du. 

Trabzon yolu 
Dumlu Pınar T·~~~u: 

PAZAR ııünü saat 20 de Galata 
nhtnrundan kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rel, Trabzon ve Rizeye. Dönütte 
bunlara ilaveten Of, ve Sünneneye 
uğrayacaktır. 

- 120 kilometre mı"? 
- Evet, dört saat uykudan 

sonra. Bittabi saatte ahı kilomet
re yürümek, koşar gibi yürümek, 
her gün olmaz. 

"Arkadaşlarımda aradığım şart 
lar şunlardı: 

"l - Bir münevver adam ol
mak; bir iki dil bilmek; 

"2 - Günde vasati 50 kilo
metre yürüyebilmek; 

'!3 - Birkaç gün kuru ekmek 
ve su ile geçinebilmek; 

"4 - Tahteasıfır 16 derecede 
ısıtılmamış bir çadırda döteksiz 
yatabilmek.,, 

- Sizin Sanşo'nuz olmak hay
li müşkül.. 

Mr. İllion bir hayalperest ol
duğunu kabul etmiyor. "Bir kiti· 
yi fikirlerime ikna etsem o da bir 
baıkasını bulur, böylece çoğalı • 
rız,, diyor. 

- Dünyayı cennete döndür
mek istiyorsunuz, dedim. Sonra 
düşündüm, bu da yanlıştı. Onun 
istediği insanlar hodbinlikten ta
mamile kurtulmuş varlıklardır. 
Hatta Mr. lllion, insanların her 
hareketinin ancak niyetlerine göre 
muhakeme edilmesi lüzumundan 
bahsediyor. 

- Hayır, dedim, c:eimet değil. 
Her insanın bir ilah olmasını is
tiyorsunuz. Dünyayı bir Olimp 
tıaı;ne getirmek .• Güzel gaye. 

N. A. 

Trakyadan gelen 
Museviler 

(Başı 1 inci sahil ede) 
ki.yet ...h;pıerinin mahkemeye müra
caatlarına ve tazyik gördüklerini id
dia ettikleri fllhıılar ha~ncla kanu
ni haklanru aramalarına mini değil
dir. 

Dün lıtanbula ırelmit bulunan Mıı 
r.e•i ailelerinden bazdan ile göriq • 
tük. Bunlardan bir kısmı latanbula 
daha genit mikyaota it yapmak niye
tile geldiklerini ve kendilerinin Öz va 
tandat olduldanm söylemi§lerdir. 

Bir luımu da propaganda tesiri al
tında halktan geleb'lecek müteferrit 
tazyik hareketlerine uğraınak zeha • 
hına dii§tükleri için geldiklerini mu • 
harririmize ifade etmitlerdir. 

Birçoldarmm da birib'rlerinin hare 
ketine bakarak geldikleri anlaıılmak 
tadır. lıtanbula gelen Musevi aileleıi 
ekr.eriyet Balat, Ortaköy, Kuzguncuk, 
Kuledibinddü akrabalan nezdine 
yerletmitler, bet on aile de otellerdc
dirler. 

Kendi nezcline Trakyadan bir iki 
akraba ... selen tchrimizdeki Muaevi 
tacirlerden Nisim Taranto Efendi, 
dün kendiaile ııörÜ§en bir muharrimi
ze fUJlian söylemi§tir: 

- Ortada hiç bir -ıe yoktur. 

Söz alan Ziya Gevher Bey, hükmün 
çok yerinde ve bütün dünyada kabul 
edilmit bir e1&s olmadığını, bu hak
kın belediyelere verildiğini kaydede -
rek, yalnız buna mukabil ot~üs de
nilen nakil vasıtalarının otobus olma 
sını iatemek hakkımızdır. Otobüs de
nince az çok kazalara karuaeris.i nnı • 
kavmet eden ve içindekileri muhafa • 
za edebilen arabalar demektir. 

Yoksa sigara kağıdı kalınlığında 
kontrpaalkalarla yapılan ve araba -
dan baıka her §<'Ye benziyen otobüs
lere yük ve moloz taıımağa mahsus 
kamyonlardan yapılmış araba1ara oto
büs deyemeyiz. 

Dahiliye Vekili Beyden bu huıu•u 
temin edilmesini rica ebnek hakkı -
mızdır. 

Dahiliye V elı:ili Şükrü Kaya Bey 
hatibin mütalealan çok doğru ve ye
rindedir. Nazarı dikkate alınacakhr. 
demittir. 

Bunu müteakıp srrasile 934 bütçe 
kanununun on sekizinci maddes'le Mü 
dafaa vekaletine verilen tahsi1&tla 
935 seneainde •erilecek tahaiutın 
2425 numaralı kanunla gÖ&terılen ta
ahhüt ve sali.hiyetle birleştirilm='i 
Denizyollan Akay itletmeler"le fabri
ka ve havuzlar hakkındaki taııumin 
muvakkat maddesine ıeyrisefainin tas 
fiyeıi hakkındaki müeyyel ~anun la 
yihası devlet davalanna takibe me -
mur .'nketler hakkındak: kanun <ayi 
haaı ile Ed:rne sabık pooıta telgraf bat 
müdürü Sabri Beyin affine mahal ol
madığına dair arzuhal encümeni maz 
bataaı ve bazı ölüm cezalarının tas -
dik tezkerelerile kazanç vergiai b -
nununun 41 ve 42 inci maddcleı·ine 
bazı hükümler ilavesine dair lay:ha, 
Sümerbank aermayeaine kD"k iki mi) .. 
yon lira ili:veaine, belediyeye ait ah· 
k&mı cezaiye hakkındaki kanunun ba 
zı JDaddelerini tadil eden kanunla 
de8ı.ikliı. yapılmasına, gizli niilusla • 
nn yaznnma Dahiliye vekaleti mer -
kez tetkilab ve vazifeleri kanunnnur. 
tadiline, 245; numaralı kanununun 
birinci maddesini tadiline, vakıf aJ..a
retlerin tamirine ve poata kanunun1.1n 
on jkinci maddesinin tadiline dair la 
yiluılar ınfuıakere •e kabul edildik • 
ten IODJ'a c:elr.e bet dakika tatil edil
mittir. 

ikinci celse 
ikinci celr.ede lmıet Pata Hz. 

lriiraüye ııelerek hükümetin aiyar.eıi 
hakkmda beyanatta bulundu ve hü • 
kiımete (205) reyle ve mevcudun 
ittifalcile alkıtlar arasmda hükümete 
itimat edilmittir. 

lamel Pata Hz. tekrar iriinüye ge
lerek demiıtir ki: 

- Çetin itleri başarmak için s.i • 
zin kıymetli teveccühünüz kuvvetle • 
rin en bll§IDdadır, en eaaslmdrr. Her 
güçlüğü kolaylatbran büyiik kuvvet
tir. 

Müteakiben mecluin 1 tetriniaani 
1934 te toplanmak üzere tatil edil -
mesi hakkındaki Tekirdağı mebusu 
Cem.il Beyin takriri kabul ed'lmiştir. 

Reis Kiznn Paşa Hazretleri: 
- ŞDııdi kabul buyurduğunuz tak

rir mucibince Meclis bugün üçüncü İç• 
tima ,,_;ne nihayet verecektir. Ar
kadaılanm dairei inıihabiyelerine gide
rek li.zımgelen tetkikatı tatil müddeti 
zarfında yapacaklardır. Dedikten ıonra 
muvaffakıyet temeruıilennde bulunmuf 
tur. 

Kazım Pş. Hz. geliyor 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Mec

lis Reisi Ki.zmı P...., Hazretleri bu 
aktaıııki trenle lıtanbula hareket et
miıtir. 

Bazı arkadatlarm11Z1D Trakya mmta-
kaaından ayrılmaları .,....eli. blzi de Yurttaf, Az çok kazanctn-
endite"" hayrete dii§ürmii§tü. Fakat, dan mutlaka tasan-uf ıxuifen-
katqoetle tahmin ediyorduk ki, hadi • 
r.ede bir yanlqlık mevcuttur. Ve bu dir, borcundur. 
yaziyet Batvekil ismet Pata Hazret- Bunu iyi bil, belle ve yap. 

terinin bey,...tlan ile de teeyyüt et - ••••••••M•.•l•.•v•e-T
11 
•• C_. •ıl 

mittir. lı 

Batka memleketlerde Yahudi düı- --------------manlığı:nm yer tutmaıma im.kin veri-
lebilir. Fakat buırün Türkiyede bir 
Muaevi mer.elesi mevcut değildir. Tw k 
Jük küçüğiinıüzden büyiiğiiınüze ka
dar tamam.en kanımıza itlemittir. K.-ı 
dimizi bu vatandan aynlamıyacak ka 
dar TürldeşnıiJ buluyoruz. Çocuk -
lannuzı Türk kültürüne göre yetişt'ri 
yoruz. 500 r.ene aonra bile böyle bir 
düpnanhk mevzuu bahaolmıyacaktır. 
Esasen ortada hiç bir mesele de yok -
tur.,, 

Bazı muhavvileJcr 
temidettirildi 

Dün, evvelce abonelerine haber •er
diği veçhile , elektrik şirketi şehrin bir 
kaç muhavvile merke7!ni temizlettirdi· 
ğinden bazı semtlere cereyan verile
memiıtir. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Calataııarayda Kanzük eczahanetl 
karı11mda Saime ıokağında 3 numa· 

ralı apart1manda 1 numara.. 

38i:l-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaaaısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
-.:..::::ı 

KiRALIK 
Tamamen tamir edilen bilümum 

konfonı havi Yeni Postane arka
sında Aşır efendi caddesinde Türki
ye hanwıda oda, depo ve mağazalar 
kiraya Yerilecektir. Fiyatlar ehven
dir. Türkiye hanında (3) ncü katta 
Rüttü efendiye müracaat olunuması. ·-
İstanbul kumandanlığı sa -
tınalma komisyonu itanları 

Birinci Fırka Satınalma Ko 
misyonu tarafından bildiri
len ilanların ihalesi F mdıklı
da Satınalma Komiayonunda 
yapılacağından iştirak edecek 
lerin şartnameleri görmek Ü· 
zere her gün Iatanbul Kuman 
danlığı Satınalma Komisyo
nuna müracaıatları. (2) 
(3686) 

• • • 
3. K. O. ile aari mukavelele 

ri olan müteahhitlerin muka
veleleriw Iatanhul Kuman 
lığına slevretmek için yapıla 
cak muamele hakkında Ia
tanbul Kumandanlığı Satın
alma Komiayonuna müracaat 
ları. (3) (3678) 

• * * 
Çorlu Askeri Satınalma Ko

miayonundan : 
Malkaradaki kıt'at ihtiya

cı için 13,000 kilo Zeytin Ya· 
ğı kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 17 Tem 
muz 934 aalı günü aaat 15 le· 
dir. T alip)erin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve münaka 
aaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mdrtuplarile Çorluda As· 
keri Satınalma Komiayonuna 
müracaatları. (3038) (3227) 

3878 

Ankarada M. M. V. Satm
alma Komisyonu Reisliğin
den : 

Ordu ihtiyacı için 200 çift 
seyyar eczayı baytariye aandı 
ğı ile 1000 adet ampul kutu-
ları kapalı zarf usulile 
satm alınacaktır. ihale 
si 24-7 -934 salı günü 
saat 14 de icra edilecektir. Ta 
)ipler şartname ve nümuneaini 
görmek üzere her gÜn öğle
den aonra ve münakasaya İt· 
tirak edeceklerin o gün ve aaa· 
tinden evvel teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Kom. na müracaat· 
ları. (3053) (3455) 

3885 • • * 
Ankarada M. M. V. Satın· 

alma Komisyonundan : 
Hava kıt'aları ihtiyacı ıçın 

l 1460 metro mavi renkte kış· 
lık elbiselik kumaş kapalı zarf· 
la münakasaya konmuştur. }. 
halesi 23-7 -934 pazartesi gÜ 
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka· 
saya İştirak İçin de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi· 
nat mektuplarile Ankarada 
M. M. V. Sa. Al. Kom. na 
müracaatları. (3054) (3456) 

3886 
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Başvekilin Mecliste alkışlarla karşılanan nutku ~EM LEKETJ:ESr;wial 
Şarköy bir iki sene 
içinde mamureleşti 

<Ba~ı 1 inci sahifede) j 
~at teşkil~1trna l!saslı olarak giriştiğimiz, 
ınc~ dikkatinizden kaçmamıştır. Muk -
tedır ve vazifescver vekalet teşkil3tı 
kıymetli hedefimizdir. Miilet hayatının 
muhtelif iktısat i•likametlerinde kifa
yetli bir yardımcı.-ı olmnk, hem lü -
zumlu, hem cok verimli olduğunu dü
şünüyoruL. · 

Husu.sı sanayi faalivetini korumak 
ve teşvik etmek gözümüzdedir. 

Hususi kuv\.'l:tlerin vL hususi mcn
!aatlerin Üstünde olan büyük tesisatın 
tik merhalesini şimdiden teshil etmis 
ve tatbik .abasına koymu~ bulunuyo : 
ruL. 

Müteakib n ve mÜl·~madiyen temel 
~tılması, çahşılmagı ve i,letilmesi şek
ınde sanayi programının muhtelif 
afbalarını takip etmek hepimiz için 

zevkli olacaktıl'. ( Alkışbr) . 
Ticaret 

Ticaret hizdt: serbest ve normal 
mahiyetini muhaf<'l:.ta edecektir. Bunun 
;e~leket İçin tmn semeresini verir ve 
f ogrulugu ve nefasetilc itibarını muha
~aza eder bir vaziyete yükselmesi için 
standard t · . ını emın eL'llek ve satılış koo-
peratiflerilc ct:rcyanı kolayln~tınnaya 
çalışmak yolundayız. 

Tediyede muvazene 
.. Memleketler arasındaki bugünkü 

;ubadele vaziyeti alış ve ıatıs arasın
.a kve tediyede muvazene araı'nayı zaru

~~b· ıldığın~an, ~ışardan fazla satın a . 
I.:a~!?Jtemızı tcmın ~~c~k ihracat im _ 

d 
nı arttımlak, buyuk meselelerimiz

endır. 

llk~ıs~t Vf'kilı.ti deniz ve maden ser-
vet erımıı.: ' · •. ,. J · let . ~ 't •~lh:. c surelıle de mil -
ci~~-yefnı .ka:z..~nç yollRrı bulmak için 

- ı aa\iycte girişmiştir. 

1. Tef~rruatını bildiğiniz ve bu faa -
1 Y•tlerın ı 'l . . . e 1 e tutulur semere ver-
rnesı ıçın za 
mak ı· ma., geemek ve çok çalış-
lluz azım gel l _;ini t:\kdir buyurursu· 

ulk )lü_tün bu i~ler her sahada bilgili ve 
ucu unr:url11"1n . . ·ı . . 

rnunlaz"m ve . yctaştırı mesını, 
nıe kab·ı· . '."•l<>dık çalışma ve işle -

ı ıyehntn her b . 
et~;rmclcted• B a ~r .art~asını ıcap 
çahşma i"ti~ ul d~ bızım ıçin mühim 

?'et ttınden biridir. 
.. . Zıraat sah...,, 

.. Hukumetin ziraat h . .. 
Şunce!eri teb ıı - sa asındakı du -
Bütün zi' 

1
" ur etrniıt bir haldedir. 

rakkil : ~aa hayatına fennin son te • 
erını ve u1ull . • ı· 1 k ldavuz I erını ame ı o ara 

B a m.ak, bu düşüncelerin özü:lür. 
unun ıçin b'I . .. ıes 1 • • ı gı ve araştır!1la mueı· 

nıa~ ~r~nı temelli ve modern olarak kur· 
mi 1 merhaledir. B. M. M. nin kesil-

Y•n letviki d ·ı b.. "k . raat .. . ve yar ımı ı e uyu ~·· 
G nıue5sesf'leri kurulmuş bulunuyor. 

tirrn:nç_ t.aleberniz fenni ziraat yoluna 
gö , k ıçın çok umıt verıcı bir şevk 
-.•--er

1
mektcdir. llir taraftan yeni mü • 

- ... • ""k •uzl r Y~ .•ek kıymette ziraat kla -
s•~ atlrı Y':~1 ttirirken diğer taraftan ve 
~ra e koy!" ' "" il • unun ameli hayatına onun 
azancını artt---.. k . · 
1 ..., oCa 3Urette gırmıye 

ça ışmak ciddi ernel' . d' (Alk 1 ) M ırrııız ır. ış ar . 
le e_mlekctin her sahada süratle iter 
tn meaı ve devlet n kudretinin çalış • 

ası ve artm k- ı·· - k 
get· · . ası, oy unun azanç ve 

Tım •evıy . . "'k 1 . 1 olar k b _ esının yu se ınesıne esaı ı 
na.at~ . a::lı~ır. Bizjm bu hususta ka 
ku nnı~ ~atı'dir. Ümitlerimiz İ&e çok 
ıtı' ıvetlıdır. Bu keyf yeti büyük milli 
Ueıaeıc sayıyoruz. 

kur~oruyucu ve israftan ve .ziyandan 
fQtbi,;"'cı .v': f~nn~ u~sulle-r~ öğretici ve 
rJ..·r G .. e~ıcr bır ,ı,;uru tcdbırl~r lôz.un • 
bir' P oruyoru.ı; ki, .ı;irai • :iyaıette yeni 
&'Ulü rogramın haz;ırlanma.sı ile mef • z. 

Sınai v 'k . 
böyle bir e. •. trsadı programımızla 
latak y ... '.'traı progran.11 hemahenk o 
tikame~ru.ttek yo:u, büyük iktısadi is 
lu ve f edı erlemek için yalnız lü:zum 

ay alı değil hatta tek çaredir. 

Muhı lif lli maarif 
erern k B. M. Me ~~ ada~lar, 

beri rn ır clısınin birkaç se.,.eden 
ana iıti~ maarife verdiği ehemmiyet 
'laldediı ~~etlerini tesbit etmi~ hır 
'•at •iti:. f tahsil için hükumet, İ•ti
~·· gı ırka . .. k 
~uuzahatetil .~un . umumı muş.tere 
leketin b" e_ tnuba.bı olmuştur. Mem -
Vekilleri uyukk bir meseleaine miilet 
Yatdı-ı ar a.daş,larımızm yakından 
t' .,, arın 'b 1 ıtakler" . 1 

'· za etmek auretile iş-
ltıeye b' Ş1•tndıden teairini h · ssetıir -

a; aınıştır. 

. ilk t lı . ilk tahsil 
·~n fa.o.ti~ :ıl hatlıca hususi idarele • 
rın ntali e .~haııdır .• Hususi idarele 
etn,~k dV~zıyetlerini tanzim ve ıslah 
nında' l:ı'l~er devlet faaliyetleri ya • 
a.tiıini ta' ~ısa ilk tahıilin halini ve 
'elenin .. :~ıın etmek demektir. Bu me 
ne uğ"""' a tedbirlerile daha birkaç se 
"••time caksın.,.. Fakat benim ka -
tilnıiı v: lıver rnli yola timdiden girı
~~~el a.tııZ:=~•i idarelerin intizamına 

utçe ••ne . ta. hulunmuttur. Geçen 
lan huıua"' ~~ Verı1rniyerek birikmi§ o .. 
l'~rdun &~r~t;re maaşlarını hazineden 
y re ettnek il c _toptan ve birden teı 
bÇ~n terefl; b'!Jkanım bulmak C. H. F. 

uyük bir nı ır alaka, B. M. M. için 
Hu.ıu.ıi id ernnu~iyettir. 

lll~ntazam b .aret.-:r•rı müvazeneli t•e 
ttıtn etmek . ~r butçe ile idaresini te .. 
~~i_İ"1i.z te"/ıİ,"- ald·i•mız; ve takip edc
bırtkrne.sin •r~erle ge~ecekte maı.ı~ 

D.• e katıy • . 1 • 
ıger ta" f .en manı o acagı.z .. 

llnıuıtıileşnı •.tan ılk tahsilin haki:.aten 
llleıi iatik eıt .ve keyfiyetinin yüksel .. 
ltladiy~n -~nıetınde tedb~,..Jerimizi müte· 
iır. l h'-al ebnrk kati kararımız· 

mek, hüklımetin saygı ve vazife borcu
dw·. Gecen yılın ilk aylarında bütçenin 
N'ne so;,.unda nasıl kapanacağını tah .. 
min etmek mümkün değildi. 

1933 bütçesinin hemen temamen mü
tevnrin bir halde tahakkuk etmiş oldu
ğu~u bugün söyliyel,,ilmek, derin meın
nuniyetinizi mucip olacak zevkli bir ve
siledir sanırım. 

Memleketler arasındaki alış veri,le· 
rin biTim elimizde olnuyan kayıtlara ta .. 
bi olması yüzünden ~ümrük varidatı
nın ::17a)masına rağmen bütçenin tahak· 
kuk etmesi, memleketin iktisadi bün· 
yesinde~i kuvvetin, menıleketin idare· 
sindeki "e siyasetindeki istikrazın İ· 
nandırı~ı bir delili olmak itibarile ay
rıca me:nnuniyeti muciptir. 

1921( senesi için yeni mali tedbirler 
a1ınınası hem memleketin inkisaf haya· 
tının takip edilmesi, hem beYnelmilet 
vazivetin emniyet tedbirlerinin kuvvet .. 
lcnı..;cs\ni istemesi yüzünden zaruri ol
du. 

B. M.M. ince tetkik ve yüksek 
müuıhereti ile isbateli ve ameli ol
duğuna kani o'duğumuz; yeni ma
li tedbirlerin Türk milleti tarafın
dan inanılarak ve teveccühle kar
şılanması, iftihar olunacak b:ı· 
mazhariyettir. 

1 

Şerefli bir tô.li 
Yeni Türkiyenin kurulmasında bu • 

günkü neslin ilk günden itibaren hesap
sız fedakarl:klara mecbur olması . ~akı -
nılması kabil olmıyan ve ayni zaman • 
da şerefli bir talidir. 

Asri bir devletin çok ihtiyaçlarını 
temin etmeye çalışmak, gr..: bırakılmı~ 
ve harap edj)miş bir memıeketin um
ranını vücuda g~tinnek mecburiyeti, 
iki büyük harpten sonra harbi umumi -
ye girmit \•e harbi umumi afetlerini dört 
sene faz1asile omuzlat"ına yüklenmiş 
bugünkü ne~illere teveccüh etti. 

Türk milleti bu büyiık imtihanlardan 
yekpare bir millet olarak çıkarken mil
li vicdanı ile aıri Türk dcvlet~ni mu ... 
vaffakıyetle naul kurduy.a bu devle • 
tin !ağlam temelde yükselmesini temin 
edecek vazifelerin mütem.cldiyen çalı;t -
mak , dirilik, uyanıklık ve fedakarlık 
istediğini takdir etmektedir. 

Dahili hayatta 
Muhterem efendilec, 
Mali tebeddüllerin dahili hayatta ilk 

günler yolsuz ticaret arzularına mey -
dan verdiği ~örülmektedir. Her hangi 
bir 4ayia veya tedbirin lüzumsuz paha· 
lılığa ve fiat daJ~alanna sebep o~a
sı vakidir. Fakat bu dikkatle takip et· 
tiğimiz bir şeydir ki, az zıomanda tabii 
cereyanını bulacaktır. 

Un üxer;nden alınan resim 
Yeni vergil'!rden bahsederken un 

üzerinden alınan vergiye temas etmelc 
İsteriın. Yüksek millet vekillerinin ma ... 
llımudur ki, undan alınan resim esas i
tibaı'ile devlet hazin~sini ve bütçe.i
ni alakadaı· etmez. Bu resim buğdayı 
korumak için Ziraat Bankasımn bu iki 
senedenheri çok hayırlı alarak devam 
eden faaliy~tine karşılık ve imkan 
vermek içindir. 

Un reımi suretile bir taraftan alı .. 
nan para, diğer taraftan buğdaya ma -
kul bir fiat temin edilmek suretile çift
çiye iade ve devrolunmak ta.dır. 

Buğday fiatının makul bir had da -
hilinde istikrarı çiftçi bayatı için pek 
mühim bir meseledir. 

Çiftçinin gelirinin korunması ise, 
tehirlerin ve bütün memleketin iktısa
di hayatı için esaslı bir ahı veriş un .. 
surudur. 

Bu maruzaton, un resminin mahi -
yetini bir daha iz.ah etmiştir sanınm. 
Tatbikatın sıkıntıya mahal vermiyccek 
surette mUtemadiyeır ıslahına ve her 
gün daha İyi ve daha ameli çareler bu
lunmasına maliye vekaleti çok çalıt • 
maktadır. Sizin memleket içinde yakın· 
dan tetkikleriniz ve izahlannız un res· 
minin İyi semereler vermesi için ayrıca 
faydalı bir amil olacaktır. 

Şimendifer 
Aziz arkadaşlar, 
Nafia veki.letiniz şimendifer pro .. 

gramını muvaffakıyetle takip etmekte
dir. Bir taraftan yeni inşaat tatbik 
mevkiine konulurken diğer taraftan 
her gün yeni bir istasyonun açıldığını 
görerek bahtiyar oluyoruz. 

Büyült ve mühim bi! viliyetim.izin 
ınerkezi olan Elizize varışımnrn bütün 
memlekette ha.ti ettiği sevin; bugünle
rin tatlı bir hadisesidir. (Alkışlar.) 

Çok masraf ve ıabır istiyen şimen
difer politikası T. B. M. M. nin büyük 
Türiı: vatanını temellendirmek için al
dığı tedbirlerin bafında hulunanlar
dandır. Türk vatanının demir ağla ö • 
rülmesi iktısadi ve siyasi sahada bij • 
tün milletin bir tek kaya parça11 gibi 
perçinlenmesi n kenetleIHDesi demek • 
tir. (Şiddetli alkışlar). 

Nafia vekaleti hususi ve resmi bü -
tün münakale vasıtalarının yakından 
mürakahesine faaliyetle girişmesi sure
tile de ayrıca faydalı bir istikamettedir. 
(Alkışlar). 

Nakliye tarifeleri 

ğildir. Hük!metinizi işgal etmekte olan 
bugünkü mesele ve ihtiyaçların yaldız· 
sız bir hüli.sasını yapmak istediın. 
Difrer vekaletlerin faaliyet istikametle
rinde çok esaslı olarak aldığınız tedbir
leri saymanın sizi fazla işgal etme-;in
dcn sakınırım. Fakat müsaade buyurur· 
sanız bütün milli ve siyasi hayatımıza 
C. H. F. nın büyük ve faal rolüne le· 
mas etmek isterim. Halk fırkasının son 
inkio:af devri siyaıi bir fırkanın daı• çer· 
çevcsinden çıkarak bütün vatandaşlara 
kucnğını açan, içtimai, milli büyük bir 
ntÜe:-,esc halini almıştır. (Alkışlar). 

1 
tanbul mülakatı yeni mesut devrenin fe
yizli bh- başlangıcı olmuştur. (Alkışlar), 
Zaten büyük harpten sonraki devrede 
birbirilerimizden uzak bulunduğumuz 
zamanlar da dahi Yugoslavya ile ara· 
mızda birbirimizi kıracak her han~t bir 
hadise geçmedi. Son zamanlarda yakın 
temasımız ise taarruzdan nefret eden 
ve tou1h iıtiyen zihniyette 2:n1ayışları ... 
mız'n hemahenk olduğunu göstermiştir. 

Halkevlerin · n garazsız vu :.nenfa
atıız bir irfan ve medeniyet yuva.sı o
larak iyfa ettiği hayırlı hizmetler, n,il 
letten umumi bir teveccüh ile ll:'~vik 
edilmekte ve mükatatlandırılmakta • 
dır. Milletin arzu&u hatta bitarnf ve 
yabancı mütehaasısların tetkiki, clal -
kevi faaliyetlerinin geniş)etiln1csini is 
temektedir. Geniş yürekle bütiın mil 
Jetin ve her sınıf halkın yükse1n1csi 
ne çalışan Halkevlerine mümkün olan 
kol;sylıkları ve teşvi1tleri yapmayı va 
zifemizden sayıyoruz. 

Cümhuriyet ordusu 
Aziz arkadaşlar, 
Bu sene muhtelif vesilelerle c:urn· 

huriyet ordusunun Fcıaliyetiııe yu~Ln a 

tlan temas ettik. 
Cümhuriyet ordusunun kudretli ve 

feyizli bir halde çalıfmasmı içinden 
görmek, bizi müfteh~r v_e ma~rur e.~ ... 
rniştir. (Bravo seslerı, şıddetlı v~ ~u • 
rekli alkışlar). • 

Vazlll\;ever, kalıranıan ve ledokar 
bir .ı;abitan heyeti, ordunun temelini 
teşkil etmekte ve Tiirk nıilletinin mtı· 
habbeti ve iftiharile muhat olar<.6k O• 

nun çalışkanlığına yüksek nümune ol 
maktadır. (şiddetli alkışlar) 

Çetin muharebe tecriıbeferL ~ç~nde 
yuğurulmuş bir kumanda lıeyct ~uı f.e 
,·izli sevk ve idaresi, anlay·~şlı bır go· 
z;e derhal çarpmaktadır (şiddetli al-
kqlar ). _ 

Milli servetimiz ve takatımız nı.s -
betinde orduya verdiğimiz paran.n ye 
rinde ve iyi kullanıldığına, icap eder -
se ölçülecek geni~ ve m~~b~t n~fi(."..? w 

ler alacağına emın olabılınz; (şıddet
li alluşlar). 

Büyük Türk milleti, millet ordusu 
nu teçhiz. etmek için zabitlerini. ve as 
kerlerini vasıtalı ve muteber tutmak 
içi,. severek fedakcirlık etmekte yer
den göğe kadar haklıdır (alkışlar) 

Büyük Reis cümhur 
Muhterem efendiler, 
Büyük Reiaicümhurun hükiımet la 

aliyetlerini kolaylaştırmak ve muvaf 
lak•yete sevketmek ve milli hayatın 
her safhasında bir feyiz kaynağı ol • 
mak suretindeki yüksek tesirini an -
malı bizim için fiiltran borcudur .. ti.d ... 
detli alkışlar . -

Bulucu ve yaratıcı kudreti mü
temadiyen artan Büyük Milli Rei
sin iktisadi, içtimai ve kültür sa
halarında ve bixuıt Cümhuriyet 
ordusu ile )'akın alakası memleket 
için mütemadi bir yükselme temin 
etmektedir. ( Alktflar) 

Milli Türk devletin"n sağlam 
temellerle kurutmasında emniyet
li ve feyizli yollarda yükselmesin· 
de Mustafa Kemal adlı bir reise 
malik olması, ebedi tarihin cere· 
yanında bulunmaz; bir fırsat ve 
bahası ölçülmez; bir nimettir. 
(Şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 

Arkadaşlar, siz bu~nün fena bir ha
disesini arayerde arzebnek mecburi
; ettndeylm. 

Trakyadaki yahutfi vatanda~lar 
T rakyada bazı yahudi vatandaşların, 

kenJi ~ikayetlerine göre mahalJi tertip· 
ler yüzünde" hicrete mecbur oldukla
rını ve bazılarının da 1 stanbula hicret 
ettiklerini habel' almıştım. Türkiyede 
her fert Cümhuriyet kanunlarının emni ... 
yet ve muhafazası albndadır~ 

Antisemitizm Türkiye metai ve 
zihniyeti değildir. Vakıt vakıt ha
riçten bizim memleketimize girer 
ve derhal önüne geçilir. Bu feve
ranın da böyle bir salgın olması 
muhtemelJ.r. Böyle cereyanlara 
katiyen müsaade etmiyeceğix. (Al
kışlar). 

Hadiseyi Ani.araya gelir gel
mez; haber aldun. Verdiğim kat'i 
emirler üzerine bu cereyan tema
mile durdurulmUJlur. lstanbula 
gelen vatandaşlar yerlerine dön
mekte serbesttirler. Meau::er mah
kemeye teslim edilmiştir. Ve edi
lecektir. Bugün de dahiliye Ve
kilini oralara gönderiyorum. Mü
tecasirler şiddetle tecziye edilecek
tir. 

Beynelmilel münasebetler 
Aziz arkadaşlar, 

(Bravo sesleri, alkışlar). . . . . 
'Y"ugoslavya ile siyasi teşrıkı mesaın11-

zir mahiyeti, diğer imza sahiplerile be .. 
ralıer Balkan misakı ile ifade olun
mustur ki, bu misakın yüksek ehemmi
yeti Yugoslavya ile aramızdaki karş1hk
lı itimat hislerile h3kiki bir kuvvet bul
maktadıl'. (Alkışlar). 

lki memleket arasında ek,ik olan nıua 
bedeler bir anlasma havası içinde mütea- · 
kiben ve süratle. vücuda getirilmekt'ı!• 
dir. • 

Irak ve Suriye 
Muhterem efendiler, 
1 raklcı aramızda samimi ve iyi nıÜ· 

nasebt:tlerin devaın ettiğini zikretmek 
benim için bir zevktir. . . . . 

Surjye ile münasebetlerımız ıyı .kom· 
şuların emniyetli münasebatı şeklınJe. 
dit'. 

Türk. Yunan dostluğu 
Arkadaşlar, 

"I unanistanla bağlı olduğumuz Y~'<ın 
ve ~ıkı muahedelerin mana ~e. ma~ny~

• L • "hn'ıyeti.mize ve ıki mılletın 
tı • .,,z,m zı ak' 
münaıebatına mesut bir surette h ım· 
dir . ! ,\]kışlar). . 

Romanya, Bulganstan. . 
B 1 · t nla miinasebetlerımızde 

u g;ms a B 1 h .. 
hakiki dostluk hissiyatımız, u gar u
kiimeti. ve ınıi11eti tarafın~an açık ola • 

k akd. d'lmek ümidıle doludur. ra t ır e ı . 

B ık . -'· a karşı Bulgarıstanın a an mı!!olRfo.ln • l 
daha yaktn ve ameli bir .. va~y~t ~. m.a • 
ıı ihtimali bizim içi.n degerlı bır umıt • 

tir h n b . Romanya i.le son sene mu . te ı ey~ 
. ik 1 d be aher un-za sahı-nelmılel ves a ar a r .. 

bi bulunuyoruz. Taarruz poh~ıkaaı;d~n 
uz.ak olan sulh ve istikrar sıya~. ın e 
Romanya ile memnuniyetle teşr ı me· 
sai ettik. Hususi ihtiyaçlarımızı ve va .. 
. . . . .. ·· ·· de tutan doata-

zıyetlerımıza goz. onun B lk ı ı . 'ki · 'n, a an ar su • ne hır teşrt rneıaıru ... . ... 
hunda çok faydalı bir it.mil olacagına 
kani. bulunuyoruz. . .. b 

A ti k krallığı ıle munase a • 
rnavu u . '"d" 

tımı7. da.tane ve samımı. ır. f 
Orta Avrupd.da Macarıstan a aramı~-

da bitaraflık ve d~t\uk ~ablede•kı 
d k

. 
1
·c-L-t1 samımı o ara 

var rr it onun ~ afi . 
mahfuz ve muteberdir. Cogr • vazı a 

1 . d b u •akta olan devletlerle de yel erı a a ... . I . . b' 
münasebetlerimiz umumıyet e ıyı ır 

haldedir. 
Sovyet Rusya 

Muh t~rern .rkadaşlar • . . 
Sovyet Ru•ya ile dostluk .ve ıtımat 

. 1. k vvetli ve mesut hır surette 
sıya•e ı u . la ) 
ek etmektedir ( şiddetlı alkış r · 

vİki meınleket arasındaki yakın dost
luk politikasnun v-;~ ~e. t~!' etmek 
zihniyetinde biribınmlZt . ıyı anl~ış 
olmak hayırlı ve bahtiyar hır bususıyet· 
tfr. 

Türkiye • Fransa 
Fransanın ıl.tll\ l istikrar taki~ e-

d ~ politikamı-.:• al.ika il<e karfıladıgını 
gönnek, bi:zi.m için haki.ki bir m~l!u
niyetLir- lk.i mem~eket arasınd~ı ~h • 
tilô.flann tasfiyes.ı uzun ve çetın sur.· 
du. Fakat · ümidimiz odur ki, yeni hır 
itimat sahasına ı:J.rdi. 

Fransız devlet adamlarından muh 
telif vesilelerle gördüğümüz dostluk 
tezahüratının yülı•ek kıymetini hak
kiyle takdir ediyoruz. (şiddetli alkış· 
tar). 

ln~iltere, ltalya, Polonya 
lngiltere ile ihtiliı.fsı-z dürüst "..e 

dosta.ne münasebetteyiz. Ticaret mu
naaebetlerinin zaruri yeni şartlara 
uygun bir surette halledilmesi iktıs~
di münaıeebtlerimiz için faydalı b r 
genişlemeye vesile olacaktır. . 

ltalya ile ihtilaflı aramızda hıç 
bir mühim mesele mevcut değild.ir. 
Dostluk ve emniyet hialiİyatını tey t 
eden kuvvetli bir muahede ile biribırı 
mizc bağlıyız. 1932 de Roma da uza • 
tılmasını İ.mzaladığnnn flluahede~İn 
tavzihi senetlerini bugünlerde tealt et 
mek kıymetli tezahürata zemin ver .. 
mittir. 

ltalya. ile münasebatımızda esa:s 
uıesele emniyet meaeleıidir. Bu emnı
yetin ıiyaai ve ahdi olarak tam ol -
ınası için bütün anasrr mevcuttu.r. S~lh 
ve emniyet busuaundaki hanaaıyetı ... 
miz bir bwuıiyeti.mizdir. ki, bun~n ... 
ca.batını takip ederken en açık hır po 
litika ifade ebneyi ve iki memleke.t a
rasında ciddi b:r do&tluk ve emnıyet 
siyaset.inin devam ebneıine hizmet et
meyi hakkiyle takdir ediyoruz. 

Polonya cümburiy~e iyi ola!' ~ü
nuebatımızm ikt11adı sahada ınkı • 
ıafını temennt ve ümit ediyoruz. .. 

Almanya ile mevcut dostluk muna 
sebetleri içinde devam eden iktuadi 
münaıeebtlerimiz her iki tarafın fay 
da.sına olarak verimli. bir surette iıı -
kip.f etmektedir. 

Amerika 
Münakale vasıtalarının büyük mas•·af 

larla kurulduğu ilk devirlerde nakliye 
Ücret)prjnin bahalılığından sakınmak 
mümkün olamazdı. Anc•k memlekette· 
ki bütün nakliye tarifeleri üzerinde gİ· 
diş ııeliti artıracak ve ıreçimi kolayla;-

Size ~imdi devletin beynelmilel mü
nasebetlerini arzedeceğim : 

Amer:kalılarla muhtelif sahalar • 
da daha yakından temas halindeyız. 
iki memleket arasındaki tecavüzkar 
bir dostluk havası ve kadim iktuadi ' 
münasebetlerimizin arizasız bjr ıe 
kilde devamını teahil edecc1< mahi • 
yettedir. 

~ 

tırac.."\k bir ucuzluğu temin etm.ek için 
mücadele -zamanı gelmiştir. Karıtık bir 
çok fenni unsurlara temas eden nakliye 
litrİfeleri sahaıında tedricen fakat mü
tem:ıdiyen çalışmak kararıncİayız. 

Harici münasebetleriınizden bahıet· 
mek isterken, lran devletile olan mü
nasebtelerimizin hakiki bir emniyet ve 
ıadakate mÜ&tenit, samimi mahiyetini 
tebarüz ettirerek başlamak İsterim (Al
kışlar). Şehinşah Hazretlerinin toprak
larımıza şeref ve iftihar venr.ekte olma
ları bana meıut bir vesile vermektedir. 
(Alkışlar). Devletlerimiz arasındaki si
yaseti yüksek şahsiyetinde temsil eden 
Şehinşah Hazretleri şayanı hürmet evl3• 
file Türk milletini teshir etmişlerdir. 
(Şiddetli alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar. 
Un· lise ve orta tahsil 

sil" ıverıite . 1· h . •n tnü hh ıı a atı, h•p ve orta tah-
r~l"ll t.~~. ez: ve değerli olması prof! .. 

İlk pi" ıp ediyoruz. ~ 
'•rd· . ıntlenber· b" .. k . · ·tinı·· 1 uyu ehemmayet 
1•1:.c_- •:t. nıeslek" t d · · · · .. 'li\tç, h. ' e rısat ıçın yenı ve 
R'ttıı11 ~Ö ır hamleye ihtiyacımız oldu· 
2:~tti.ıi~ rrnekteyiz. Bir kaç çiı:P."İ ile ar-
"'l'.a, ... nıa "f ~ 
~ t'n~rı v an me~clelerinin ne k ad:lr 
·~kdlr ~it Vesaite lüzun1 gösterdiğini 
'•"' tnek .;,,. d ··ıd· Z • · l at\ h"t . ~--r egı ir. aten hıç hır 
''1t\1 hük ~ıye~ek olan maarif ihtiyııc· 
~~tlerlnd U~tın doğru ve tabii İV'. ·k,,.
,. · "i" 1 e •e~atla takip etti;\ini B. M 
.,ın tıasıe:e.ccuhle rrörmesi, ilerlemek i-

1 Qlr teşviktir. 

ı\~, Mali tedbirler 
llu arkada,lar· 

le · 'ene··'• 
tın y·ı. •~ınde aldı/innız m~li tedbir-

""''~k ..L • • • wıe.mmıyctınc .,...et et-

Yol 
Yol şebekelerinin isliı.hı için daha çok 

gayretler sarfebnek ihtiyacında olduğu-
1nuzu takdir ediyoruz. 

Husus~ ve n1erkezi idarenin eline ge· 
çecek paraya İrtibatı olan bu sabada a
ıneli ve verimli bir C'Jsul ile çahş,rr:ak 
mühim b;r rol oynamaktadır. Kendi gÖ· " 
rü*lerimiz ve muta..'ıassııların tetkikle. 
ri daha fenni bir çah~manın 13.zım ol
du?iunu gÖ5tcrmektedir. Nafia veki.lc
tiniz size ameli teklifler ve tetkikler 
arzetmek için hazırlanmaktadır. 

C. H. F. 
Muhterem arkadaşlar, fmdiye kadar 

•Öylediklerim devletin bütün faalİ\·etini 
hulasa etmek maks.adına müstenit de. 

Ümidimiz çok kuvvetlidir ki, hanla 
Türkiye arasında her sahada yeni ve ge
niş münasebetler devresi başlıyacaktır. 

Türkiye. Yugoslavya 
Arkadaşlar, 

Aramızdaki dostluk ve hakem mua· 
hede1erinin tasdiki münasebetile Yu .. 
goslavya parlamentosunda gösterilen 
muhabbet eserleri, ilci memleket ar."l• 
ı~nclaki itimat havasını tebarüz ettir .. 
mem için hAna kıymetli bir fır.;attu·. 
(Şiddetli alkışlar). 
Yugoslavyanın büyük milli kahı-a

manı ve Ha•metlu Hükümdarı Hazret
lerile bizim milli Reisimiz arasındaki Is-

Ayn ayrı muhtelif münasebetleri
mizden bahsettikten gonra harici ıi .. 
yasetimizin umumi ınah~yeti. için bir 
iki mül8.haza arzetmek ıaterım. 

B"z, coğrafi ve siyasi vaz.iyetimi_z 
itibariyle birçok defa birihirine -zıt aı· 
yaıi cereyanlara temas etmek mevkın 
de bulunuyoruz. Maatt~esaüf siyaset 
3.lemi sık sık ciddi ihtiliflarla m,ah • 
mul olmaktadır. Her eşyden evdfl .,,Ya 
kın aahamızda ıulhün .ma~un o ~c::u: 

go"ı-mek ülkümüzdilr. Ye zıt sıyası 
nu k"' d ı. cereyanlara temas eder mev ı n e uu 
lunmak dolayısile endişeli mahiyet a • 
labilen beynelmilel hadiseler yakın a
liı.kamızdadır. 

Müdafaa vesaitimi: 
Bu ,erait içinde müdafaa vesaitimi

zi kuvvetli bulundurmaya çalışmak 
ve muhtelif develtlere karıı taahhiıt
lerirnizi sarih ve iyi çerçevelenmiş bir 

Halkın işi sürüncemede kalmıyor 

Trakyanın ~irin kazalarından Şarköy ve çalışkan lıaymakamı Hayri 
Osman Bey 

ŞARKöY, (Milliyet) -Yilaye- şube!erindeki isfhsalat köylüyii 
timiz kazalarından Şarköye kadar memnun eder vaziyettedir. Bağcı-
icra ettiğim b'r seyahatte orada lık, hayvanı ıslahat, zeytin, İpek 
gcrdüğüm intibaatı ve Milliyet na- böcekçiliği ziraatteki noksanlığı te-
mrna toplayabildiğim havadisleri- lafi edecektir. 
mi sıra.sile sayacağrın. Fakat bu Geçen sene ile bu senenin iktısa· 
saydıklarımı dizmeden evvel de ha- di vaziyetini ölçersek bir salah na. 
zı husus atı arzetmeden geç.miyece- n n dikkate çarpar. Geçen sene 
ğim. Bir buçuk sene evvel gene bu peynirin kilosu 10 ku~ş iken bu 
kazaya yolum düşmüştü. O zaman sene 20 - 25 kuruş, geçen sene bir 
kas.ıbanın bakımsız hali beni çok kuzu bir liraya satılmış iken bu se-
uzmü~ yese düşürmü~tü. Altı ay ev ne 3 - 4 lira gibi iki ve hatta üç m:s-
vel bu kasabaya tay'n edilen kay. li bir tezayüt köylünün sıkıntısınr 
makam Hayri Osman beyin faali- e;idermi~ Şarköy iktısadi hayatında 
Yt ti ve çah~kanlığı sayesinde Cüm- en mühim servet getiren kozacılk 
huriyet rejimile mütenasip bir şekil •le sarapçılrktır. 
de inki'8fa doğru ilerliyor. Sarköy ve mülhakatı bu sene 1,5 

Şarköy kasabası Marmara sahil- mil}•on kilodan fazla şarap İmal 
!erinde Trakyanın cenup ..,birlerin etmiş ve yüzde sekseni sevk ve ib
den olup on beş bin nüfusa malik- raç olunmuştur. Halen bakım dev· 
tir. Sekenesi umumiyet itibarile mü resini yaşayan ipek böceklerinden 
badil muhacirlerdir. iklimi mutedil 30 . 40 bin kilo koza istihsal edile· 
ve havası sağlam, manzarası göz ce~i tahmin edilmektedir. 
ok~yıcıdır. Bul"lıcı hastalrklara Tütün İstihsaliitı: 
tesadüf edilmediği gibi mevcut 33 - 34 tütün istihsalatı 150 bin 
yatakh dispanserinde hasta yok- kilodur. inhisarlar idaresi tarafın· 
tur. dan mubayaa ve deranbar edilm"f 

Hükumet mekan;z;ması: tütünler cevka müheyyc!adır. Bura· 
Yeni kaymakam Hayri bey cuma da tütün mahsulünün cinsleri biraz 

günleri kazanın mevcut 33 köyü- kabadır. Maamafih zaman, zaman 
nün hemen birçoklarını gezmek su- köylüye yapılan telkinler dolayısile 
retile halkın ihtiyaçlarını tesbit et- iyi evsafta tütün yeti~tirilmesine 
mekte ve iskan, tapu vesair itleri gayret edileceği söyleniliyor. 

olanların hükilmete müracaat ede. 
ı-ek işlerinin yapılmasını istemeleri 
ni tamim etmektedir şu vaziyet kar 
şısında duyduğum bir mevzuu hah 
setmeden geçemiyeceğim. Bu tami
me nazaran bir gün kasaba ve köy 
ahalisinden 54 istida ile itlerin"n 
yapılmasını istiyen halkın bu elli 
dördünün dahi muamelesi ikmale· 
dilmiştir. 

Her cepheden halkın kanuni ar
zularım i~'af etmekte olan bu genç 
kaymakama kaJlı beslenilen mu 
habbet ve sevgi duygusunu görüp 
iŞ:ttik('e cumhuriyet bağlarının tak
viye edildiğini ve halkın hükümete· 
kar~ı şaygı ve sadakatlarına iman 
etmiş bulunduğumu ve iftiharla da 
göğsümün kabarıntf olduğunu iz
har etmekten çekinmiyeceğim, 

Belediye ifleri: 
Sokakları tertemiz. Bu şehrin fe· 

hi• belediyesi bütçesi müsaadesi 
nisbetinde bir varlık göstermekte
dir. Evvelce belediye memurlarının 
maaflarını dahi temin edememek 
zaruretinde idi, ve batta 8-9 ay 
teraküm et.mi' ma"llar vardı. Yeni 
kayınakam vazifeye başlar bula
maz, bu gibi pürüzler temizlen~is 
ve ~ehir hakkındaki dütüncelered~ 
tatbiki zaruri hususata da bütçesin. 
den fedakarlık yapmakta olduğu 
görülüyor. 

Ziraat ve iktısat ifleri: 
Şarköy kasabası ve mütbakatı

nın zirai vaziyeti geçen seneye nis-
1:.etle noksanlrk varsa da, bu gayri 
tabii bi.disattan mütevelittir. Bu
rası da T rakyanın bazı •ehirleri gi· 
bi kuraklıktan muzdariptir. Bu ü
mitsizliğe muka,bil ziraatin diğer 

hudut içinde, fakat vefa ve ıaatile ta 
kip etmek şianndayız. (alkışlar) 

Güçlükle söz veriyoruz, fakat söz ve
rin<en kendimi:zi çok kuvvetli bağlaınıı 
bulunuyoruz. Aldığımız sözün sağlanı· 
)ığı için mütemadi dikkat içindeyiz. 

Bütün bu faaliyetlerin bir tek hedefi 
vardır. Kendi emniyetimi,J objektif o
larak temin etmeye çalışırken her hangi 
bir yerde her hangi bir taarruzu teşvik 
"imek v~ya kolaylaşlınnakta.n dikkatla 
sakııım~ktrr. (Bravo sesleri alkışlar). 

Muhterem efendiler, 
Siyasetimizin bugünkü vaziyetini sa· 

dıkane ifade etmeye çalıştım. 1 şlerimize 
bu zihniyet ve istikametlerde dcvanu
mr~• teşvik ediyorsanız bunu rcylerinİz· 
le bildinr.enizi lutlunuzd:m bekleriz. 
( llravo sesi~; siddetli "e devamlı al
kışlar). 

Tur hal fabrikası ---inşaat hergüu biraz daha 
ilerlcyor 

Tokat, (Mi'lliyet) - Hergün 
biraz büyüyen Turhal Şeker fabri
kası yapı işlerinin seyri orta Ana
doluyu şiddetle alakadar ediyor. 
Turhal istasyonunda duran Tre
n:n penceresinden gorunen bu 
muazzam iş sahası, demir ve beton
la kaynayıp yücelen, uzanıp giden 

bir mamure halini alıyor. Önümüz
deki eylıil sonunda şeker yapacak 
olan fabrikanın bu havalide görül
memiş yenilik ve büyüklüğünde 

köylüye ve kasabalıya •imdiden 
çok faydalı bilgiler veriyor. Yila· 

yetin pancar ziraati mükemmeldir. 
Yalnız pazar nahiyeai (5000) dö

nümlük bir arazide bu yeni mah
sulün ilk rekoltesini mevsim sonun 
da alacaktır. 

Samsun • Sivas demiryolu boyu
na pancar ziraatinin veriminden 

köylü ve çiftçinin hayatında bü
yiik bir iylik doğacağına 'üphesiz 
gözü ile bakılıy.,... 

Gecen cumartesi vilayetin bizeri 
ve pa"zar nahiyelerini süreksiz fa. 

kat çok 4iddetli bir dolu dövdü. 
Kazovanın erken arpa mahsulün 

de bir mi\ tar zarar olduğu muhak
kaktır. Bağlarile tanınmıt olan 

dimorta köyünün hu doludan gör
düğü zarar on yedi bin lira olarak 

tesbit edilmi,tir . Zile kasabasile 

civar köylerin~ ve T okadrn dere 

köyü ve F anlı ve Erkilet ve A,ağı 
Y ukarıçaylı köyü doluda bütün ü
züm mahsulü büyük zarara uğra

mııtbr. 

Olum cezası 
BANDIRMA, (Milliyet) - Ha· 

ziranın birinci günü ak~amı Ban
dırmanın Çepne köyünde üvey kar 
de~i Kara Mehmet ile Hacı Ahmet 
ve Mehmet beyleri ve Mehmet oğ
lu Mustafayı kırma ç · fte tüfeğile 
öldüren ve Muhtar ile köy korucu· 
sunu yaralayan Yirmi be~ yaşında 
Kara Hasan, Ba11dırama ağır ceza 
mhkemesince ölüm cezasına mah
kum edilmi~tir. 
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Bununla beraber evınıze geldiğiniz zaman 
soğuk bir şey içmek imkanını bulamıyor~ 

sun uz ! Fak a t komşularınız "Fr i gidaire " 
sayesinde blitCın meşrubatını geçe gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 

s~=::t:!l~, y=:.z ın be~erıyete 
olan ,;czasıdır. T abii havası 
hazı:.ıiyeye malik Eno ·, 
"Fruit Salt" gazôzlr. t.:ııa 
bir cıı!ı:dar limon 51kıldıkda 

&usamayı gideren latif, 
ıihbl ve mükemmel bir 
müstah::ır teşkil eder. Siz de sıcağa daha fazla tehammül ede

cek misiniz · Sabah ve akşam 6ir bar
deh "U derununda bir 
kahve ka~ıgı 'mıkdannd• 
klfifi;• 

FRIGIDAIRE ...... it Sa.Jf 
••" Eao• 
e.lmba"lll 

1 etllı:etlerl 
' hbriiı:a.aıf 

1 DE VLET DEMIRYOLLARI ·tDARESl iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan elektrik, hır 

davat, lamba fitili, Balta ve kürek sapı, zeytinyağı ve is
per.çiyari ve timari · malzeme~ İ gibi ( 43) kalem muhtelif eş
yanın 1 1-7 -3<! çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapıla 
caktır. 

Isteyenlerin mezkur saatte mağazaya. müracaatla tah
rirel! teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı 
listede (X) işaretli malzeme için. numune getirilmesi ve nu
rrcunesiz tekliflerin kabul edil rr•İyeceği ilan olunur. (3699) 

t ____ ..-E_V~K_A_F __ M_O_D_l_R_tY_E_T_l __ IL_A_N_L_A_R_I _____ ı 
Kilo Cinsi 

27000 Yoğurt 
Gureb<> Hastanesine 934 senei maliyesi ıçın l<izumu 

o·ar )' oğurdun aleni surette İcra kılman münakasasmda ta 
lip zuhur etmediğinden mezkiirülmiktar yoğurdun ihalesi 
p:ızarlıl< : suretile T emınuzun on birinci çarşamba gününe 
temdit edilmiştir. Talip olanların şeraiti anlamak üzere 
her gür levazım idaresine ve ihale günü de saat on beşte 
Idar{'. Encümenine müracaatlar:. (3681) 

1 VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
l a sitle ve Pazarlıkla Satılık Köşk 
Esar. Ne. Mevkii ve Nev'i Teminat 

Lira 
17 Arnavutköyünde Vezir Köskü. 4560 
Yukarda yazılı köşk Sekiz taksitle ;e pazarlıkla sa

r lacağındatı taliplerin 9 T en1n1uz 93~ Pazartesi günü saat 
o da. Şubemize müracaatları. (3701) 

İı:.tanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Sıhhi müesseselerin 193:1 mali senesi makarna un 
şehriye, İrmik, kuskus ihtiyaçları ile Akliye hastan~sini~ 
ve I' uduz 1 . Müessesesinin siıt ve kase yoğqrdu ve keza 
A.k' iyc hastanesi ve Kuduz T. Müessesesi ile Sanatoryo
mun ya~ sebzelerinin tamarnı ve Tıp Talebe Yurdu ile 
Çocuk hastanesinin bir kısım yaş sebzeleri 31 Temmuz 
931 Salı. günü saat 14 de kapalı zarf usulile muamele yapıl
mak Üzere münakasaya konmu~tur. isteklilerin müracaatla 
r;. (3673) 

Galata 

Kilo Gram 
450 500 

ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Marka - No. Kap Cinsi 
G.B. 876- 78 3 Yünlü Pamuklu 

mensucat. 
Bv eşya açık arttırma suretiyle satılıktır. isteklilerin 

26-7-93.f Perşembe günü sa at 17 ye kadar Satış Komisyo
nuna. müracaat etmeleri, (3662) 

Levazım Satınalma • 
enız 

. Komisyonundan: 
12,000 Kilo Kösele : Pazarlık münakasası 10 
S,000 ,, Vakete : Temmuz 1934 salı günü 
4,500 ayak Amerikan Vida- saat 16 da. 

lası : 
3 Temmuz 1934 salı gün.i kapalı zarfla yapılan müna 

kasasında teklif edilen fiatla r gali görüldüğünden dolayı 
pazarlıkla satmalınmasına kar ar verilen yukarda cins ve 
nıiktarı yazılı üç kalem malzeme hizalarında gösteterilen 
gün ve saatte pazarlıkla satın'lhnacaktrr. Şartnamesini gör
mek ve almak İsteyenler her ~n ve itaya talip olanların 
o gün ve saatte Kasımpaşada ka.in komisyona müracaatla
rı . (3659) 

Cemiyeti Merkezi Umumiainden: 
28 Haziran 1934 Perşembe günü Gaz maakHi fabrika11 

için yapılacak paı:arlığa iştirak edenlerin lizım ielen şartları 
haiz olmadığı görüldtığünden pazarlık on bet gllıt müddetle 
tehir edilmiştir. Talip olanların ıartnamenin (12) inci maddesinde 
zikreailen vesikaları hamil olmak llzre Temmuzun on ikinci 
Perşembe günü 11at on beşte Hililiahmer merkezi Umumisine 

müracaat etmeleri ilan o'.unur. - [837] 

3926 

Ceaeral Moto1 •amulih 

BOURLA 'BiRADERLER VE 5 .... 

'~ 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundanı 

Cumartesi 7 Temır.uz 113G Ne. dan 1165 No. ya kadar 
Pazar . 8 ,, 1166 ,, ,, 1192 ,, ,, ,, Memur aranıyor. 

Sümer Bank umumi müdürlüğünden: · 
Çarşamba J, 1 ,, 1 193 ,, ,, 1222 ,, ,, ,, 

Karar numaraları yukarıda yazılı gayri mübadillerİO 
yüzde 25 hesabiyle bonolannı almak üzere hizalarında gös 
terilen günlerde komisyona miıracaatları. (3700) Bankamız ve müessesatr Muhasebe servislerinde 

istihdam edilmek üzere İmtil:.an ile memur alınacak
tır. 

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

Kabul edilecek memurlara tahsis edilecek maaş as
gari 80 liradan başlar. Aynı derecede muvaffak olanlar 
arasında Ali mektep mezunlarile Banka ve sair ticari 
müc:ısesatta tecrübe görmüş olanlarla ecnebi lisanların
dan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih ve bu evsafı haiz 
olanlara iktidarları nisbetinde maaş tahsis edilecektir. 

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

V ANTiLATÖRLERI 
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Sıra 
No. su 

Semti 

600 Galata 
840 Samatya 

1104 Galata 

737 Kadıköy 

737/ 1 " 
929 Eminönü 

1082 
1184 

Galata 
Eminönü • 

ESIYE S ER i LIK 
(893) 

Ziraat 
Mahallesi • 

Arap camii 
imrahor 
Bereketzade 

Osmanağa 

" Ahi çelebi 

Kemank~ 
Ahi çelebi 

Sokağı 

Yemenciler 
Çıkmaz Songara 
Yonca 

'rlamam 

" Yemiş iskefosi ve 
Limoncu hanı 

Topçular 
Lüleci 

MARMARANIN PIRLANTASI ....__ 
BOMONTININ nezareti altında 

A 

KIZKULESI PARK ve PLAJI 
Köpril Üsküdar iıkelesinden ve Beşiktaştaa Salacığa ıabalıtan 
gece yarıma kadar her yarım 1aatte gidiş geliş vapur vardır. 

INCESAZ, oeKESTRA, VARYETE 
Gayet ucuz mezeler, taze buzlu küçük fıçılar ıallşterilerimizia 
sofrala•ını şenlendlrmektedir. Huauıi mlsamere ve ziyafetler 

kabul ve tertip edilir. 

Sırasehi 38 Hrisovergi apartımaa No. 2 Tel. 43613 
Mevsim dolayisil e ken di salon l arında ve Perapalıs salonlarında teşhir 

eylemiş olduğu son moda gayet . zengin 

İpekli ve Yünlü Esbapları Manto ve Gece tuvaletleri 
model kollcksiyonunu 5 Temmuz 934 ten itibaren 

vazeylediiHni muhterem ml\ıterilerine arıeyler 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T, A. Ş. 

ankasından: 
Cinsi Hissesi Emlak No. su 

Kagir dükkan· 
Ahşap hane 

2/120 
13,50/ 48 

Kagir apartman ve 
dükkan. 

1/ 4 

Kagir hane 

" Kagir Lin:ıoncu 
hanı ve altında 
mağazalar 
Kagir mağaza 
Kagir meyhane 
lokanta ve üstü 

6/24 
3/24 

3312/ 34560 

250/ 1000 
2982,736000 

1 
6 

18-18/ l 

35 
35 

42-44-46 

72 
5 

Hisseye göre rn\l: 
hammen kıymeti 

12 
423 

6250 

r.;oo 
- 750 
6280 

8750 
1700 

TL. 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

1185 
1186 
1187 

i.ic; kat odalar. 
Edimekaı Emirbahari Edirnekapl Catı Ahşap dört dükkan 60/ 120 1-3 eski, 1-3-5-7 yeni 2850 ,, 
Fener Kurtuluş Tahta Minare Arsa Tamanıı 810 600 ,, 

1 -

2 

Beyoğlu Abdi Subaşı Tulumba Ah.şap hane 1/ 6 9 167 ,, 
Yukarda yazılı gayrim enkullerden 737 -1 sıra numaralı gayrımenkulün yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedeli nak• 
den ve 1104 - 929 - 1082 sıra numaralıların kapalı zarfla, diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 
23 - 4. 934 pazartesi günü saat on beştedir. . 
Müzayedeye girecekler İn mezkur günde saat on dört buçuğa kadar yüzd e yedi buçuk pey akçelerini ve kapalı zarflarını 
yatırmaları lazımdır. 

Senei haliye vergisile bele diye resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılınıştır. (3514) ---

stanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. su 
1188 
1189 
1190 

Semti 

Eminönü 
Boğaziçi 
Feriköy 

Mahallesi 

Ahi çelebi 
Yenimahalle 
Teşvikiye 

Sokaf.e Cinsi 

Taşçılar Kagir mağaza 

Hissesi Emlak No. su 

6/ 120 11 

Hisseye göre m\l: 
hammen kıymeti 

600 T. L. 

1191 

1192 
1193 
1194 
1195 

KadıköJ 

Beyoğlu 
Fener 
Beyoğlu 

" 

Osmanağa 

Kurtuluş 
Abdi Subaşt 
Yenişehir 
Kurtuluş 

Dördüncü Yeni sokak Arııa arşını 126 
Hacı Mansur Arsa. ve müştemilatı 

arşını 1020. 

Tamamı 
12/ 16 

38 yeni, 1 eski 
32-32 mükerrer 

Söğütlü çeşme Kagir üç dükkan 35, 50/ 120 22-22-22 Mü 

Lazari 
Ayazma 
Dolapden 
Saka ve Lazari 

ve üstü hane. 
1 Ahşap hane ve arsa 1/ 2 
Kagir hane 1/ 5 
Bugün arsa T amatl'l 
Harıe ve dükkan 1/16 

9-11 
9 

104 
53-55 

126 
3450 

2958 

11175 
400 
200 

10 
1 bugün baraka. E 

1196 ,, ,, Musluk Ahşap iki hane 1 / 3 7 -9 467 
1197 ,, ,, Karanfil Ahşap hane Tamamı 19 1900 
1 - Yukarda yazılı gayrimtnkullerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübaclil 

ödenmek üzere açık arttırma suretile satışa çıkarılınıştır. ihaleleri 26-7-934 Perşembegünü saat on beştedir 
2 - Müzayedeye gireceklerin mezkiir günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. 

maları lazımdır. 
Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. (3553) 
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