
içtimai ahlak. ancak ~ağ başın~a yalnız 
yaşamak isteyenler için lüzumsuz~ur. 

fransız Sosyalist ve Komünistleri ilk dı· 
fa faşistlere karşı birleşti. 

Nüshası Her yerde 3 kuruıtur . 
CÜMHURIYET; EMECE HAK,:DEGERE~ HÜRRİYET C E 1 !RIR 

S a h 1 b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecapboğlu Esat Adil 
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Yaşamayı güçleştiren se
bepler 

Hakikatin çıplak yuzunu 
göıtermek ve görmek ekse
riya ltimize gelmez. Güç
lükler karıııında kendimizi 
avutacak çareler buluruz 
Hareketlerimizi mazur gös· 
teren sebepleri ise hakikat 
sayarız 

Son, günlerde. vatandaı· 
!ardan birçoğu iktısAdi ıart· 
!arın ağırlaıtıjfından ve ya
famanın güçleıtiğinden ıs

rarla bahsetmekte ve buna 
bır çare aranmasını is leıı , ek· 

tedirler. 
Bilhassa tüccar sınıfı ara

sından yükselen bu ıikayet· 
ler, ıeniyet göz önünde 
tutularak tahlil edilirse şu 
sebeplerden ileri gelmekte· 
dir: 

1 - Servet, vefasız, sey· 
ya 1 bir maddedir. Onıı elde 
tutabilmek, kaçırmamak için 

günün icaplarına, fartlarına 
aöre hareket etmemiz la 
:ı:ımdır. 

Servetin böyle seyyal olu 
fU yüzünden bir çoklarımız 
onu muhafaza edemiyon z. 
Bu mutlaka kend hatamız· 
dandır. Ortada azalan, eri
yen birfey yoktur. Servet 
tahıı deiiftfrmiştir. 

Me;ela.farz edelimkı . şeh

rin ticaret sahasında men 
kul, gayri menkul y1izbin 
liralık bi" servet onbeş tüc
carın elindedir. Fevkalade 
karıtık olan ikt11adi n. ür a 
•ebetler kabı bu yüzbin li 
ralık servette c' ola yısile bü 
tun tehir halkının vzak ya
kın alakası vardır. 

Yine farz edelimki, onbeş 

tüccardan üç danesi ıflils 

etsin.Bunların elinde tuttuğu 
miktar derhal bir çok şahıs 
lara geçmiş demektir Birde 
görürüzki bu üç J..işinin se
falet ve ıztırabının yanı ba · 
tında bir takım yeni servet 
ve refah sahipleri belirir . 
Kaybedenler buhrandan bah
sederlerken yeni beliren mü· 
teıebbisler kazanç sahasının 
tamaman normal olduı}unu 
ileri sürerler. 

Bu hadise, in•anların yek· 
diğerlerile olan münasebet 
lerinde kendiliğinden vukua 
gelen ve sebepleri yine ken
di hatalarımızda aranması 

icabeden bir şeniyetin ifa· 
desidir. Bunda devletin ve 
kanunların hiç bir alakası 
yoktur 

2 - Milletçe münasebette 
bulunduğumuz memleket'er
de ve milli istihsalimizi ala
kalandıran dünya pazarla
rındaki her hangi bir hare
ket bize müsbet, menfi tesir 
yapar. Menfi tesirler halinde 
eğer ihracat itlerimizde tef· 
kilatsız isek, eğer hükümet 

milli iktısat bakımından 
alınması lazım gel.n tedbir· 
leri almıyorsa bu harici deği
oiklıklerin muzır neticeleri 
bütün vatandaşlara ayrı , 
ayrı dokunur . 

Mesela bugünün iktısadi 
ve siyasi prensipleri icabı 
birçok memleketler tasar· 
rufta bulunmak ve ihraç et
tiil kadar ithalat yapmak 
istiyorlar. 

Serbest mübadeleyi, daha 
doğrusu kazancın lnkipfını 
durduran bu hareketler 
her millete ayrı ayrı zarar 

Şehinşah Hz. 
istanbuf dan çok samimi bir 

tezahür içinde ayrıldı. 

Yeni hakimler kanunu dolayisile 

Adliye Vekili Saraç Oğlu Şükrü Bey 
Mecliste Bir Nutuk Söyledi. 

P o/ ı fJ k a : 

Hitler galip! 

Tevfik Rüştü bey ve yEni Tahran elçimiz [n's bey m1- \'eni kanun un adliyemize tehmin ettiği fay-
safirimizle birlikte Trabzon'a gittiler. dalar nelerdir? 

Almaııya'daki son hadiseler 
herkesi hayrete dütürd!i. 
Fransız gazetelerinin dediği 
gibi, Alman m.lletinin, disipli· 
ne alışkın olmakla beraber 
parlak kelimelerin seçtığı !iaıit

lerin gerisinde gizlenen ted. 
hiş sıyasetine uzun müddet 
boyım eyemiyeceği tahmin 
edilebilirdi. Fakat hiicum kıta· 

lıırı içindf'a bir isysnın patlak 
ver· CPğıni kimse hatırını ııtt•r· 

mi yordu. 

İST AN BUL, 2 A.A) _ ANKARA, 3 A A. ) - yihanınn ı~lerini sürat le inta-
Büyük ~lillet Mecl isinin dün· cma ne dereceye kadar amil Onyedi gündenberı Türkiye 

de misafir bulunan lran Şe
h!nşahı Alahazretı Hu -
mayun memleket'~ rine av
det etmişlerdir. Trt1bzon ta
rikile bugün şeh lmizder> 
müfarekat buyurıruşlardır 
Şehinşah Hazretleri Gazi 

Hazretlerile birlikte oat 13,45 
te Dolmabahçe )arayın· 
dan çıkmı,lar,beraberlerinde 
Başveki l İsmet Paşa Hazret
leri, Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü bey. İran Hariciye Na
zırı,Ş ehinşah Hazr .. tlerinin 
mihmandarları olduğu hal
de halkın coşkun ve 
samimi tezahüratı arasın · 

da Tophane rıhtımına ael· 
mişlerdir Akay'ln Kınal'ada 
vapuru Şehinıah Hazretleri· 
ni Ege'ye götürmek üzere 
rıhtımda hazır bulunuyordu. 

iki Devlet reisile refakatla· 5-----------==• 
rında bulunan zevat, Gazi 

Hazretleri muhterem misaflrle

trini bizzat Ege'nin içine kadar ' 

Tevfik Rüştü bey 

götürmüşlerdir. Veda mera
simi çok samimi olmuı, iki 

vermektedir !3ununla bera · 
ber bu himaye sistemlerin
den. bvgünün siyasi şartlıırı 
milletleri kolay kolay vaz 
l?eçirtemiyecektir. 

Biz bu tedbirlerden hem 
zarar, hem fayda görmek· 
teyiz. Fakat bir de bunun 
başka bir cephesi vardır ki 
bu, müesseselerimidn hatası 
yüzünden hariçteki istihlak 
mıntakalarını kayhetnıe ha

disesidir 
Mesela; llol ,anda dünya -

da en çok tütün istihlak 
eden ve en fazla Türk siğa
rası kullanan bir memlekeltir. 

Orada bütün fecaatile ıa· 
hit olduğum bir hadiseyi 
bu münasebetle anlataca· 
ğım; 

Bu en çok Türk tütünü 
istihlak eden Ye siğaraları 
mızı en yüksek fiatlarla 
içen Hollanda'lılar aynı za
manda son derece titliz in

sanlardır. 
Bundan iki buçuk sene 

evvel,inhisar i:lasemizin Bel: 
çika ve Hollanda bayiı 
olan bir yabancı, hiç şü p· 
hesiz üzerinde resmi bir mü- I 
rakabe yapılmadııtı için ve 1 

bize rakip bir firmanın ken
disine temin etmiş olduğu 
bir menfaat karşılığı ola· 
'fak, elinde küflenmlf ve in 

Şeşinşah Hz· 

dt vle t reisi mükerreren mü

safaha etmiılerdir. Ege tam 
saat 16, 25 de vapurlarile 

te~yia iştirak eden 

alkışları arasında 

halkın 

hareket 

dmittir Limanda bulunan 
vapurlar düdük çal nıılardır. 

Ege'ye iki maharip refakat 
etmektedir. Halkı hamil 

olan müteaddit vapurlarla 
hususi motörler boğazın 

haricine kadar Ege'ye teıyl 
etmiılerdir Hariciyi vekili 

Tevfik Rüştü bey büyük mi 

s:ı.firi • ııizi Trabzon'a kadar 
teşyi edecektir. Yeni Tah · 
ran sefirimiz Enis bey de Şe· 
hinıah Hazretlerile birlikte 
Tahran'a gitmiılerdir . 

hisar idaresince iadesi kabul 
edilmemiş yüz binlerce pa
ket siğarayı Hollanda ıehir· 

!erindeki satış majfazalarına 
sevketmiıtir . 

Ertesi gün, Türk siğarası 
içen bütün Hollanda'lılar bu 
küflenmiş siğaraları nefretle 
yere atmıılardır . Bu hadise 
Türk tütünü aleyhine şiddet
li bir propağanda vesilesi 
olmuıtur. 

O sırada Hollanda'da bu
lunan bir tütün tüccarımız 
derhal vaziyeti inhisar mü
dürlüğüne telgrafla bildir
miş ve küflü siğaraları piya-: 
sadan toplıyarak •onra in
hisara iade etmesi için sala. 
hiyet istemiş, fakat bu va
tanperverane müracaatı ce
vapsız bırakılmıştır 

lıte bu suretle Hollanda 
piyasasında mevklini kay· 
beden tütünlerimiz Türk va
tanındaki tütün müstahsil
lerine ve onlara bajilı di
ğer vatandaılara derhal 
büyük bir zarar yapmııtır, 

Fakat eminim ki bu zararın 
nerden Ye nasıl geldiği ka 
tiyen meçhul kalmııtır. 

3 Şimdi de, bundan ev-
velki "Vatandaıı koruma,. 
baılıklı makalede izahına 
çalııtığımız sebep, yani dev
letin lkt ısadt tetebbüı v 

kü içtimaında üç maddesin olacağını b r ay sonra gö· 
den maada diğe r maddeleri r .:oc eksinlz.Aynı hedefe duhul 
ka IJul edilen hakimler ka-
nunu mü~ keres ine baılan 
ması m ü n a s e t i 1 c Ad-
1 ıye Veki ' i Sara oğlu Şük· 
rü bey bir nutuk söy~emiş
lir. Vekil bey büvük inkılf .. 
bımızın içtimai ~a 1 atında 
\'Ücuda getirdiil de~işiklik 
ler:' en bt·g ünün Türk 
adliyesine düıen , azife1erin 
ehemmiyeti pek çok artı ır· 

mıı olduğunu, Ti:.rk hakim· 
!erinin her biri a3ırlarca te· 
kamül neticeıinde vücut bu
lan yeni kanunları tatbikte 
hukuk zihniyetini benimse· 
mekte büyük muvaffakıyet 

gösterdiklerini ve bugün 
adliyemizin artık 

hazır olan itiyatlarını karni 
len b~rakmış ve yerlerine 

daima ilerliyen camialara 
yaraıan esasları koymuş ol 

duğunu söyledikten sonra 
adliye hakkında tlkayete geç

miı ve temyiz mahkemesin· 
den i~lt:rinl bı .. tk ut olmaaı 

Hitler, Yahudi'leri lıoğılu; 

lar birer birer yüksek teı- Hıtler, on dört milyon Alman 
kil inize arzolun ıı caktır.Öyle komüni•tini dağıttı. M.tbuat 
sa nıyoruzki yakın bir atide hürriyetini kaldırdı. r:ğer bir 
artık davaların süratle rı ksiı!Jmel bekleniyordls!' O· 

için ittihazi zaruri olan ted
birleri tetkik ediyoruz Bun · 

ı t , .ı 1 1 nun bu cephelerden gelmui n aç e ·•ı mem es 1ususu 
günün meEelesi oln:akdan lhımdı, tarzında mütalaa y!i 

rütiılmesi ıahı ıkAtın hakıkl 
çıhacaktır Vekil bey bun-
dan sonra Adliye otoritesinin k9 ynakların D hPnüz keşfedil-

saraç O" lu şu·· kru·· bey 1 miş olmamasıodandır. Biz ih· 
ı; te•hinde manevi unıur arın 

şı şikayetlerin ~n esaslıl arı tihl.I hıtdisesinıo ruhiyatını şöy_ 
büyük mikyasta yer tuttu-

teşkil etliğini söylemiş ve le kavramaktayız: 
demiştir ki: ğunu söylemıı . ceza mües Hindenburg'un beşındı bu-

- Bugün yüksek huzurunz seselerimizin hugünkü hali- lunduğu ordu hakikat halde 
da müzakereye konulan la- (Devamı ikl • ci sayfada) öldürülen Cenerll Sloyşer'ın 

-,...~......,,.......,,.~~~...,,"~~~~---, ' 

Evel davranış ve atılganlık Hitler'i kazandırdı 

Kısa süren bir şiddet 
her şeyi aslı..,? çevirdi. 

---- ----
Ordu hü~Omete yardımcı Mılıslerin . üniformaları çı

~artı ldı . 

nüfuzu altında tlhrikl~re mü-
sait bir vaziyete getırilmişti, 

davaların uzun sürmesi nok- BERLIN, 2 ( S.Ş) 

tasında toplandıı}ını söylemi§ - Şehrimiz evvelki 
ve te•iı edilen temyiz rapor -! gündenberi yeni bir 
törlüklerinin işlerin ıüratle çehre taı•yor. Ünü 
neticesine doğru büyük eyi · formalı partizanlar 
likler temin etmcğe baıla- J kalmadı, 

Milis kıtıları, zaten rejimin 
s iyasi icaplarından olan bir 
teşekkül oldu&"unı göre her tür· 
lü fesat hareketlerine uygun 
temayüllere cliiş l>il rdi Şf-lle• 

rinın gayri ahl§ki yışıy şiarı 

ve Nasyon!l - Sosyalıst <ılkü

süne olan bağl:!ığın pıra kuv
vetile koparılıı!ıilccf'fi - idi 
isyanı tecrübe etmek istiyen
l "' ı e cesaret vermişti. 

dığı ve Mec1ise arzedilen Çelik miğferliler , 
kanun layihalarının bundan hücum k 0 11 arı 
böyle temyiz mP hkeıresinin 

normal bir fUrelte if 1eme&i· 
nin devamlı oları. k temin 
edilece~ ini, dava ların mahke 
melerde süratle intaç edil

mesi hususuna gelicen 
bu hadisenin bütün garp 
devletlerindeki adliyeye kar-

taahhütler sahasının,ferdin ik 
tısadi teıbbüsler sahası aley
hine geniıletilmesi ve bir 
çok kazanç kaynaklarının 

ferdin elinden devletin eli 
ne geçmesi hadisesi bir kı

sım vatendaıların yaıama 
ıartla rını ağırla,tırrn a ktadır. 

Bir taraftan ferdin kazanç 
yolları daralmakta, diğer 

taraftan devlet . girittiği mas· 
raflı itler yüzünden vatan· 
daıın vergi mükellefiyetle. 
rlni ağırlaıtırmaktadır. 

lıte yukarıdanberi izahına 
çalııtığım ve üç e •asta top 
ladığım ı ktısadi sebepler- ki 
ıüphesiz ikinci derecede da
ha bir çok teknik ve pis ko
lojik ıartlar bunlara eklene
bilir · bugün bir çok vatan· 
daıların yaıayiıtnl g'üçleıtir
mektedir . 

Fakat, bedbinlıkler, ümit
sizlikler ve menfi düsünüıler 
memlekete hiç l.ir fayda 
getirmlyecejfine göre, hayatı 
ve kazancı güçleıtiren se· 
hepleri göz önünde tutarak 
kendi iktııadi bünyemize uy
gun çareler arattırmak, ted
birler almak ve milli iktısat 
itlerini daha ilmi usuller ve 
eıaılarla daha ıümullü etüt
lere tabi kılmak.milli refah 
ve saadete ulaşma savaıının 
baılıca muvaffakıyet sırrıdır. 

~ ~I' 

azaları üniforma • 
!arını çıkararak sivil 
yorlar. Berlin'de ve 

SAVAŞÇI G~ 

gezi
dijfer 

Hürriyet ve disiplin 
Bir cemlyd, /il' /ıir ordu 

gibi 11111tlak kaidelerle 11c de 
lamaıııe11 anarşist bir rıılı 

ile sevk ve idare olıı11uıııa:. 
1 anı bir lııirriyel, lemi: 

bir f azilel lıaoası içinde ya. 
şamıya alışmış milli!iler için 
ş11rt 1 ır . Di.iplin böyle bir 
mili le baya{iı bir lokal le 
siri yuµar ve u:w lıırçınlaş 
tı rı r. 

Faka/ ba:an yalnı: ılisip 

/i11, Alı ııunya'da oldıığu .'fibi 
bıiyılk bir 11ıillcli yıkım 

Le/ılikesindeıı kıırlarabilir. 

Millellrr Lalim ue lerbiye
siııde kati, mullak bir rejım 

/ayin e/ınefje imkan olma
maklıı ber(/ber gi;/i ue lri
:unııı halinde meydana çı -
kan bir disiplin ııe Lanı bir 
lııirriyel, lıer /ıulde bir ce· 
miyeli yeliş/İren, yliksdiL'n 
rn müessir bir sistemdir. 

Dikkat edilirse mil/eller, 
disiplinden serbestliğe, sa. 
beslliklen disipline daima 
i/ılilôlle g<'çmişlerdir. Şu hal 
de lııirriyel ve disiplini yani 
bıı iki lri:ıınılu prensibi yek
diı/erilı: ıı:laşır /ıir Jıale sok
mak devamlı bir sııl/ı ve ra 
/ıallık için şarllır. 

Bımdan yarım asır ev
vel bir llcılyan vala11perveri: 
«iıılrriyeli severim . Belki o
nıı V•ılanııııdan dalıa çok 
severim Hıirriyelsiz bir va
tan benim için bir lıapihsune 
ylbldir» diyordu. 

Bertin-len bir gorunuş 

şehirlerde büyük caddeleri 
polis ve ordu müfrezeleri 
tutmuştu ' Halk son hadise· 
leri sükünel ve ketumiyet
le tefsi ediyor. 
Akıam netrolunan resini 

tebliğde deniyor ki: "Hitler 
Milis kıtalarının sabık ıefl 
olan kaplten Röhnn'e ihanet· 
karane hareketinin hesabı
nı bizzat görmek fırsatı ve
rilmlıtı. Hunu yapmak iste
medijfinden kurıuna dizildi" 

Dün akıam Nazi ıeflerin· 
den daha on kiti öldürül
müıtür 

VIY ANA 2(SŞ)-Almanya. 
dan gelen mevsuk haberlere 
göre, Via ŞansölyeVon Papen 
ili Pren "gu'at Giyom evle
rinde mevkuf ve nezaret al
tında bulunuyorlar. 

BERLIN, 2 < .S·Ş.) -Hükü-
met sabık Kron 
d.I k Berlln'den 

1 yasak edildiğini 
mittir. 

Prense ıim
ayrılması 

teblijf edil-

BERLİN 2 (S.Ş) - Prüs
ya Polis müdürü umumisi 
Hıtler hücum kollarının ye 
(Devamı ikinci sayfada ) 

Nazilerin askeri teşkilA!ı ba· 
kımından anlaşılıyor ki düne 
kadar vaziyete hakim olan Hit
ler değil, sabık Prusya baş
vekili idi. Hitler, bu o!ifuzun 
miıteharrik bir ı:ölg~si rolünü 
oynuyordu. 

Diğer tıraftaıı, Almanya 
dahil! politikası bakımındın 

e2er bu isyan bukadar ıürıtle 
ve cesaretle bastırılmamış 011& 

idi, sistemli, planlı diğer karııık· 
lıkların biıtün Almanyı'yı alt 
üst etmesine ihtimAI verilebi
lirdi 

İsyanın en haısaa intibala
rına hiç şiıphesiz birinci de-

recede Fransa ve A•usturyı·· 

da, ikinci derecede Sovyet 
Rusya'da ve Polonya'da rast
lanabilir 

Yüzlerce askeri şefın Hitler'e 
karşı bAş kaldınşı Nazı hücum 
kıtalarınıa basit bir itaalsizlılii 
vakası değildir. Bu feaadın 

amillerini Almany'nıa iç ve 
diş poliliknlarında aramak 
llzımdır. 

Ne olursa olsun, Hitler, uıl 

buiün nziyete hakim bulunu
yor. Nazilık perdesinin ı:eri

sinde kendi gölgeaiae ıfık lu• 
taolarıa masktleri bırer birer 
yere düşürüldü. 

Hitlcr'in c!ireti ve Oömbeı'İn 
siyaseti Nazı dev el otoritesıne 

yeni bir istikamet verJırmış 
bulunuyor. Bııgıinkıi Alman vatan

perveri is~: 
«Emrediyorum Kaylsız ve l==:".":'-~--===~~~;::cU:~. 
şrırısız ilaat ısıerinı, çıinkıi Tren kazası 
ııalanın menafii bunu ica-

bedlyonı ~em~ktedir. '4ölü ile 12 yaratı var 
.. Biz bıı ikı zıddın birleşmesı iSTANBUL. J( s Ş )- Pe-

/uzum11nıı şöyle isbal edebi- 1c· •1 kt k . 
liriz· .. ın "u e~ ~ spresı saat on 

· uçte Rıı Taı cıvarınJa hattan 
Disiplin, vatanın toprağı- çıktı . Kaza suikast eseridir. 

m; hrirriyet, havasını lem. Yol üzerine konulan bir 
sil eder. Geçinmek için disip bombanın infilllkile birkaç 
lln, yaşamak için lıürrlyetl vagon devrilmiştir . 4 yolcu 

Q-K#.ı....y/~ ölmüş 11 yolcu yaralanmııtır • 

• 
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N ~ ' y 1 1<ŞE•·f 1 il VE ''11.A Vf.Tlf.) 
S 0 1 Kep~üt ~a~~rleri: Sp?r Po/jsfe: • 

Yunanı'stan hudutlarını talı- Kep~"'· ~ın ~0" hıy- idman Gücü kongrası Tabakhane~en derı çalan-
ıue. tıı ıııısafırlerı. •

1
• 

KEPSÜT, 3 l s.ş 1 İdman Gücünün fevkala lar zabıtaya Sl '. Hhla da mu-kim ediyor. de kongrası temmuzun be-
Kolordu K. Şükrü Naili k b 1 'I 

iki Türk ceneralinin Atina'yı 
mevzubahstir. 

şinci perşembe günü akşam a e e ettı er. ziyaretleri Paşa Hz. ile valimiz Salım saat 21 de toplanacaktır . 
ve Fırka reisimiz Tevfik 

SOFYA, 2 (A.A) - Atına- 1 
dan bildiriliyor: . 

ileride Sulanik biı inci de 
recede bir askeri mıntaka 
olacaktır. Atina'ya pek ya
kında bir.si erkanı harbiye 
reisi olmak üzere iki Türk 
cenerAlinin gelmesi beklenil
mektedir. 

Yunan harbiye, bahriye 
ve <hhiliye nazırları bugün
ler,l•l SelAnilr.'e hareket ede
ceklerdir. 

Bu: seyahatın sebepleri 
!?İzli tutulmaktadır. Yalnız 
Yunanlı'ların bütün Yugos· 
Jayya hududunu, bilhassa 
Se!a~ik'i ciddi olarnk tah. 
kim etmek istedikleri söy
lenilmektedir. 

Bu iki Türk • cenerilli 
ceneri:ll Kondilis'le Şarki ve 
Garbi Trakya hudutlarının 

tahkimi meselesini görüşe· 

1 ceklerdir. 
) ı 1( 

M. Benes 
Muhtelif siyasi m e
selelerden bahsetti . 

PRAG 3 (A.A) - Hari 
ciye nazırı M. Benes dün Par· 
1:1 montoda Beynelmilel si 
yaseti anlattı. Nazır Fransız 

siyasetin in milli birlik kabi· 
ne•inden beri kuvvetlendiğini 

ve küçük itilafında rehavet 
bulduğunu müıahede etmiı 

ve Balkan misakına büyük 
ehemmiyet atfedilmiştir. 

Bundan sonra 3ovyet Rus
ya'nın Avrupa siyasetine 

• girmesini hazırlıyan 
hadiseleri uzun uzadiye izah 
etmit ve ancak mütecavizi
ne karoı Şarki Avrupa mü
zakerat misakı imza edil
dikten sonraki silahsızlan. 

ma konferansına dönülerek 

1 Faşistlere 
Karşı 

Sosyalist ve Komü
nistler birleşiyor. 
PARİS, 3 IA.A) - İlk 

defa olarak komünist ve 
sosyalist fırkalar birlikte bir 

toplantı yaptı . Hatıplar fa· 
şi•tliğe karıı müttehit hare
ket lüzumdan bahsettiler 

Leh tayyarecileri 
VAR~OVA, 3 (A·A) -

Var,ova oehit ismindeki tay-
re ile Atlas Okyanusu'nu 
geçmiı o'an tayyareci Ada
moviç kardeıler dün Var
şova'da tayyare meydanında 
karaya inmişlerdir. 

ya ile itilaf için yeni esas
lar aranıla bi leceğir i söyle-

mukavele projesi ve Alman· mittir. 

Evvel da~ranış ve atılganlık 1 

Hitler'i kazandırdı. 
(Üst tarafıbirinci sayfada) 
niden organizasyonuna m"
mur edilmiıtir . 

LONDRA 2 (S.Ş) - Daily 
Mail'in Berlin muhabiri bil
diriyor: Vaktinde meydana 
çıkarılan suikastın hedefi 
Hitler'i iskat ederek Hohen· 

ler 1: aşlarile oynadıklarını 

bilmelidir. 
BERLİN, 2 lS Ş.) · Cene 

ral Goering bazı mahafilde 
tahrik edilen saltanatın ia
desi meselesine temas ede· 
rek şu sözleri söyledi: 

.\iman milletinin vah · 
zoller hanedanını saltanata deti temin edildiği sırada 

iade etmekti. Suikastın mü· bu mesele mevzubahs ola
rettipleri bu maksatla bazı maz. Bir ailenin veya bir 
ecnebi memleketlerin yar- hanedanın menfaati bir mil 
dımını da temin etmişler- letin fevkine çıkmaz . ..,iman 
di. Suikast geçen salı günü milleti birliğini en kuvvet 
ceneral Von Fritz'in kuman · lı surette vücuda getirmek
d~<ında bulunan ordunnu le metguldur. Münasip göre 
yardımile yapılacaktı Cene · ceklerl rejimi intihap vazife
ral Yon Fritz ihanetle itti- sini evlatlarımıza veya hafit. 
ham edilerek bugün kurşu · 1 !erimize terketmek isteriz. 
na dizilecektir. Bugün y ·'fıyan neslin A-

BERLIN, 2 (S Ş.)- Raoy- dolf Hıtle'ri vardır. Ve bu 
ver nazırı ceneral Yon Plom· bize yeter ." 
berg orduya hitaben neş- BERLiN, 2 (A A )-Rad
rettiği bir beyannamede di- yo ile neıredilen bir nutuk· 
yor ki: ta M. Gobels demiıtirki: 

(Führler) Hitler azim ve "Almanya'yı muazzam bir 
cesaretlo bizzat hainlere ve tehlikeden korumak için, 
asilere taarruz ederek hep· tiddetli fakat elzem tetbir-
sini ezdi. Ordu dahili siyasi ler alınmııtır. Mürtecilerle 
kavgaların haricinde bulu- anlaşarak iktidarı elde etmi
nuyor Sadakatla bu azmi- ye çalııan caniler maksat
ni bildiriyor Führer ordu !arına vasıl olm ık için. ec
ile hücum kolları arasında neli devletlerle münasebat
eyi münas betler olmasını 1 ta bulunuyorlardı Bu nazik 
istiyor,, 1 vaziyette Hitler tam bir 

Bütün Almanya' da tehlike adam oldugunu bir kerre daha 
işareti verilmiıtir. 1 ispat etmiştir. Hitler bugün 

1 

BERLIN, 2 (S Ş.) - Dr. Go 
1 
olduğu kadar hiçbir zaman 

ebels dün Radyo ile bütün Al- vaziyette hakim olmamıştı .• 
manya'da neıredilen nutkun· i BERLİN, 2 (AA) -- Ge-
da diyor ki: 1 çen günkü hadisat hakkında 

"Führer (Hitler) eyiliği şu resmi tebliğ neşredilmiş-
ve uluvvücenabı ile yüksel- tir: 

"Cumartesi günü asilere 
ve hainlere karşı baılamış 

olan temizleme hareketi, pa· 
zar akıamı bitmiştir Mem
leketin her tarafında tam 
bir asayiı hüküm sürmek
tedir Bütün millet Hitler'in 
arkaunda durmaktadır." 

Bu kongrada Gücün idari 
Fikret beyefendiler kıymetli 1 

vaziyet konuşu acak, belki 
huzur ~ arile pazar günü Kep
süt'ü şereflendirdi l er. Ak

yeni bir faaliyet poroğramı 
tesbit olunacaktır . 

şam yemeğini samimi bir __ _ ..,. 

hava içerisinde yedikten son· Küçükler büyüklere 
ra I' ila yete avdet buyurmuş · 1 

!ardır. Kepsüt'lüler bu ziya- meydan Okuyorlar 
reti minnet ve fükranla kar- İdman Birliği ikinci takı · 
ıılar ve tekrarını öz candan mı . birinci takımını maça -
dilerler. davet etti. 

Belediyenin ciddi bir faa 
liyetle çalıştığı görülmek
tedir. Nahiye merkezinde 
belediye karşısındaki mey· 
danlığa yeni bir havı· z ya 
pılarak su getir imiş ve so· 
kaL.lar tefçir edilmittir. 

Asri mezarlığın plan dai
resinde inşaatına başlanmış
tır . . ilübayaasına karar ve 
ril en motopompa hortum 

Son lik maçlarında İci-
man birliği birinci takımı· 

nın kendisinden beklenen 
parlak neticeleri temin ede
mediğini gören ikinci takım 
ağabeylerini ciddi bir maça 
davet etmiıitr 

Küçüklerin bu celadetli 
hareketi çnk hoşumuza git 
ti Şüphesiz birinci takım 
bu daveti hüsnüniyetle kar~ı · 

ve yeni alatu, kısmı azamı lıyacak ve bize müşfik ve 
gümrük muamelesinin ikma- tatlı bir oyun seyrettirecek
linden sonra bu günlerde 1 t . 

1 
ı r. 

gelmesi beklenmektedir. -----------
satı yapılmak üzere bütçe-

Köy yollal'I !erinde mevzu masarıfı in-

şaiye to)'lanmış ve her kö ' 
yün kendi namına ziraat 
bankasında açılan hesaplara 

!erdi. Aynı zamanda mühim 
mıktarda damgasız kereste 
bıkı ve balta yakalanarak 

mütecasirleri hakkında taki-

Dun gece saat 24 sırala

rında MeC'idiye mahallesin
den Fahri oğlu Aziz ve ur· 
kadaşı Sahnisar mahallesin. 
den nalbant İsmail oğlu 
Tabak Hüseyin, Mehın e t oğ

lu Mustnfu'nın tabakhane-
sinden iki manda ve Hacı 

Artvin' ~e Gazi ~eykeli 
bat yapılmıştır. ARTVİN 3 (A.A.)-Cüm-

faaliyet b ' rakılmııtır. Biçkı ve baltaların yaka. huriyet meydanına konula-
TdPfonlaı·: lanmaıı hususunda orman cak Gazi heykelinin kaide-

Nahiyenin bu sene 22 kö- muhafaza memuru Akif efen- •sinin temeli bugün merasim . 
yünde yeniden telefon tesi· dinin faaliyeti meıhuttur. J le atılmıştır. 
------------~---:---ajansı muhabirinden: Röhnn'un kurşuna dizilmesine 

1 

nas :! olupta sdahete daldık-
Mareşal Hindenburg'un ya- karar verilmek için M. Hit- ları anlaşılmamaktadır. Bun· 

kınında bulunan zevat hak- ler'in asabına tama mile ha- ı dan başka bugüne kadar sosya
kında kontrolu kabil olmı- kim olabilmesi icabet - list olarak geçinen unsurlar 
yan heyecanli şayialar dolaş· miştir. Başvekil bırg-ün Al- la nasıl birleştığinc de okıl 
maktadır. Hücum kıtaları man milletine beyanatta erdirilmemektedir.Ken<lisin<len 
Berlin erkanı harbiyesine bulunacaktı, bunu heniiz yap- §üphe edilen Von Papen ne
mensup Pru~ya prensi Ogüst marn ştır. Dür\ akşam bir zaret altındadır. Suikast iı· in 
Vilhelm'in yabancı bir mem- polis kordonu başvekalete filaliyette bulunan yüzbaşı 
lekete kaçtığı yahut Berlin- yaklaşmasına holkı menedi- Rohnn olmuştur. Acaba bun· 
de nezaret altında bulundu- yordu M~murlıırın söylediği. ları birbirine bıığlıyan bağ
ruldui(u da iddia edilmekte- ne nazaran M. Hitler meşgul lar ne idı? 
dir. Sabık Kroprinze gelince edilmek isteıııemekte idi. Resmi tebl ı ğlerin teyit et
kendisinin rahatsız edilmedi- Dahili vaziyet henüz sa· tiği ı:arp ı şma herkes iı·in 
ği söylenmektedir. Başveka- rih değildir. Hükümet mer. bir esrar olarak kalmıştır. 

let ve nezaretler mahallesin- kezinin manzarası ancak pek M. Uobels hu hareketin 
de muhafaza tertibatı artı· hafıf bir şekıl<le değişmiştir. bozguncu tenkitçiler İçin bir 
rılmıştır. llAdiselerin yapın ş oldu- ihtar olduğunu hissettirecek 

RARIS, 2 ( A.A )- Havas ğu derin t<sirler grnderiıı taızda söz söylemiştir. Fakat 
ajans ı nın Bdrlin mub.abirin- yüzlerinde okunabilmektedir. resmen meydana ~ıkurılıp 
den: !laik vakuyii sabah gaıe- bildiri!miş olnn rczaktler 

Hitler Cumartesi günkü ıelerinden öğrenmiştir. tenkitçiler için yeni faaliyet 
hil.Jiselerden büyümüş ola- Hadiseler 0 kadar ani mevzuu olmıyacuk mıdır? 
rak çıktı. «Bütün Almanya olmuştur ki, halk lıımlnrı Daha şimdidı:n tek tük. 
ayaktadır ve hepimizin üs- anlıyamıyor gihi görünmek- sesler sosynl <lcınokratiarın 
tünde Hitlcr var<lır.ı> Bu ~öz. tedir Doha dün şan \'e şe_ on beş sene sür~n rejınıle
leri bizzat idare eden baş ref yüklü insanların ayıp · ri esnasında ortuyu çıkan 
vekilin cesaret ve iradesini !arını ortoyn çıkaran resmi rezaletlere yaklaşır mahiyet. 
metheden M. (;öbels söyle- t e b 1iğ1 ere r ağ men, te hiç bir ŞPyleri olmadı_ 
mektedir. Şurası muhakiok_ endişeler izaleedilememiştir. ğını söylemektedir. Umumi 
tır ki, ilk zamanlardaki sr- Suikast(" .: arın Miinih sokak- şu kutun yeni bir itinıat <lum
kadaşı ve söylendiğine naza· !arındı>. ısyana başladıkları gasına işaret alması ve liit
ran Hitler ile senli Lenli konu bir anda, şehirden kilomet- ler'in Alıııanyadaki vazjyetj_ 

mittir. Bütün ömrünü mille. 
tine vakfetmiıtir. Millet onu 
büyüklüğii, uluvvücenabı ha 
!inde merhametsiz olmayı 
da bildiği için çılgınca ~ever 
Ehemmiyetsiz tenkit'ere al
dırmıyoruz Fakat kasten 
Hitler'in ıahsına ve bükfıme 
te hücumlarını tevcih eden· 1 BERLIN2 (·A.A.)-Havas şan yegAne dostu olan yüzbaşı relerce uzakta bir sayfiyede nin kuvvetlenmesine delıilet 

Irmak-Ereğli 
Hattı 

Ereğll-Filyos - Çata
lağzı kısmı 1935 
senesinde bitecek 

ÇANKIRI, 2 (A A) - Nu
hap şirketi tarafından yap ı l

makta olan Irmak · Ereğli 
hattının Ereğli . Fılyos - Ça. 
tulağz ı arasınılnki 17 kilo
metrel ik kısımı doğrudan 

cloğruya hükumet tarafından 
munakasaya çıkarılmıştır. 

Bu kısım da 1935 te bitecek 
ve kömür ocaklarıoa var
mak suretile Jcömüre kavu
şacaktır. Bu kısım aynı za
manda elektrikle işletilecek 

olan kısmın ilk noktasıdır. 

Bu 17 kilometrelik kısmın 

inşası bitince buharlı nokli
yatın son kısmına varılmış 

olacaktır . Bu kısı mılu tesi
sat yapılacaktır. Çııtalbğzı 

istasyonundan Gelik ocağına 
kadar üç dört kilometrelik 
bir kısmın 
savver<lir. 

inşası du muta-

etmesi şüphesizdir. Vaziyet 
bugün dünkünün oynıs ı dır. 

BERLİN. 2 (A.A.)- Alman 
istıhbarat bürosu bildiriyor: 

Rayişbonk müdürü M. 
Şaht ıle Saksonya başvekili 

ı Fon kill ingeri'n kurşuna di
zıldikleri hakkında intişar 

eden hLberler kalıyen asıl

sızdır. M, Şaht ve Kıllinger 

vazifeleri başındadır. 

MADRİT, 2 <A .A) - Havas 
Ajansından: 

Almanya hadisatı dün sa. 

hah çıkan gazetelerde mü-
lıim bir yer işgal etmekte
dir. Birkaç gündenberi ge
len haberler, bazı nazl saf
lar n<la, ho~nutsuzlukların 
nıevcudiyeUni açıkça bildir
diği için ınili1 so3yalist fır

kasını kana boyıynn hadi
saler hiç kimseyi hayrete 
düşürmemiştir. 

NEVYORK, 2 (A.A) - Ha
vas ajansından: 

«l'İevyork Tuymis»gazete
si Alman lı:\Jisatına hasretti· 
ği boş makalesinde diyor 
ki: 

1 Şeıı 
~ahkemenin birinde bu

runsuz bir avukat müdafaa· 
namesini okumağa baılamış. 
LAkin sözleri lil.yikile anla
şılmadığından hürmetlice bir 
buruna malik olan mahkeme 
reisi, istihza tarikile. 
-Avukat efendi yazıyı eyi 

göremiyor' şuna gözlük ve
rin. Deyince avukat: 

- Cözlük takacak burnum 
yok, gözlükle beraber lütfen 
burnunuzun da yarısını ihsan 
buyurun, demiş. 

** Bir kör ile bir kanbur bir 
sabah erken sokakta bir
birine rast gelirler. Kör: 

- Bıra<ler ,bilmem,busabeh 
bana ne oldu? HAIA uykudan 
gözlerimi açamıyorum, de
miş, Kanbur da. 
-Eğer brnim gibi seni de 

karın sırtına bohçayı verüp 
kapu dışarı itseydi, ozaman 
gözlerin faltaşı gibi açılır

dı. •lemiş. 

ı Yeni hakim -
ler kan unu do-

layısile 
(Üst tarafı biriucl sayfada) 
nin esaslı meıgalelerinden hl· 
rini teıkil ettiği ve hapiıha• 
nelerin ct.za hukuk nazari
yeleri istenildiği ıekle ko
yabilmek için hazırlanan tev· 
kifi ve ceza evlerinin teıkil 
ve idareleri hakkındaki ka· 
nun layihasının ayrıca suç 
luların ceza müddeti zar· 
fında islahını derpio eden 
hükümleri ihtiva 
ettiğim ilave ettikten sonra 

hükümler kanununun ana hat· 
ları etrafında izahat vermit 
ve bu hatları fU suretle 
hulasa etmiştir. 

1 - Hakimlerin ıeçilme 

ve yetiımelerinde ehemmi
yetle nazara' alınan ilk esas, 
hakim kadrosuna alınacak-
] arın gerek eh il yet ve ge. 
rek seciye itibarile ciddi tec· 
rübe ve tetkiklere tabi tutul· 
ması hususu olmuıtur. 

2 - Staj devresinin rnah 
kemelerle müddeiumumilik· 

ccFon ~layşer'ın öhimü ve~!. !erde gçeirilrnesi efaa tec-

H.tl •· ı h'" k 1 rübesi ıayan görülmüıtiir. 
1 ı er ın emrı e ucum ı ası 

1 

d 
· fi ı · · "d b 1ı·ı· Namzetler staj devresin e 
şe e erının ı amı aş ve ı ın 

· d · d d ·ı fili ve daimi bir murakabe-
şı m _ ı or unun yar ımı e \ e tabi tutulacaklar. 
nazı fırkalarınd~n sol cena- Y • 
hı ortadan kaldırma<ra karar Bunlardan ehlıyet 
vermiş oldııil-ıınu rröst:rmekte-1 seciyeleri vesikalarile 

<l . B h lbM H"tı " f kn 1 şahit olanlar daha ziyade ır. u a . ı er ı ır , 
· · d ·ı t"l•f' "hd, elın• k tatbiki mahiyette olan bu 
ıçın e ı ı ı " ı as . .h ı · ·td'k 

ımtı an ar ,geçırı ı ten son· 
tehlike~i b"Ö5taren icraatların· 

ra mesleğe dahil olacaklar
da dahi maiyetine miizahe- d 

ır. 

rete sevk eden halis·ıne his· ı 3 _ Her hak;m bir se· 
siyatın sonudur. nede çıkardığı iı miktarı 

Almanya'don g-alen habeier temyiz neliceıine göre mu-
şimdi Almanya'yı bir dahili vaffakıyet dereceıi terfi ma-
harp sahnesi olmaktan yal- kanizmesının bel kemiğini 
nız askeri diktatörliil{ün me teik•I edecektir . 
nedebileceğini göstermekte- 4 - Müddeiumumiliğe 
<lir. gelince, bunu her türlü te-

Uazete hun.lan sonra Yon minattan ari ve iradesiz bir 
!'Jpen'io meşhur nutkundan teşekkül haline konulması 

beri geçen hadisatı gözden arzu edilmemiş,me•lekte olan 
geçirerek bu nutkun hiç terfilerde de liyakat ve faa
şüpb.esiz M. llitler'in tasvibi· liyet umurları göaterilmif 
le söylendiğini kaydediyor. ve ayrıca vazifesinden ay
va diyorki: rılmıt olan müddeiumumi 

hakimlik sınıfına muadil 
bir vazifeye tayin edilebil 
mesi kabul olunmuıtur 

«Alman dahili siyaselin
deki buhran bir sürü amil
leri teş•iit etmiş bulunınnk

tadır Bu amillerin harici 
siyaset~ dair olanları fev
kalıide ehemmiy~ti haizdir. 

~"l:=-

Hitler'e bomba atıldı 
bTANAUL, 2 ( S . Ş )-Ber

fin ve diğer Avrupa merkez· 
]erinden gelen haberlerr gö
re Almanyd'da karışıklık de
vam ediyor. Şansölye liitler'e 
bomba atıldığı, suikastın a. 
kim kaldığı rivayet ediliyor. 
Yeni hddiseler çıkması bek
leniyor. 

Heyeti umumiye itibarı le 
layihanın teıkilatı esasiye 
kanununun 56 ıncı madde
sine mevzu eyledtğ i 
kanunu mahsuslar mahiye · 
tinde ol 0nasına çalı~ılmıı ve 
hakimler evıaf hukuk ve 
zafiyetle maaı ve muhaaae
satlarına müteallik hakimler 
bir arada toplanarak deği· 

şik hökim konulmaıına lü
zum görülmiyen hallerde 
kanunların hakimlere fÜ
mullendirilen hfıkümler tas

. rih edilmiıtir. 
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(Dünya üzerinde siy<ısf V(' i k tısadi h<ı ı·e.ketle ı·: 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: : • : Sır rt :ı 
!Hikaye! KIŞE MEMURU ! Şükrü ! 

dürbünü. diye çağırırlardı . 
Artık eyi görmiyorsun.Senl 
bu vazifeden azledıyo

rum ve dürbünlük unva· 
nını üzerinden kaldırıyorum. 

Balkan misakının vechesi Davves ve Young istikrazları • • • • ı ····································· ......... . 
1 Sedat bey; nüz doldurmuı genç bir ga 

"Le Journal.dan 
Balkanların hakiki mezi. 

Yeti makul bir siyasetten 
doğan bir birbirliği tahak· 
kuk ettirmeğe muvaffak ol· 

muı olmalarıdır 

"La Stampa.dan 
Alm ·ı nya lehine yapılmıı 

olan bu istikrazlar geçen 
sene zarfında dünyaya kartı 
itimat ve sulh timsallerine 
benzlyen yüksek bir eserdi. 

Bu istikrazlardan biri Al
manya'nın blançosunu mü
vazeneli bir hale koymak 

~::::-:.======== 

ve markı takviye etmek için 
1924 senesinde yapılmıf, di
ğeri de Almanya devletinin 
vereceğı tazminata dair ka
ti bir hal çaresi olarak kul
lanılmııtır . 

Kardeıiniz ile gönderdıği- zete muharriri idi.Yirmi bir 
niz tezkereyi aldım Maale- yaıında iken yani henüz 
sef bu böyle devam ederse liseyi bitiriyorken; baba ~ı 
para göndermek değil sizi ölmüş, Sedat'a ı ki küçük 

- O o o... Sen misin Se
dat? Sen ııurada ? 

- Evet ben buradayım 

Kamil. Gel içeri baka\ım.BI· 

itinizden çıkarmak mecburi- kardeı ! e bir a nne bırakmış zim haneye misafir buyur. 
Z k !\amil, Sedat'ın mektep yetindeylm. tı. aten evinin reisi sağ en k d d Ik . d 

Ay ar var i gazeteye u - 1 a 1 1 er e a ın 
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1 k de zor zahmet geçinen bu 1 atr ~d~lflY ı.S dı sı d e aybnaıbyaa . Bir çok kimseler eskiden 
a leı ocağı olan Balkanların 
bugün bir beynelmilel an
laıma ve teırtki mesai mi · 
•alt teıkil etmeleri hadise · 
sini tesbit ile iktifa etmek
tedirler. Böyle mühim bir 
hadise ka11ısında sadece 
hayran olmak kifayet et 
mez. Hadisenin ruh ve ma~ 
naıını anlamak ve belkide 
oradan ilham almak gerek 
tir. 

Yunanlı'lar için İstanbul'
dan vaz geçmek çok güç 
olmuıtur; fakat büyük bir 
dostluk uğruna. Degalo İde 
a.yı ebediyyen maziye göm
müılerdir. Daha düne ait 
olan mağlnbiyetlerinin yara
larını dostluk bağlarile sar
mıılardır. l:ıJr milyondan 
fazla ırkdaılarının Yunanis 
tan'a cebren iades nin acı

larını unutmuılardır. 
Bulgaristan' da iUısıdiya- 1 

• • 1 

Dawes iEtikrazı altın mark 
hesabi1e bir milyardan 

ve Young da üçyüz milyon 
dolardan ibaret idi. Bu pa

radan bir milyar altın mark 
tamamen Almanya' ya tedi
ye edilmit ve üç yüz milyon 

dolardan, yüz milyonu yine 
Almanya hükumetine ve 
200milyonu Umumi llarpte 
galip olan davetlere verll
miıtlr. Bu istikrazdan Paris 
132 milyon, Londra 50 ve 
İtalya ancak 13 milyon al
mııtır. ltalyan lireti hesahile 

IO milyarı bulan bu ist ı kraz 
çok kolaylıkla temin edil-

fak, tefek havadislerinizden aile, reisleride ölünce tama öldüğü za~an Kamil'in de ba 
baıka hiç bir faydanız ol men fakir l eıtiler. Sedat 'ın ı bası ölmüştü ve ikisi de mu-
mıyor . Size son defa olarak liseyi bitirmesine vakit kal- h b I l d 

arririliğe aı amıı ar ı 
söyliyorum:Meraklı bir mev- madan; hayata atılması,evde Kamil, bir kaç ay muhar-
zu bulup bir tefrikaya bat · süt ve ekmek bekliyen kar- rirlikte çalııtıktan sonra bı
layınız. Kııe memurluğu gi- deı erine, annesine h akması rakmış, babasından kalan Türkler ise, kendileri için 

eyi bir misal olmuılardır. On
larda hislerden ziyade man
tık ve akıl hakim olmuştur. 
Balkan birliği sözlerle değil, 
fiillerle meydana getfrilmit -
tir. Bu birlik, gizlen mit rö
vizyonist fikirlerinin hakika
ten ortadan kalkmıı olmasile 
mümkün olabilmittir. 

tın tanzımı i 
bi içinde bir değil binbir lazım geldi. beı on kuruıla bir tlcaretha-

M. Barthou'nun Bükreı 
ve Belgrat seyahatleri aca· 
ba biraz da bunun için de
ğil midir. ? Balkanların bir 
ateı ve kan ocağı halinden 
bir sulh ve sükun kaynagı 
haline münkalip olması ha
disesinin hakiki sebebi her 
kesçe malumdur. Balkan 
milletlerini birbirleri aleyhi
ne sevkeden, onları ezen, 
taksim eden, dağıtan salta
natlar yıkılmııtır. Yeniden 
ihya edilen milliyetçilikler 
bütü milli dileklerinin en 
ufağına kadar yerine gelme
sinden haklı olarak gurur 
duymakla ve sükun hisset · 1 

mektedirler. Buna mukabil 
eski istilacı milletler ise ta
bii hudutlarına rücata icbar 
edilmiılerdir. 

Zikri geçen dört millet 
birleıince, Bulgarlar bir 
hamlede tek baı'arına 
kaldılar. Fakat hadisat 
onları da ufak tefek fedakar
lıklarla makul bir siyasete 
sevketmekte gecikmedi. Bal
kanların hepsi artık ıergü -

zeşt peıinde koımaktan bık

mıılardır. Beynelmilel entri· 
kalardan azade olarak yaıa
mağa karar vermiıler, sergü 
zeıt siyasetinin tehlike'i bir 
oyun olduğunu anlamı , lardır 

ve cna göre da~a realist,da
ha makul ve daha ümitbahı 
bir siyaset yolu tutmuşlar, 
teşkilat yapmışlar ve sulh ve 
sükun içinde milletlerinin 
refah ve saadetleri yolunda 
imanla, emniyetle çalıımak
tadırlar. 

"Patriı.den 
Yunan efkarı umumiyesi 

yeni 13ulgar hültdmetinln 
memleket iktısadiyatının 

baıtan tanzimi ve komıu 
milletler ile ııkı bir tefriki 

mesai ihdasi hususunda sar

fetmekte olduğu gayretleri 
ciddi bir alaka ile takibet 

mektedir . Sofya hükume

tinin Balkanlarda bir müte
madi nizalara sebebiyet ve
ren ihtilalci tetkilatları da· 
ğıtmak kararını da tabii, 
memnunyetile görmekteyiz 

f ~iz, 

yüksek 
Bulgarlstan'a kartı 

hislerle mütaha11la 
olduğumuz için bazı Bulgar 

gazetel<rinin ve bilhusa Ma
kidonya terakkiperverler 

matbuatının her vesile ife 
Makidonya meselesinden, is

tikbalde hürriyetini kazan 
ması lazımgelen ve bugün 

esir olan hayali bir Maki- . 
donya halkından bahsetme 1 

!erine kartı tiddetle hiıet
mekte bulunduğumuz infiali 

1 
söylemekten kendimizi ala· ı 

mevzu bulunan bir yeri Uzun bir müddet süren it ne açmış, geçinip gidiyordu. 
b ld a rama faslından sonra nih,·, . Kıl ·ı " d t' k dl u unuzda , utanmadan , mı ..,e a ı ço sever • 
yalanci mazeretlerden bah • yet güç belli bu muharrir· Sedat'ta Kamil'i. 
sediyorsunuz.Siz bilirsiniz ev- !iği bulabildi. Sedat'a n Kamil onu muharrir bili· 
ladım. Eğer haftaya cumar- kalem tutmıya, yazı, hika- yordu . Kiıede görünce ıaıır· 

tesi gününe kadar idarehaneye ye yazm ıya eli yl\ra"ıyordu dı.Sedat'ı onu içeriye aldı.Ve 
1 b d 1 Zaten muharcirlik te bun- nasıl kite memuru olduğunu, e l oı üıeraeniz işinizden, 

1 1 d "b t d ğ· I · d" k"? Leman'ı nasıl delice sevdiği-çıkarılacağınızı bildiriyorum. an ı are e ı mıy ı ı. 

1 
F k t e d k . h ni, onun da kendisini çok Baş maharrir a a , v e ı esap çarşıya 

d S d k k sevdiğini, bu kiıe memurlu-
/1. /Y ~~:Y;~ ö;lea~ıi~~ı!eg:ldıı:~i, ğunu da sırf onun hatırı için mittir. İtalya'nın istıkraza * 

İftlrak hissesi 210 ·1 on * • 
mı Y Oda) ı sükut kapladı. Se· 

lirettir. Faizi yüzde 7 ve yüzde dat üstünden bir şeyi at-
5,5ve her türlü teminata malik mak ister gibi ~oğruldu. 

olan bu istikrazlar en mü- sonra yava1, yavaı ot yastı
tereddit ıahısları bile teıvik ğa dayanarak uzandı. 1 

eden ~ir teıebbüs idi. O gün- -Ah .. . Yalnız o olmasa ,hiçbir 
den ıtlbaren, en yüksek ıey hiç biri~ yapmam .. düıü
kıymette ve emniyette bu- nmP.m amma. dedi. Düıün
lunan bu iki istikraz. bir ceye daldı. Gözleri pençe
takım h!lbiselere maruz kal. renin yanında &aılı duran 

mıı 'e son günlerde müf- ufak bir kadın resmine iliı
kil bir vaziyete dütmüıtür. tı . Düıündü; uzun uzun dü
Bu suretle Davves ve Yung tündü. Ürktüğü bir ıeyden 
borçlarının itibarını ve kıy· birden bire gözünü ayıra
metini yüzde Gı.l dan yüzde mıyordu.Küçük uir çocuk gi-
45 e kadar düıürmüıtür bi duvardaki resme baktı, 

Yung istikrazının bir 
ı baktı. Sanki resim ona 

bir ıeyler an latıyor,o da res
min sözünün yarıda kalma
sından korkarak gözünü 

mevzu bulamaz, yazı yaza- yaptığını ballar dıra ballan-
maz oldu. Aksi gibi 3 ay dıra anlattı. Epi konuıtular. 

::.edat hep anlatıyordu. 
evvlel mahallenin zenginle- Allah versin Kamil, senin 
rinden A ptullah efendinin itin rahat . Rahat rahat otu· 
kızı Leman ile de nişanlan- ruyorsun, iılerine bakıyorsun. 
ınııtı Leman'ı d elicesine se- Bizimki öyle mi ya .. 
viyordu. Leman'da sihiramiz Beş gündür ıunun ıurasında 
bır kuvvet bulunduğuna ki\- kite memurluğu ediyorum. 
ni idi.Leman'ın küçücük du- Neler gördüm bilsen Kamil. 
dakları , Allahtan sürmeli Mahallenin en namusluıu 
"hemde il llahın kendi elile 

diye tanınan, yüzünü erkek. 
ler görür diye karısını pen
çe re ye yaklaıtırmıyan 

attar Mehmet efendi; hani 
canım , bizim evin yanında 

evi var , anladınya.. hah ... 
i şte o efendi o, sofu, dindar 
efendi hergün kör kütük 
sarhoı sinemadan geliyor. 

Bütün bu sebeplere, b ir 
de Balkanlı' arın intikam 
arzularından vaz geçrr• it ol
maları ve yeni siyasi niza 
mın müstefitlerin arasında 

bir büyiik tesanüt fıkri ve 
hlaainin doğmut olması in
zimam ediyor ki, bütün bu 
hakikatlar ve sebPpleri tet · 
kik edersek, Balkanlıların 
Birliğini vücuda getiren ye
ni Balkan haleti ruhiyesini 
daha eyi anlamağa muvaf. 
fak oluruz 

İtte M,Barthou'nun seya
hatinden dönerken Garbi 
Avrupa'ya balkanlardan ge
tirebileceği semereli fikirler. 
Hakiki bir sulh ancak röviz
yonculara kati bir •urette 
karşı koyabilecek kudretli 
bir teıkilatı vücuda getir
mekle ve bunu bütün bir 
yaratıcı irade ile istemekle 

1 mümkün olur, kanaallneyiz. 

mayız. 

senedenberi amortisman le· 
diyeler! tadil edilmit ve bu 

reıimden ayırmıyordu . 

Silkindi uzandığı sekiden 
halktı. 

Ne bir "Makidonya. me- ı iki istikraz için önümüzdeki 
selesi kalmııtır. ne de hürri·

1 
temmuzdan itibaren mora- 1 

yete kavuıacak bir ahalı. 
1 

toryam ilan olunmu1tur. Evet, 

Bulgar gazetelerinin bahset- Almanya hükumeti borcunu 1 

tikleri Makidonya Yunanis ödemek için mark hesabile 
tan'dır, ve Yunanlı'lara aittir. Reich bankasına havale 
Böyle hayaller peıinde ko· 1 ediyor. Fakat mukrlzler bu 
ıanlar, matbuat va11tasile parayı ne suretle geri ala. 
bu kabil propağandalara bilecekler:' 

Ne yapa'ım, onun 
hatırı için... Diyerek 
ortada duran küçük masa-

~ nın altındaki çekmeceyi çek 
ti. Ufak hir parça kağıtla 

bir kalem aldı ve ıu satır· 
ları yazdı: 

çektiği sürmeli . kiprik lt ri, 
cilalı göz kapakları altında 

gizlenen; gök gibi berrak, 
deniz gibi hırçın gözleri, gi
rinti çıkıntıları az vücudu 
ve hele... hele o incecik 
sesi; Sedat'ı her ıeyi unuta
cak; anasını , kardeşlerin i , va 
zifesini unutacak bir hale 
getiriyordu. Onun için bütün 
her ıeyini, her şeyini feda
ya hazırdı. Hatta o tatlı ca· 
nını bile.. Leman'ın da onu 
delicesine sevdı~ine emindi. 
Bir aydır çektıği sıkıntıyı 

belli ettirmemek, Leman'ı 

üzmemek için neler çekmitti· 
Eğer bu ay da maaş nın hepsi 
veya bir k ı smı kesilecek olur
sa tabii idi ki Leman'ı da 

Yine mahallenin en namus
lularından tanınan Zeynep 
hanım; her gece baıka bir 
erkeğin kolunda , baıka bat-
ka kıyafetlerle sinemada 
para yiyor. Daha neler ... 

Ben de deli gibi bunlardan 
sana bahsediyorum: Bun
lardan bana ne. Ben kendi 
finanlıma bakayım. Medhet
mek gibi olmanın Kamil, ıu 
kadar kadın, kız gördüm; 
onun kadar terbiyelisini, O· 

nun kadar .... 

müsade edenler, Balkanla-
Bundan baıka bir de müş

H rek düşünceler, Balkan 
milletlerini birleıtirmiıtir, 
diyebiliriz. Mesela, Roman
ya ve Yugoslavya arasında· 
ki anlaıma nispeten kolay 
olmuıtur. Bu iki Devlet 
merkezi Avrupa cihetinden 
aynı kayguları ta,ımaktadır

lar. Binaenaleyh, anlatma-
1 

ları kadar tabii bir ıey ola-

Yunanistan'da da~ili i~ti
laflar. 

rın sulh ve meıalemeti na
mına çok fena hizmet ettik
lerini bilmelidirler. 

Dimokratiaıı dan 

maz. 

Yunanistan'ın Türkiye ile 
anlaıması bir az daha na -
zik bir meıele olmuıtur., 

Dahıli ihtilaflara hır ni· 
hayet verilmesi için polotika 
maha!ılinin itidal zümresi 
polotikacıların arasını bul
mak için gayretlerine ı.levam 
etmekteuedirler. Bu gayret· 
lere matbuat dahi yardım 

etmektedir. " Akropolis. 
gazetesi memleketin yüksek 
meofaatlori ve büyük mese-

leleri uğrurda bila ihmal 
sükunetin teessüsü lehinde 
jdarei hüküm ederek, fırka 
lar arasında itilaf hasıl ol· 
matlığı tokdırde fırka-

larını tarketmelc • 
rine dair fırka liderlerine 
haber vermelerini mutedil 
efkar sahiplerine tavsiye et
mektedir. 
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SEVGİM VE IZTIRABIM 
Yazan: 

Mükerrem Kamil 
Onlar kanatlarına kurtuluıun, zaferin 
ebedi eserini yazmıı olarak yaklaııyor· 
lar. Hepsi yorgun .. Hepsi göklerden inen 
ılahi mahluklar gibi mağrur ve uzak. 
Koıanlar, ağlıyanlar. ıarılanlar. Bu bir 

yığın halk arasında ağlamamak için 
sarf ettiğim kuvvet ne zorlu ıey · · 

Metın'in her zaman beraber gezdiği 

arkadaıı vakur bir eda ile yanımıza 
yaklaııyor 

Bakııları da selamı kadar dik ve as· 
kerce .. 

- Gülseren hanım Bu emandler 
sizindir. 

Gazeteye sar.lmıı büyük paketi en 
kıymetlı bir armağan olarak elime alı
yorum. Dönen baıım kumandl\nı arıyor 
ve ona sesleniyorum : 

Kumandan bey. Dönenler banada 
harbin bir hatırasını getirdiler. Görüyor
sunuzya meydandan tamami 1e eli boı 
dönmiyeceğim . 

Artık yapılacak hiç bir itim kalma· 
mıı gibi babamın koluna girerek onu 
sürükllyorum. Meydan hala bir köy dü
ğünil gibi gürültü ve kaynaımalarla dolu. 

Çalgılar çalınıyor, mektepliler marı 
söyliyorlar, derinden derine yaıa sesle
ri geliyor. 

Trampetler. Sert adım sesleri.. 
Memleketin havasına yayılan bu harp 

dönüıü rüzgarına göğüs vererek eve 
koıuyorunı .. 

Paketi açmak için parmaklarım bir
birine dolanıyor. Bunlar bana Metin'· 
in son sesini söyliyecek yazılar, bunlar 
bana Metin'in son yadigarlarıdır, 

Evvela önüme düıen paketten §im
diye kadar Metin'e yolladığım mektup
lar çıkıyor. Sonra beraber ve ayrı re 
simlerimiz masaya yuvarlanıyor Zih· 
nimde henüz bir ııık yok. Bir ıey an 
lıyamıyorum. En nihayet uzun bir 
zarf içinde Metin'in mektubu Kır • k, 
aııabi şekillerle yazılmıt uzun bir mek
tup. Tarih. Aman yarabbi mektubun 
tarihi çok yeni. Gözlerime inanamıyo
rum. Tekrar tekrar okuyorum. Evet 
Bir hafta evvel kaleme alınmıt bir 
mektup 

Lli.kln ben onun matemini ayludan-

Netice barile itimat 
sulh timsali addolunan 
istikrazlar hali hazırda 

ve 
bu 

bü-

Baımuharrir. ~1. N. beye; 
Efendim: ebediyen kaybedecekti ~y 

le ya;eıraftan Al dullah efen
di kızı on parası o'mıyan 

külüstür bir muharrirle e v-

Mektubunuzu aldım . Tek-

tün Avrupa'yı hayrette bı - 1 
rakmııtır Medyllnlarla dainle

! rln birbirile çarpııması ve 
Londra ile Berlln arasında 

iktısadi bir mücadele vuku

bulması ihtimal dahilinde
dir. lktısaden ve iktısatçıla 1 

rın en meıhur ve en )Ükse
ği olan bu iki ıefln yaptık
ları eserin böyle bir hale 
geleceğini hiç kimse dü-

lif edılen kişe memurluğunu 
kabul ediyorum. Hürmetler 

Sedat Cemil lenemezdi ya . 

Reca ed•·rim beyefendi. 
Dü{ündü. taıındı . s rf Le

man' dan ayrılmamak için bir 
hafta ohun tebdi ~ i kıyafet 

ederek kişe memurluğu et-

Oturacağım Locanın kitesln
de benden baıka kiu.se bu
lunmasın ve hatta sinema 
müdürü bile benim kim ol-

meye karar verdi. .. 
• * 

duğumu sormasın. 

• • 

Yazık sana be Kamil 
s. c. 

ıünır emiıtır. Sedat 24 yaıını daha he· 

kırk yıllık arkadaşın ~edat'ı 
tanımıvorsun. Halbuki se
ni mektepte iken " sınıfın 

beri tutuyordum. Demek ki Metin öl
memit Metin'in yaıamuından c!uy· 
duğum hayretle k ,•rııık seveinci la· 
marnlamak için satırları takıbediyo 
rum: 

"Gülseren. 
"Aylardanberi ölümüne göz yafı dök

tüğün nltanlından ; dünyanın en sefil 
bir adamı olduğunu öğrendiğin zaman 
kimbilir ne kadar iğreneceksln. Sana 
hakikati bütün çıplaklığı ve çirkinliği 
ile yazacağım. Eğer kalbini verdiğin 
adamın adi bir ruh taııdığını öğren
mekle sükı'.ın bulursan, son bir eyilik 
yapmıı olmakla ben de biraz sükdn bu
lurum. 

"Gülseren, daha sana kalbimi verdi
ğimi söylediğim ilk dakikadan itibaren 
yalan ıöylemiotım. Sana hayatımda ilk 
sevdiğim kız, dedim. Hakikatten çok 
uzaktı. Çünkü ben senden çok daha 
evvel bir baıkasını delıcesine, ölürce•ine 
sevmittim. 

"O, ele avuca sığmaz bir mahluktu . 
Ondan sadakat beklemek gafletti. Bü 
tun ümütsizliğime rağmen ona günden 
güne bağlandığımı hi11ediyordum. Onu 
dünyada hiç bir erkeğin sevemlyeceğl 
bir kalp ateıi ile benliğime karııtırmıı · 
hm, Gülııeren, 

"Fakat o benim ilahi sevgimi, bağ
lanalım diye kalp parçalıyan yalva
rışlarımı hiçe saldı ve bt'ri redrletıı . 
Bu hakaret bana çok dokunmuıtu . Fa
kat bu iradem o kaı.lar onun gözlerinin 
yanğınında kül olmuıtu ki .. Sağlam dü
tünmeme imkan kalmanıııtı Unutmak 
için mesleğimi değiftirmiı, Erkanı harp 
olınağa çalııırken tayyareci olmuıtum. 

"Seıi gördüm, Ona çok benziyordun. 
Gözlerinde onun ibadet ettiğim hayali
ni gorunce sana yaklaştım. Onu 
hatırlattığın için seni se\edm. Gülseren. 

"Beraber geçr.n kısa fakat çok mes 
ut bir mazimiz var değil mi? Sonra kade
rin elinde bir oyuncak gibi yuvarlandık 
durduk Sana bir dakika ihanet etmeğl 
aklımdan geçirmedim. Bu menhus ıs yan 
çıktı. Ağrıdağları'na kalbimde hakiki 
bir ağrı ile çıkmııtım Seni seviyordum. 
Yahut cidden •evdığinıi zannetmiştım. 
Gülseren Bu gün bu hissin bir hata 
olduğunu yazaı ken,ben de müteassirim. 
Fakat susarsam daha çirkin olacaktı. 

"Bani anla, yaıadığın.ı, hatta meı
sut olduğumu bil Gülseren. 

Harbin ateıli safhalarını yazmağa 
lüzum yok. Kan ve ö 1üm dalgaları 
içinde ıenin ve onun.. Her ikinlzinde 
hayallerini yekdiğerlne karııtırıyor 

- Bir loca bileti verir 
misiniz?Ön localardan olmasın. 

Pek ala 23 numara naaıl? 
Eyi .. 
Aaa! .. Bu kadın da kim? 

O ne? Leman? .. 

Sedat durakladı. Dikkatle 
baktı Sarardı, morardı. Lo
ca istıyen beyin yanındaki 

kadın Leman'dı. Biricik 
ni,anlııı Leman .. Erkeğin 

yüzüne baktı. Leman da ıaı
kınlıktan ağzı açık duran 
Sedat'ı eski elbise altında da 
olsa tanıdı. Kızardı ... Ak· 
ıam üzeri güneıln batarken 
yalancıktan bir gayretle ufku 
sü.Jediği renk gibi kızardı. 

Sedat; Leman'ın yüzünü 
bir misafirlikte, karıılaıtığı 
erkek arkadaılarından biri
sini kinli bakııı karıısında, 

böyle kızardığını, bu vaziyeti 
aldığını hatırladı •.. 

- Sıramı atlattım, diye 
mırıldandı ve hiç bir ıey ol
mamıı gibi Kamil'e döndü 
ve yarım kalan cümlesini 
tamamladı. 

- Evet Kamil, bu kadar 
kadın kı:ı: gördüm Leman 
kadar terbiyesizin!, Leman 
kadar namussuzunu, Leman 
kadar yalançısını görmedim. 

dedi. • ** 
Sedat timdi artık ihtiyar-

ladı 

Yine eski evinde oturuyor. 
Dört oğlu var, ona bakı · 

yorlar. Mahallede değil, hat. 
ta kasabada evlenecek 
her genç nitanlandıktan 
sonra ona danışır ve ondan 
ıu ta vsiyeyl ıı. lır, 

- Kişe mem rluğu etme· 
dins• oğlun (kızım) evlenme. 
Sonra kendi elinle kendi 
ocağına incir dikersin .... 
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~ heyyiç ve daha çok hazin ve mÜe 'sirdir Aynı za - J1 il '! U ~ = 
~ manda çok edebi ve çok his•idir. Bu fılimi herke ~ ' 

=J sin ve bilha•sa evlat sahibi olan bütün annne ve bP.· Gennet perisinde: Onun bakir bu sesi bir genci t 
~ baların muhakkak ğörmeleri lazım c' ır famimiytl e ölüme mahküm etti. Fakat gençlerin a şkı batı l an- f 
g tavsıyeederlz .. .. . _ I analara eEir olamazdı . işte; Havana ad'1 sının ilk meh- ~ 
} Ayrıca, filim konser ve dunya ha vadıs lerı ı taplı geceleri böyle bir a şkın en yüksel. tece lf;ı atına h-

-~ Suvare 9,30 da cuma matinamız 2,3q dadı r . 1 emsalsiz bir saha olcu. Şs 

Bu kere İstanbuldan celbine 
muvaffak olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müşkülpesent ,......_.__ 
beyvehanımefendileri memnun .....,ı-;.!., 
edecek tarzda her nevi ve 
modaya muvafık yeni şapkalar 
imal edildiği gibi eski şapka

lar da yeni bir hale getiril-

mektedir. İpekli, yünlü kumq
lar ve elbiseler üzerinde olan 
bilümum lekeler beş dakika 
gibi pek kısa bir zamanda 
çıkarılır. Ayrıca kola ve 
elbise ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta olduğunu 

muhterem halk~mıza tebılr 
ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Lütfen listeyi okuyunuz. 

KOLA Y ~K.A 
AVRUPA USULÜ KALIP 
HER ÇEŞİT K.ORDELA 
L 1.'..J"K.S JY.tEŞİ l'f 
L O KS AST R 
KADIL "T KALIBI 
BERE KALIBI 
ELBİS ~ ÜTÜSÜ 
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