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Türkdili ABUNA ŞERAlTl:seneliği 1000, altıaylığı ıı 
600,kuruştur.Nüshası 5,geçmiş nüshaları 25ku~ -

Baş vekilimizin mühim bir nutku. 
« Türkiyenin istikameti milletin ve memleketin yükselme ve ilerleme siyasetinde 
durmadan çahşma~ ve devletin milletler arası vaziyetinde emniyetini korumaktu. » 
« Milll Türk davlelinin Mustafa Kemal gibi bir reise matık olması, ebed1 tarihin cerıyanmda 

bulunmaz bir fırsat ve pahası ölçüsüz bir nimettir.» 
Büyük Millet Meclisjnin 

perşembe günkü toplantıs
da Beşvekil İsmet Paşa Ha. 
zretleri şu oıühim nutku ;r. 
at buyurmuşlardır: 

Ünlü arkadaşlar, 
Büyük yurtta tetkiklerin

ize devam etmek için, B. 
M. Meclisinin çalışmasına 
ara verecek anlardayız. Bit -
en devrede bıışard•ğınız 
değerli işlerin bir hulasa 
smı gözden geçirmek ve 
Türkiyenin yürüdüğü istik~ 
ameti bir daha mütalea et
mek faydalı olacaktır. 

Türkiyenin istikameti mi
lletin ve momlcıketin yükse_ 
ime ve ilerleme siyasetinde 
durmadan çalışmak ve de· 
vletio milletler arası va
ziyetinde emniyetim korum 
aktır. (Alkışlar) 

İktısadi ve siyasi buhran
lnrın kuvvetli tesirlerini ha
fıfletmeye ve yenmeğe uğ
raşırken, iktısat ve kültür 
sahasında, ilerlemeyi sağ
lıyacak tesirleri ve tedbir· 
leri mütemadiyen koruma
ya ve arttırmaya uğraşıyor

uz Bu seneki faaliyetler ara
sında iktısat teşkili\l.na esaı_ 
lı olarak giriştiğimiz, ince 
dikkatinizden kııçm:ımıştır. 
Muktedir ve vazifesever ve
kıtlet teşkilatı kıymetli he
defimizJır. Millet hayatının 

muhtelif ikLsat i&tikamet
lerinde kifayetli bir yardım-
cısı olmak hem lüzumlu, 
hem çok verimli olduğunu 

düşünüyoruz . 

Hususi sanayi faaliyetini 
kurmak ve teşvik etmek 
gözümüzded ır. 

Hususi kuvvetltrin ve 
hususi menfaatlerin üstün
de olan büyült tesısetın 
ilk merh..ılesini şimdiden ttı 
spit etmiş ve tatbik saha
sına koymuş bulunuyoruz. 

Mliteakıben ve mütemuui
yen temel atılması, ~·alışılma 
sı ve işletilmesi şeklinde sa
nayi programının muht4~lif 
s:ıfhalarını takip etmek hep
imiz için zevklı olo.cai.tır. 

~Alkışlnr). 

Ticaret bizde serbest ve 
normal mahiyetini muhafaza 
edecektir. Bunun memleket 
için bm semeresini verir 
ve doğruluğu ve nefaseLile 
itibarını muhafaza eder bir 

tı:ı:,H:I, ıımız İ:;mı>t la~ı Hazr~tlır 

'J eferröatını bildiğiniz aştırma müesseselerini tem-
bu faaliyetlerin el ile tutu- elli ve modern olarak kur-
lur semere vermesi için mak ilk merhaledir. B. M. 
zaman geçmek ve ı,.·ok çalı- M. nin kesilmeyen teşviki 
~şmak lazım geldiğini takdir ve yo.rdımı ile büyük ziraat 
buyurnrsunuz. müesseseleri kurulmuş bal· 

Bütün bu işler her snhada unuyor. 
bilgili ve ülkücü unsurların Genç talebemiz fenni zira 

at yoluna g irmek için çok 
yetiştirilmesini, muntazam 
ve metodik {'alışma ve işle- ümit verici bir şevk göster

mektedir. Bir taraftan yeni 
me kabiliydinin beraber müesseseler yüksek kıymet-
artmasım icap ettirmektedir . 

tq ziraat kılavuzları yetiştiBu dn bizim için mühim çal- rirken diğer taraftan ve sü
ısma istikamP.tlerinılen biri-
d3· ratle, köylünün ameli haya-
ır. tt tına onun kazancını nr ıHük l'ımetin ziraat galıasın-

daki Jijşün<'eleri tebellür racak surette girmiye çalış-
etmiş bir haldr~dir. Bütün mak ciJdi emı,limizdir. 
zirıınt hayatına fennin son (Alkışlar). 
terokkilerini ve 11sullerini ~emleketin her sahada 
am11li olarak kılavuz . almak, süratle ilerlemesi ve devle-
bu düşüncelerin özii.lür. Jetin kudretinin çalışması ve 

Bunun için bilgi ,e ar- t Oevumı ikinci sayfada} 

Deniz Hariciye 
Silahlanmn tahdidi meselesı Ve~ilimiz ~ahı uğurla~ık
Fransız Ye ingiliz nazırları bu 

meseleyi görüşecekler. 
Londra, 7 (A.A) - Fransa 

hariciye nazırı pazar günü 
buraya gelecek ve ertesi 
~ünq İngiliz nazırlarile mü-

tan sonra istan~ula ~ön~ü 
İstanbul, 7 (AA.] - İran 

Şe h i nşo lı ı Hazretler ini teşyi 
etmek üzere Trabzona git-

miş olan Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü beyle riyaseti vaziyete yükselmesi i~·in 

standardını temin etmek ve zakereye buşlanacuktır . Ba
satış kooperatirJerile cere •. 
yanı kolaytaştırmıya çal : ş· 

cümhur katibi umumi ve -
kıli Hosan Riza bey dün 

Ege vııpurile Trabzondan 
mak yolundayız 

Memleketler arasındaki 
bugünkii mübadele vaziyeti 
alı ş ve satış arasında ve 
tediyede muvazene aramayı 

zaruri kıldığınJe.n dışardan 
fazla ıa\ın alabilmemizi te
min edecek ihracat imkdnını 
c..rttırmak büyük meseleler
İmizdendir. 

İktısat Vekaleti deniz ve 
maden ser•ıetlerimizden isti

riciye nazırına bahriye na 
zırı ve hariciye nezaretinden 
bazı yüksek memurlar re
fokut edeeektir . 

Hint - Japon ssrmayesi ile bir 
fa: rika kurutuyor. 

Kalküla, 7 (A .\ ) - Uur:.ı. 

da Hint ve .Japon sermaye 

sile bir dokuma fabrikası 
tesis olmaktnd r Bu fabrj_ 

fade soretile de millte yeni kaılıı .laponyndangetirilecek 
kazanç yolları bulmak için 

1 
suni ipek ipliği ile mensu

ciddi faaliyete giritmiştir. ! cat yapılacaktır. 

. gelmişler ve Yalovaya gitm
işlerdir. 

Muglada yol f aaliyati 
~tuğla. 7 { A.A. ] - Bir 

bu~·uk seneJenberi yapılın -
o.kta olan Aydın- Muğla ara
sındaki Hayırlı- Kavak yolu
nun inşaatı bitmiştir. 

Galata saraytn spor günü 
İstanbul 7 (A.A.) - Dün 

Galatasarayın spor gunu 
b~r bayram gibi yapılmıştır. 

Dahiliye Dost V u g o s 1 a v y a 
K r a l ı n ı n Beyanatı. Vekilimiz Knklarelinde 

Vekil bay kıklar elinde Yahudi 
yurtdaşlarmımn hicreti mesele· «Türk döğüşen, f a~at entirika yapmıyan asil, erkek bir 

i.ı.!~!ı~ı~kı~ A '!'f 1 
k. o.. rn ille iti r. Tür ki ye tarihinde küçüklük hasislik, yoktur.» 

hiliye Vekili Şükrü Kaya Dost Yugoslavya kralı Al-
ve Tarakya umumi müfettişi eksandr Hazretleri bir Fra
lbrahim Tali beyler dün Yalo- nsız muharririne Balkanlar, 
vaden avdetle Trakyeya Türkiye ve Gazi hakkında 

mühim beyanatta bulunm
hareket etmişlerdir. 

uştur. 
Vı kil bey hjjreketten evel 

Kral Hezr~tleri demiştir 
Anadolu Aj ımsına şu beyana- ki: 

tta~bulunmuştur: _ Balkanlar haklı olarak 
- Başvekil Paşa bir harp ocıığı teldkki ed-

Hz. nin emirlerile Büy - ilmemektedirler. Biz, hazan 
Mıllet Meclisındeki son nut- büyük. devletlerin ihtirasla-
uklarında bahs ettikleri ya. rının çarpıştığı bir saha 
hudılerin Trakyadan lstanh- teşkil ettik; Türk hAkım\·, 

:uta grupça gelmeleri esbab- yetinden kurtulur kurtul-
ını yerinde thtkik etmek üz- maz Rusya ile Avusturya 
ere Trakyaya gidıyorum. arasındaki rekabet bizı, ka-
B zim bildiğimize göre had- rdeş arasında harplere sev
ise bazı poropagandı.lar yü- ketti. Bugün bile ytlbancı de-
zündt-n YuhuJilerin İstanb v]etler vardır kı siyaset]eri 

Hakkımızdı güzel ıöıler ıöyle:;en 

Yugoslavya Kralı Aleksandır 1-'z. 

ula gelmeğe başlümalarıdır. balka.n memlekt>tleri arasında tün meseleleri aramı2d11 hal· 
Hadisenin hakıkf mahiyetı herhangi ciıtdi bir an - }etmemiz elzemdir. Balkan 

J11ema teşebbüsünün mu. · k t h kk k t L 

Yerinde daha eyi görül-ceği mısa 1 a a u e me. yo-

gibi her halde işin ic1ıp ~tti- vafCakıyetine mani olmak \undadır Fakat tnoı bir tesir 
gayesini güder. Aramızda icra edebilmesi idn bilAistis-· 

rdiği tedbirleri olacağımı anla,mamız, bizi tefrikaya na bütün balkan memlPket-
h ük umetime arzedeceğim. düşürebi1ect:-k olan ve boğ- lerini ihtiva eyleme11i )Azım• 
Türkıyede yerli ve yabancı uşmam ı zı kendi menfaatine d 

ır. 

her kP.s cümhuriyet kanunları· uygun olduğu için isteyen M. Yevtlç Ankara ve Sof-
( Devamı ikinci sayfada ) kimsenin istıfade ettiği bü_ ( DP.vamı üçüncü f'lnvfnıia l 
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İtalya 
ile . Arnavutluğun 

açllıyar mu1 
arısı 

İtalya lrnaıuttuıı bir nota 
terdi. Notada nıslhal ıdiliyor 

Roma 7 <A.A) - Havas 
Ajansından: 

Oritent A,;ansı italka Ar
navutluk münasebatı hak-
kında bir nota neşret -
mektedir. Bunda mezkur 
mesele hakkında intitar 
oden ilk notadır. Notada 
bilhassa deniliyor ki: Madde· 
ten ve manl3n İtaly& ta
rafından vukua getirilmit 
olan Arnavutluk çocuklar
ını baba nasihatlerini dinle
memek için !labırsızlandıkla. 
rı yaşa airmiş-

.ı::> 

tir. Arnavutluk IteJyayı 
Adiryatik muvazenesinin bir 
nusuru olması itibarile alAk
adar eder. ltelyn yarın Ar· 
navutluğu himaye etmekten 
ibaret olan tarihi vazifesini 
ifaya mecbur kaldığı takdi
rde bu memleketin dünkü 
kralığını unutmıyacaktır. 

~ir şıhir meydana çıtarıldı 
Moskova, 7 (A.A) - Er_ 

tescop müteha1sısları uz. 
un araştırmalardan sonra 
İran, Türkistan, Hindistanın 
payitahtı olan Perra şehrin 
meydana çıkarmışlardır . 

Ziraat Vekilimiz felsefe 
do~toru oldu. 

Laypzig üniversitesi Zira
at Vekilimiz Muhlis beye 
felsefe doktoru unvanını 

vermiştir. Üniversitesinin feL 
sele doktorluğu ber11tı Anka· 
ra yüksek ziraat enstitüsü 
rektötörü profesör M. Falke 
tarafından Vekil heye tak
dim. eailmittir. 

.Sah Hazretleri 
Memleketlerine avdet ettiler. 

-----
Şehinşah Hz. hudutta bir tabur askerimiz taraf1ndan 
selamlanmış ve hal~ tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 

Ankra, 7 {A.A.J - lran 
Şehinşahı Hz. dün saat 17, 
30 da Gürcü Bülağa gelmiş 
ve bir müddttt istirahatten 
sonra saat 18,30 Ja lran 
hududu üzerinde kurulu ol
an takların altından geçerek 
memleketlerine ayak basmı
şlardır. Huduttan çıkarlarken 
Ala Hazreti Hümayun başta 
muzıka olmak üzere bir tabur 
asker resmi selAmı 

ifa etmiş hudutları içinde de 
bir İran alayı büyük hükü
mdarlarını selAmlamıştır. To_ 
kların iki tarafında yer alm
ış olan halk Şehinşah Hz. 
ni şiddetle alkışlıyarak uğ
urlamışlardır. AIA Hazreti 
Hümayun İstanbuldan ayr_ 
ılmak üzere bulundu-
kları esnada filim sa-
natkarlarına karşt büyük 
bir alaka göstermişlerdir. 
Seyahati hümayuna ait fılim 
tertip ederken hadiıe ve va
kaları tespit hususunda opera· 
törlerimizin gösterdikleri 

İtalya 
Mesu~tu:uyor? 

M. Makdunald1n fikri budur. 
Lonrlra, 7 [ A.A. J - Siya

si mebafilde Makdonald bah-
riye konferansı hususundaki 
iptidai müzakerelerin uğra· 
dığı vahim müşkülUın 

11ebeplerini büyük bir 
nispet dahilinde ltalyaya 
yükletmek temayülünü gös
termıktvdir 

titizliği ve dikkati takip 
sanatkdrlarımızın elde ettik-
leri bu eıeri tarihi bir vesika 
olarak ifade buyurmuşlar 
ve kendilerini Tahrana götür
mek arzusunu izhar ~tmiş-

• ler ve sanatkarlarımız 
ve memleketimize karşı olan 
teveccühleri noktasından 

bizim İçin dikkate değer 
büyttk bir alAka eseri olan 
bu arzuya icabet ederek 
maiyeti Şehinşabi Hı. ile 
İrana gitmi§lerdir. Al! 
Hazret Hümayun 
bundan başka Toka.ılıyan mü
dürü Vehap heyi kllbul ve 
Gazi Hz. ile Tarabyada yap-
tıkları bir gezinti esnasında 
terabyaılaki tokathyan otelin 
de gördügü ve buradaki 
mökemeliyetten ve seya-
hatleri müddetince yine 
bu müessese tarafından ya· 
pılan servislerin intizamd· 
an memnun kaldıklarını 

ıöyliyerek takdirlerini ifade 
( Devamı ikinci !tayfada ) 

Yugoslav 
Ayan meclisi Türk-Yugoslaı 
muahedelerini tasdik etti. 

Belgrat, 7 (A.A.) - Ayan 
meclisi 28 teşrinisani 933 
tarihinde BeJgratta Türkiye 
ile Yugoslavya arasında 
imzalanan Türkiye - Yugos. 
lavya hemşehrilerinin mütek
abil şile Ayetlerinin halline ma_ 
tuf itilAfı ittifakla kabul et
m:iftir. 
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Cuma günkü spor hareketleri 

İdmanyurtlular Galip! 
--------

idmanyur~u K. l~man~irliöıni 4 · O yen~i. Maçtan 
evet İ~manyuıtlu Retikin hatuası taziz edil~i. 

ıma ın• ma ın 

Lik maçlarınd' rumn günü 
Alı Hikmet Paşrı stodyomun_ 
da büyük b1r kalabalık hu_ 
zurunda devam e lilmiştir . 

Seyirciler arasında İ lman
yurdu kulübünün fa hı i reisi 
valimiz Salim Bf de bulunu
yordu. 

Cuma günü l<lm:ınyurdu 
ile K. İ Jmanbirliği lik moçı 
için karşılaştığı gibi İdman
birliği birinci ve ikinci ta
kımları da hususi bir maç 
yapmışlardır . 

Birliklilerin oyunu 

Evveld Birlik birinci ve 
ikinci takımları oynamışlar
dır. Oyun boşladığı vakit 
ikinci takımı teşkil eden 
oyuncuların ağabeylerine 
nazornn daha canlı ve daha 
güzel oynadıkları görülüyordu 
Filhakika BırJik ıkinci takı
mı ilk ırnlardu birıbiri ar
dınca akınlar yopnrak bi_ 
rinci takım mijdafııasın ı hay
li müşktil vaziyete sokmuş 
bu arada bir de sayı yap 
mağ"a muvnffok olmuştur. 
Fakat ikinci takımın bu şo_ 

kilde oyunu çok sürmr-mi 
ve hdkimiyet birinci takıınn 
geçmiştir. Birincı takım miL 
samahalı oynamasına roğ

men birinci devrede iki sayı 
yapmıştır. 

lkınci devrenin 15 ıncı 
dakikasında birinci tak m 
Şevkinin aynğile üçünriı sa
yıyı da ynpmış ise do kü
~·ükler bu sayıyı kabul et
miyerek 1-3 moğhip bir vn
ziyettc sahayı terketmi:)er _ 
dir. 
Refikin Jıalırasım la:i: 

Yurt - Kolordu maçın bn 
evel oram ızdan ebediyen 
nyrılıın ldmanyurtlu Hof kın 
hatırası taziz ed ı lmi ııtir Ey ı 
bir sporcu. atesli ve en bir 
gen~· olan lh·fıkin öltirnu 
Şf}hrimizde buyuk bir tees 
sur uyandırmıştı . ldmanyurt 
lulor ônlerınde merhumun 
siyah tule biirirnmti~ büyiık 
kıtada· bir fotogro fı olduJu 
halde saat 18 Jp sahaya 
golmi~lc>r ve sahanın tam 
ortasında tlurmuslardır. Bu 
nu tcıkıben l\olordulılar da 
sahaya girmişlerdir. Yurtlu 
Ilır göğusle rino, Kolordulı 
lnr kollarınn siyah kordolti. 
takını lardı I<olordululnr bir 
de ı. elenk gctirmi lc>ı di Bu 
sırada sa had o buyuk bir 
kalobık toplanmış bulunu
yordu. 

Kulüp reisi Ftıyzi bey Re
fık.in oltimunden kulüp 
men~uplarının duy<luğu hiıy. 

iik ac yı anlatmış ve: 
Bugtin, !dmanyurdu sa_ 

haya çok sevdiği bir arka-

b ıdma~" urtıu ı ı • 

daşını kaybetmiş olarak ve 
hundan miitevellit derin bir 
ncı ile çıkıyor. Refık, temiz 
nlıJt\kı ve necabcti ile ken
dini hPrkcse sevdirmişti Re
fıki kaybetmekten mütevel
lit biiyiık bir acı hissedi
yoruz. 

Demi~ ve hozırunu bir 
dakika sükuta davet etmi~tir. 
Bir dakıka E-ükut edilmek 
suretile genç ölünün hat ıra · 
taziz edilmiştir. 

}
7url kol ordıı maçı 

Bundan sonra K.l dmon
birliği - İdmanyurdu maçına 
başlanmıştır. fler iki takım 
da her zamanki kadrosunu 
mulıufazn ediyordu Yurtlu
lnr daha ilk dnkikalarda htı. 
kimiyeti olarak Kolordu ka
lesini zorlamoğa başlamış· 
tardır . Yurtlulıır bu hdkimi_ 
yeti devrenin sonunıı kadar 
devam ettirmiş 15 inci daki
kada p naltıdan bir inci ea
yı,yı yopmışlardır. 

Yurtluların bu güzel oyu_ 
nuna mukabil Kolordulular 
da hiçbir ahenk yoktu. To-
pa geli i güzel vuruyor ek
seriya birıbirlerile çarpışı
yorlardı Kolordu cuma gü 
nü en fena oyununu oynadı 
denebilir. Yurtlular birinci 
devrede tesis ettikleri h.ıki
miyeti ikinci devrede de 
devam ettirmişler ve iki sa
yı daha yapmağa muvaffak 
olmuşlnrJ r. Bu suretle maç· 
0-4 Kolord•rnun mağhibiyeti 
i} P, noticel"nmiştir. 
Lik birincisi kim? 

Lik madorının sonuncu 
gelecek cuma KolMdu ile 
ldmangiicü arasında yapıla_ 
caktır . Bu maçla 934 mınta 

ka birincisi belli o i acaktır. 
~ımdiki halde on beş puvan
la ldmnnbirlıği en öndedjr. 
Kolordunun puvnnı on iki
dır . Kolordu <lüı; le yopacağı 
ınaı;ı kazansa bile ancak 
Birliğin puvan ı na muıs'.lvi 
bir puvan elde edecektir. 
Bu takdirde BirJikle Koloı -
du arasında yeniden bir 
maç yapmak irnp ed(lccktir. 

Mecmualar: 

Mülkiye 
(( ~1ülkiyo)rnin 39 ZUOC'U 

s::ıy sı zeng'İn yazılarla \·ıktı 
Ru sayııln Yakup Kndri beyin 
(Ahmet ffa,..im), Menemenli 
gtem beyin g-örcu. hilci. 
taklıl), Baban zade Sükrii be 
yin ~1arksizim), Mehmet 
Alı Şevkı beyin (bizde bir 
asırlık maarif iş), Dr Kjli-
sli Hıfnt hoyın (Irk ve ins
an) adlı yozılorıle lıukuk, 

iktısat, maliye ve politjkoya 
ait kıymetli tetkıkfer _ v!lr-
dır. 

Balcı 
Köyü ~ir mektep yaptın
yor ve muallim istiyor. 

Gönen, (Muhabirimızden) 
- Dııvet üzerine Fırka reisi , 
Maarif memuru ve Beledi
ye ren memuru beyler ge
~·en perşembe günü Balcı 
köyüne gitmişlerdir. Bu zi
yaret hassaten köylülerin 
yliksek maarif severlikleri 
le yapt ı rmak istedikleri 
bir mektep binasının yeri 
ve ~ekli ile altlkadardır. 

Balcı köyü merkezi bir 
vaziyettedir. Buraya her ne 
suretle olursa olsun bir mu
allim verilmesi yerinde 
bir hareket olacaktır . Bu 
münasebetle köylülerin bir 
muallime sahip olabilmek 
husuflundaki yüksek duygu
larını takdir ederiz. 

Beledıye reisi 
~tezunen İstanbul da bulu

non helediye reisi Naci bey 
Cuma giinü şehrimize dön_ 
müştür. 

111em: 

Dahilıye 

Vekilimizin 
Beyanatı 
( Ostarafı birinci sayfada ) 
nın himayesi altındadır. Tiirk 
kanunları bu memlekette her 
vatanda~ın hııkkını ve hür_ 
riyetini hiçbir vakit gözet
meden görür. 

Kemal.at Tiirkiyenin en 
büyük vazifesi bu konunla_ 
rı talbık etmektir. Ya Lan -
cı yerlerde görülen antise_ 
ptik. cereyanları hazan 
bizde de makas buluyor. Bir 
defa daha lstanbulda Türk 
efkdrı umumiyesine nrzetti
ğım gibi biz memleketimizi 
vcıtanduşlarımızı başka mem 
leketlerde cereyan eden böy
le f ıkirlerJen ve aksulfimel
leı den daıma masun bulun -
durmak isteriz. Hıçbir 
memleketin dahili siyaseti 
dahili münakaşaları bizim 
memleketimizin işlerine te
sir edemez ve etmemelidir. 
Bizim için :;ıyasetimizin es
ası kendi ka.nunlıuımıza gö_ 
re cereyan eder. Yahudılı:ır 

aleyhinde bu yolda neşriya 
tta vo telkinatta bulunanla-
rı yolo getirmek Türk ka
nunlarım tetbikle mükellef 
olan hiikfımetjmize ve mah
kemelere o.ittir. Benim her 
zaman ve herkPs ıçin şefler
imden aldığım emir ve dire
ktıf budur. rr.ık tefek htı.di· 
seleri bilinmez maksatlarına 
leh ve aleyhte olet etmek 
istiyenlere bu ınemlekotr. 
ılostlnk etmiyeceklerini bir 
kere daha tekrar hatırlatmağı 
bir volan borcu bilirim. 

Kırklareli. 7 [A.A ] - Da-
hiliye Vekili ~iikrü Kaya 
bey beraberinde ikinci umu
mi mıifetti~ İbrahim Tali bey 
olduğu holde şahrimjz\) geL 
mişler. ve piyade nlayı, 
süvari kıtoatı ile kalk ve me
murlar tnrofınılnn karşı]on
m ı slardır 

Har içle ki akisler 
Londrn, 7 (A.A >- Hoyter 

A ansının haber aldığına 
göre Türkiyede olduğu gi
bi Sovyot Husyado da yabu
di aleyhtnrlarını ezmek ü
zere tesirli terlbirler alınncn
ktır. Trakyadaki yahudileri 
Tnıkyadan kovduklarına kan
aat geıirilen memurlar şidde
tle te~zıye edilecek ve Mo>ıko· 
tetlüsden mezun edilen fazla 
işçi hakkında tRkibat yapı

lacaktır. 
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Başvekilimizin mühim bir nutku. 
( Üst tarafı birinci eaylada) 
artması, köylünün kazanç 
ve geçim seviyesinin yükse
lmesine esaslı olarak bağlı
dır. Bizim bu hususta kana-
atimiz katidir. Ümitlerimiz 
ise çok kuvvetlidir. Ru ke-
yfıyeti büyük milli mesele 
sayıyoruz. 

Koruyu('u, israftan ve 
ziyandan kurtarıcı ve fenni 
usullari öğretici ve tatbik 
edici bir sürü tedbirler la
zımdır. Görüyoruz ki zıraı 
zıyasett~ yenı bir programın 
hazırlanması ile meşgulüz. 

Sınai ve iktısadi progra
mımızla böyle bir zirai pro
gramı hemahenk olarok yü
rütmek yolu, büyük iktısadi 
istıkarıiette ilerlemek için 
yalnız lüzumlu ve faydalı 
değıl hottA tek çaredir. 

Muhterfm arkadaşlar, 
B. M. Mealisinin birkaç 

senedenberi milli maarife 
verdıği ehemmiyet ana isti. 
kametlerjni tespit etmiş bir 
haldedir. llk tahsil için hü_ 
kumet istinat ittiği fırkanın 

umumi müşterek milzahare
tile mübahi olmuştur. Mem. 
leketin büyük bir meselesine 
millet vekılleri arkadaşları

mızın yakından yardımlarını 
ibzal etmek suretile iştirak-
leri şimdiden tesirini hisse 
ttirmeğe batlamıttır. 

ilk tahsil başlıca hususi 
itlarelerin faaliyet sahaııdır. 
Hususi idarelerin mali vazi
yetlerini tanzim ve ıslah 
etmek diğer devlet faaliyet
leri yanında, bilhassa ilk 
tahsilin halini ve atisini ta
nzim etmek demektir. Bu 
meselenin ana tedbirlerile 
doha birkn~ sene uğraşaca· 
ksınız. Fokat benim kanaa-
timce verimli yola şimdiden 
girilmiş ve hususi idnrcle· 
rin intizamına temel atılma
kta bulunmuştur. Geçen bü
tçe senesi verilmiyerek biri
kmiş olan hususi idare 
maaşlarını hazineden yardım 
surctile toptan ve birden 
tesviye etmek imkAnını bul 
mak C. il. F. İçin şerefli 

bir aldka, B. M. M. idn bü
yük bir memnuniyettir. 

Hususi idarelerin muva
zeneli ve muntazam bir 
bütçe ile idaresini temin 
etmek için aldığımız ve 
takip eJ.eceğimiz tedbirlerle 
"elecek maaş birikmesine 
~ 

katiyen mani olacağız .. 
Oığer taraftan ilk tahsilin 

hakikaten umumileşmesi ve 
keyfiyetinin yükselmesi ist · 
ikametinde tedbirlerimizi 
mütemadiyen ikmal etmek 
kati kararımızdır. 

(" nivcrsite ıslahatı, li_ 
se ve orta tahsilin müce
hhez ve değerli olması 

programını takip ediyoruz. 
İlk gündenberi hüyük 

ehemmiyet verdiğimiz me
sleki tedrisat ıçın yeni ve 
ıı:3lnhatçı bir hamleye ihtiy
acımız olduğunu görmekt 
eyiz. Birka~· \'İzgi ile arzett
iğim mıı::ırif meselelerinin 
ne kadar zaman ve ve
saite lüzum gösterdiğini 
tıık,lir etmek güç doğıhL" 
jr. Zaten hiçbir zaman 
bitmiyecek olan mnarif ih
tiyadarını hükıimetin doğru 
ve tabii jstikometlerıle se· 
hatla takip ettiğ"ini B. 
M. M nin teveccühle görm-
esi, ilerlemek için esaslı bir 
teşviktir. 

Aziz arkadaşlar. 
Bu ~ene içinde aldığınız 

mali tedbirlerin yüksek eh
emmiyetine işaret etmek hü. 
k.umetin vazife ve sııy-

gı borcudur. Geçen yı

lın ilk aylarında bütçenin 
sene sonunda nasıl kapana· 
cağını tahmin etmek mümk
ün değildi. 

1933 büt~·esinin hemen 
tarnomen miitevazin bir hal 
de tahakkuk etmiş olduğ
unu bugün söywyebilmek, 
derin memnuniyetinizi muc 
ip olacak zevkli bir vesil
edir, sanırım. 

Memleketler arasındaki 
olış verişlerin bizim elim
izde olmıyan kayıtlara tfı-

bi olması yüzünden gümriik 
varidatının azalmasına rağ

men bütçenin tahakkuk et
mesi, memleketin ıkt ı sadi 

bünyesindeki kuvvetin. me
mleketin idaresindeki ve 
eiyasetindeki istikrarın inan
dırıcı bir delili olmak itibar
ile ayrıca memnuniyeti muc. 
ciptir. 

ı 934 senesi için yeni ma
li tedbirler alınması hem 
memleketin inkişaf hayatın
ın takip edilmesi, hem bey
nelmllel vaziyetin emniyet 
t • dbirlerinin kuvvetlenmesi
ni istemesi yüzünden zaruri 
oldu. 

B. M. M. inin tetkik ve 
yüksek müzahereti ile İsa -
bet ve ameli olduğuna kani 
olduğumuz yeni mali tedbirle 
rin Turk mılleti tarafından 
inanılarak ve teveccühle ka
rşılanması, iftihar olunacak 
bir mazhariyettir. 

Yeni Türkiyenin kurul
masında bugünkü neslin ilk 
günden itibaren hesopsız 

fedakdrlıklara mecbur olma
sı, sakınılması kabil olmıyan 
ve aynı zam anJa şerefli 
bir talidir. 

Asri bir devletin ~·ok ih. 
tiyaçlar . nı temin etmeğe ~·a-
lışmak, geri bırakılmış ve 
harap edılmiş bir memle_ 
ketin umranını vücude geti
rmek mecburiyeti, iki Lü-
yük harpten sonra harbi 
umumiye girmiş ve hıırbi 

umumi afotlerıni Jöı t sene 
fuzlasile omuzlarına yükle
miş bugünkü nesillere te
veccüh ~etti. 

Türk milleti bu büyük im 
tihanlardan yekpare bir mi
lltıt olarak çıkarken, milli vi-
cdanı ile asri Ttirk devle
tini muvaffakıyetle nasıl ktı
rduysa bu devletin sağlom 
temelıle yükselmesini temin 
edecek vazifelerin mütema 
diyen çalışmak, dirilik, uy
anıklık ve fedakArlık istedi-
ğini takdir etmektedir. 

MuhtPrem efendiler, 
Mali tedbirlerin dahili 

hayatta ilk günler yolsuz 
ticaret arzular.na meyılan 
verdiği görülmektedir. Her 
hangi bir şeyin veya tedbi
rin lüzumsuz pahalılığa ve 
riat dalgalarına sebep olm_ 
as ı vakidir. Fakat bu dikk
atlf~ takip ettiğimiz bir şey
dir ki az zamanda tabii 
eereyanını bulacaktır. 

Yooi vergilerden bahsede
rken un üzerinden alınan 

vergiye tr•mas etmek isterim. 
Yüksek millet vekillerinin 
malı)mudur ki, undan alınan 
resim esas itibarile devlet 
hazinesini ve bütçesini alı1k
ador etmez. Bu resim buğd 
ayı korumak kin Ziraııt Ba
nkasının bir iki senedcnberi 
rok hayırlı olarak devnm 
eılen faaliyetine karşılık ve 
imkan vermek içindir. 

Un resmi suretile bir 
tnroftan alınan para, diğer 

taraftan buğdaya makul bir 
fıat temin edilmek suretile 
çiftçiye iade ve devrolunm
aktadır. 

Buğday fiatının makul 
bir hat dahilinde istikrarı 
çiftçi hayatı i~· in pek mühim 
bir meseledir. 

Çiftçinin gelirinin korun
ması ise, şehirlerin ve bütün 
memleketin iktısadi hayatı 
için esaslı bir alış veriş 
unsurudur. 

Bu maruzatım, un resmi
nin mahiyetini bir daha izah 
etmiştir, sanırım. Tatbikatın 
sıkıntıya mahal vermiyecek 
surette mütemadiyen ıslahına 
ve her gün daha eyi ve 
daha ameli çareler bulunm
asına Malıye Vektileti çok 
çalışmaktadır.Sizin memltket 
frinde yakından tetkikleriniz 
ve izahlarınız un resminin 
eyi semereler vermesı ıçın 

ayrıca faydalı bir fimil ola
caktır. 

Aziz arkadaşlar, 
Nafıa Vekftletiniz şimendi

fer programını muvaffakı
yetle takip etmektedir. Bir 
taraftan yeni inşaat tcıtbık 

mevkiine konulurken diğer 
tnraflan hergün yeni bir 

. istasiyon\ln açıldığını görer
erek bahtiyar oluyoruz. 

Büyük ve mühim bir viL 
ayetimızin merkezi olan El
azize varışımızın bütün me
mlekette hasıl ettiği sevinç 
bugünlerin tatlı bir hddis
esıdir. (Alkışlnr) 

Çok masraf ve sabır is
teyen şimendifer polıtikası 

T. B. M. M. nin büyük Tü
rk vatanının demır ağla 

örülmesi iktısadi ve siyasi 
sahudn biitiin mıltetin bir 
tek kaya parçası gibi per\·
inleşmesi ve kenetlenmesi 
demektir. (Şiddetli alkışlar). 

Nafıa Vektlleti hususi ve 
resmi bütün münakale vas
ıtalarının yokından mürnk
a besine faaliyetle girişmesi 

suretile de ayrıca fuydalı 
bir istikamettedir. (Alkışlar.) 

Münakale vı:ıs lalar ı n n 
büyük masrarlarla kurulduğu 
ilk devirlerde naklive ücret. 
lerinin pahulılığından eokın. 
mak mümkün olamazd ı . An
cak memleketteki biitim 
nokl ye tarifeleri üzninıle 
gi ı li~ gelişi arttıracak ve ge
d mi kolaylaştıracak bir uc
uzluğu tı•min etmek için 
mıfrudele zıtnıanı gelmiştir. 

K .ırışık birçok fenni usul
lere temas etlen nakliye 
tarifeleri sıthasında tedricen 
fakat mütemadiyen çalışmak 
kar&rındoyız . 

Yol şebekelerinin ıslahı 
ıçrn da ha çok gayretler 
sarfetmek ihtiyacında oldu
ğumuzu tokdir ediyorıız 

llususi ve merkezi iılnren ı n 
eline geçecek paraya irti
batı olan bu sahada ameli 
ve verimli bir usul ilo ~·a

l ı şmak nıiihim bir rol oyna
maktad ı r. Kendi görüşleri

miz ve mutehassıslnrın teL 
kikleri daha ft-nni bir çalı -
manın !Azım olduğunu gös
termekteılir. Nafıa Vekfile
tiniz size ameli teklifler ve 
tetkikler arzetmek kin hezı
rlonmaktııdır. 

Muhtl}rem arkadaşlar. şi
mdiye k:ıdnr söylediklerim 
ılevletin bütün faaliyet ni 
hult\sa etmek ma-
ksudına müstenit ıle-

ğildir. Hükumetinizi işgal 
etmekte olan bugünkü mes
ele ve ihtiyaçların yaldızsız 
bir hultlsasını yapmak iste
dim. Vekiiletlerin faaliyet is
tikametleriPden ~·ok esaslı 

olarak aldığınız tcdbiı lf ri 
saymanın sızı fozla işgal 
etmesinden sakınırım . Fak_at 
müsaade buyurursanız bütün 
milli ·n siyasi bayatımlzda 
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C H. F. nın büyiik ve faal Antisemitizm Türkiye me-
rolune t(:'trl..ıS etmek ıslı:ırİm. taı ve ziJıu:ytjtj ıl ~.;"Jir. f.ı 
H ılk Fırkasının sön inkişaf 

1 

kıt vakıt hariçttu bizim 
devri siyasi bir fırkanın dar memleketimize girer ve de 
çerçevesinden çıkarak bütün rhal ()nüne geçılır . Bu feve-
vatandaşlara kucağını açan ranın da böyle _bir salgın 
içtimai, mılli hüyük hir mü- olması muhtemeldir. Böyle 
essese halini almıştır. (Al- cereyanlara katiyen müsaade 
kışlar). etmiyeceğiz (Alkışlar). 

Halkevlerinin gorazsız ve Hadiseyi Ank::ıruya gelir 
menfaatsiz bir irfan ve gelmez haber aldım. Verdi-
medeniyet yuvası olarak i- ğim ka\l emirler üzerine bu 
fa ettiği hayırlı hizmetler cereyan tnmamıle durdurul-
milletten umumi bir tevec_ muştur. İstanbula gelen va-
cüh ile teşvik edilmekte ve tandaşlar yerlerıne dönmek 
mükafatlandırılmaktad.r. te seı besttirler. Mesulle·r 

Milletin arzusu hattıl bitaraf mahkemeye teslim rdılmiştir. 
ve yabancı mütehasaısların Ve edilecektir. Huµ-ün de 
tetkiki.Halkevi fııaliyetlerinin Dahiliye Vekilini oralara gö-
genişlP.tilmesini istemektedir. nderiyoru rn . M ütecasirler şi-
Geni ş yürekle bü~ün milletin dd.etle tecziye edıleeP.ktir. 
ve her sınıf halkın yükseL Aıiz ark:ıdnşlar. 

mesine çalışan Halkevlerine 8 ze ~ ı mdi d0vktin bey 
mümkün olan kolaylıkları nelmılel münasebetlerini ar-
ve teşvikleri yapmayı vazı- zedeceğim: 
femizden sayıyoruz. Harici münasebetlerimizJPn 

Aziz arkadaşlar, bahsetmek isterkf·n, İran 
Bu sene muhtelif vesilele- devletile olan münası>bte · 

rle cümhuriyet ordusunun lerimızin hukiki bir em-
faaliyetine yakından temas niyet ve sadakate müstenit 
ettik. samimi mahiyetini tebarüz 

Cümhuriyet ordusunun ettirerek haşlamak isterim 
kudretli ve feyizli bir halde (Alkışlar) . Şe hinşah Haz-
çalışmasını içinden görmek. retlerinin topraklurımıza 
bizi müftehir ve mağrur şnet ve iftihar vermekte 
etmiştir. {Bravo seslı ri, şi- olmaları bana mesut bir 
<ldetli ve sürekli alkışlar) vesile vermektedir. ( Alkış· 

Vazife sı>ver; kahramhn lnr). DevletlPrimiz aras 1 n-
ve fedakAr bir zabitan hey- daki siy :ı seti yüksek şah· 
eti, ordunun temelini teşkil siyPtin<le temsil eden Şö-
etmekte ve Türk mllletinin hınşah llazretlı>ri şayanı 
muhabbeti ve iftiharı ile mu- hürmet evsafıle Türk miL 
hat olarak onun çalışkanlı_ Jetini tf'shir etnıişt ir. (Şidd 
ğ ı na yüksok nümune olma_ etli alkışlar). 
ktadır. (Şıddetli alkışlar) Ümidim iz çok kuvvetlidir 

'~! etin muharebe tecrübe! ki, İranla Türkiye arasında 
eri İçinde yu{!urulmuş h'r h h J • ...., er s::ı aua yenı ve gen ı ş 

kumanda heyetinin feyizli müna~ebotler devresi başlı_ 
sevk ve idaresi. nnlay ı şlı yacaktır. 
bir göze d"rhal çnrpmakt- Arkadaştır, 
adır . (Şiddetli alkışlar). Aramızdaki dostluk ve ha 

Milli servetimiz ve takat kem muahed.-lerinin tasdiki 
imiz nispt}tinıle orduya ver- münıısehetile Yugoslavya 
diğimiz paranın yerinde ve parldmentosunda göstnilen 
eyi kullanıld ı ğ' ı na. icap ed('r_ muhabbet eserini iki nıenı 
se ölçülecek geniş ve müs- leket arasındeki itimat hnv-
pet neticeler alaeağına emin asını tehariiz ettirmPk ıçın 
olabilir ı z. (Şiddetli alk ı şlar). hana kıymetli bir fırsattır. 

Büyük Türk milleti. ordusu- {Şiddetli alkışlar). 
nu ttıçhiz etmek iı;in zabiti- Yugoslavyanın büyük milli 
erını ve askerlerini vosıt kahramanı ve llaşmotlıl Hü_ 
alı ve muteber tutmok için kümdnrı JJazretlerile bizim 
severek fadakô.rlık etmekte milli Rei~imiz nras ı ndaki İs_ 
yerden göğe kadar ho:klıd- tunbul mülakatı yeni mesut 
ır. (Alkışlar) devrenin feyizli bir başlang-

Muhterem efendiler, ıcı olmuşnur (Alkışlar). Za-
Büyük Reisicümhurun lıük-

ten biiyük h ;ı rpten sonraki 
ümet fııaliyetleni koloyl3 ştı- devreıle biribirlerimizden uznk 
rmak ve mu vuCCakıyete se-
k t k ·11· hayatın bulundug-umuz zamanlarda v eme ve mı ı 

her safhasında bir feyiz ku- Johi Yııg-oı·davya ile aramızrla 
ynağı olmak suretindeki hirihirim izi kır.aeak herhangi 
yüksek tesirini anmak biz- bir hlitlise gı:ıı;medi. Son za-
im için ~ükran borcudur. (!)i. manlarda yakın temasımız 
ddetli alkışlar.) ise tnarruzclun nefret eden ve 

Bulucu Ye yaratıcı kudreti sulh istiyen anlayışlnrım ı zın 
mütemadiyen artan Büyük hemahenk olduğunu gö:;ter_ 
Milli Rı>isin iktısadi, i<;tim :ı i miştir. (Bravo sesleri, ulkış-
ve kültür sahalnrında ve hi- ları) 

zzat Ciimhuriyet ordusu - ile Yugoslavya ile siyasi teş-
yakın ıılılkası memleket i~· -
in mütemadi bir yükselme riki mesaimizin mahiyeti, 
temin etmektedir (Alkı~lar) diğer imza snhiplerile bera_ 

~tilli Türk devletinin sağ- her Balkan misakı ile ifade 
lam temellerle kurulmasında olunmuştur ki, bu misakın 
emniyetli ve feyizli yollarda yüksek ehemmiyeti Yugos
yükselmesinde ~1ustnfa Kem- lavya ile aramızdaki k::ır~1lıklı 
al adlı bir reise malik olm- itimat hislerile hakiki bi~ ku-
nsı. ebedi tarihin cereyanın- vv~t bulmaktadır (A.lkq~lar)' 
da bulunmaz bir fırsat ve iki memleket arasında ek-
pahası ölçülmez bir niırettir. sik olnn muahedeler lıir anla_ 
(~iddetli alkışlnr, bravo so- şrna havası kinde müteakı-
sleri). ben ve sürat.le vüeude 

Arkaclaşlar, size bu~ünün getirilmc·ktedir. 
fen l bir hildisesir.i arııyerde Muhterem eCt·ndilor. 
arzotmek mecburiyetindeyim. 1 kl ra a arLJ rı ıızda samimi 

Trakyacla bazı yahudi Ya- ve eyi miino.9"1)Ptlerin devAm 
tandasl:ırın, kenı~i şikAveL 

Attiğini zikrı>tmek henirn jı·lerine ~öre mahalli terliplAr 
" b in bir zevktir. yüzünden hicrete mec ur 

olduklarını ve bazılarının da Suriye ile münasebetleri . 
İstanbula hicret ett.iklerini miz eyi komşuların em. 
haber almışt.ım. Tiirkiyede niyetli münasebatı. şoklin-
her fert l:ümhuriyet kanun- dedir. 
larının emniyet ve muhaCaz- Arkadaşlar, 
ası altındadır. Yunanistanla bağlı olduğum , 

uz yakın ve sıkı muahedele
rin m ı:ına ve mahiyeti bizim 
zihniyelimize ve iki milletin 
mürıasebatına mesut hır su
rette hakimdir. (Alkı!;ilar). 

Bulgaristanla münaseb ·t
lerimizde hakiki dostluk hi 
ssiyatıcnız. Bulgar hükfı me
ti ve millet ı tarafından n\·ık 
olurak takdir edilmek üıni

dile doludur. Balkan mıs

akına karşı 8ulgarislanın 

ılaha yakın ve ameli bir 
vaziyet alması ihtimali biz
im irin değı!rli bir ümittir. 

Romanya ile son sene rnu
htelıf beynelmilel Yesikalor
da beraher imza sahibi bu
lunuyoruz. Tnarruz politika
sından uz1k olan sulh ve is
tikrrız siyasetinde Romanya 
ile mem uniyetle teşriki 

mesai ettik. llusnsi ihtiyaç
larım ı zı ve vaziyetlerim izi 
göz önünde tutan dostane 
bir teşriki mesain in, Balka
nlar sulhunrlo çok f:ıydalı 
bir drnil olacağına kani bu
luyrıruz . 

Arnavutluk krnllığı ile 
mün ı seh atım ı z dostane va 
samimiıiir. 

Orta Avrup:ıda Mııcaristanla 
aram ı zıla bituraflık ve dos
tluk muahedesi vardır ki, 
onun icabatı sumimi olarak 
muhfuz ve muteberdır. Coğ
rafi voz yetleri daha uza
kta olan devletlerle <le mü · 
no S t' betlerim iz umumiyetle 
eyi bir haldedir. 
~ ~Juhtrmnem arkadaşlar. 

Sovyct Rusyn ile dostluk 
ve itimat siyaseti kuvvetli 
ve mesut bir öUHtte deva
m etm<'ktedir ( ŞiJdc:tli al
kı~lar) 

İki mrmlekct. arnsınuaki 
yakın dostluk polit i kasının 

vefa ile takip etmek zihniy
etinde birihirinıizi eyi anla
m · ş olmak hayırlı ve baht
ivor bir hudusiyettir . 
,, Fransanın sulh ve istikrar 

takip eden polıtiknmızı alAka 
ile karş lııd ğını görmek, bi
zim i~· in hakiki bir memnu
n ı yettir İki memleket arası
ndaki ihtiltiflıırın tasfıyesi 

uzun ve çetin sürdü. Fakat 
ümidimiz olur ki. yeni bir 
itimat sahasına ~irdi. 

Fransız dovlet adamların 

dan muhtelif vesilelerle gö 
dül'rümüz dostluk t.Pzahürat-

t"' 

ının yüksek kıymetini hak-
kile takdir ediyoruz (şid
etl! alkışlar . ) 

İngiltere ilo ihtilafs ı z dü
rüst v ı• dostnno münasebett
eyiz. Tıcarr.t ıniinnsebetleri

n'n zaruri yeni şartlara uy
aun bir surette halledilmesi 
tı 

iktisadi münasebetlerimiz 
ıc;in faydııl ı bir ~1.Jnişlemeğe 
ves il•' olacaktır. 

ltalya ile ihtilaflı aramı

zıla hk bir mühim mesele 
mevrut değildir. Dostluk 
ve emniyet hissiyatını tr.yit 
edıın kuvvetli bir muahede 
ile biribiriınize bağlıyız 1932 
dr. Romnıla uzatınmasını 

imzaladığımız muahedenin 
tnvsibi ~enetlerini bugünle-_ 
rlle tf ati etmek kıymetli 
tezahürata zemin vermiştir. 

ltalya ile münnsehatımız
dıı esas mesele emniyet me
selesidir. llu emniyetin siya
si ve ahdi olarak tam olma
sı için hiitiin annsır mevcu
ttur. Sulh ve emniyet husu
sunılaki hnssasiyetimiz bir 
hususiy..ıtimizdir. ki bunun 
kabını takip ederken en 
ac;ık bir poletika ifadeetmeğ"i 
ve iki memleket arasında 

ciddi bir dostluk ve emnı_ 

yet siyasetinin d!ivam etme
sine hizmet etmeyi hakkiy-

TORKDILf 

le taktir ediyoruz. 
Polanya cumhuriy~tile 

eyi olan mün:ısebo.tı mız n 
iktısadi sahada ink ı şuf, nı 

temenni ve ümit ed 'yoruz . 
Almanya ile mevcut dos 

tluk münasebetleri i\:ınde 

devam eden iktısadi mürıu
scbetlerirniz her iki tarafın 
faydasına olarak '·erimli 
hı r surette> jnk işu f etmekte· 
dir. 

Amerikalılarla muhtelif 

Yugoslavya 
Kralının 
Beyanatı 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
yadan avdet ettiği =aman 
Türkiye ve Bulgaristandaki 
ziyaleılainden memnun gö_ 
ründü . Biz Tlirklale gayel 
eyi anla§ıyorıız. Ben şahsen 
Türk ırkına karşı büyük bir 
Jıı irmef ve mulıafıbc'f hisse
derim Döfiıişen. fakat entri-

Sayla: 3 

Şehinşah 
Hazretleri 
( Üst tarafı b1rinı:-i sayfada) 
buyurmuşlar ve İranda 
bir takım otellerin ida-

sahalarda duhn ynk ı ndan 
temas halindeyiz. İki meml
eket arasındaki tecavüzkar 
bir dostluk havası vu kadim 
iktısadi miinıısebetlerimizın 

arizas z bir şekilde devamın ı 
teshil P.dec k mohiyettedir. 

ka yapanuyan asil , erkek bir 
miLlettir. Tür kiye larilıinde 
küçüklük. hasislik yoktur. 

resinin tanzim için İsviçre
den bu işten anlnr iş adamla
rı getırmek arzusunda 
iken bundan sarfı nazar 
eylediklerini il§.ve ederek 
Vahap bey in arzu ettiği 
takdirde temsil ettiği mües
sesenin bu işlerle alılkadar 

o!mak ve yapılması icap eden 

işl ~ r hakkında muhtar bulun
mak üzere Tahrana gelme-

Muhterem arkadoşlnr, 
Byrı ayrı mulıtelıf miina-

sebctlerirnizden baheettikten 
sonra harici siyasetimizin 
umumi mahiyeti iç ı n bir 
iki mülahaza nrzetmek iste
rım. 

Biz, coğra fi ve siyasi va
ziyetimiz itibarile birçok 
defa Liribirine zıt siyasi 
cerey.ınlara temas etmek 
mcvkınde bulunuyoruz 
Maateeshüf siyaset alemı 
sık s ı k ciddi ihtılatl-
arla malul almaktudır. Her 
şeyden evel y.ıkın suhıım ı z-
da sulhun mııımn olduğunu 
görwok ülk.ümuzdür. Ve zıt 
sıyaı:ıi cereyunL..ıra temas 
eder mevkinde bulunmak dol 
ay1sile erıdışı·lı mahtyet ala
bilen beynelmilel hadiseler 
yakın nlılkam zdudır. 

Bu şe rait ıçınde müdafaa 
vesııitımizi kuvvt.tli bulund
urmaya. ç o l ı şcı'uk ve muhte_ 
lıf devletlere karşı 
taahhütlerimizi sarih 
ve eyi \·erı;ev elenm i ş bir 
hudut içincl 0 fakat vef,ı ve 
şartil e t akip etmek şiarı

nday ı z . (Alkı~lar) Gü\liikle 
söz veriyoruz, fakat söz 
verirken kendimizi ~· ok ku
vvetli bağlanmış bulunuyoruz 
Aldığımız ı:ıözün sağlamlığı 

için mü temadi dikkat iç·in
d"'yiz. 

Bütün bu faaliyetlerin 
bir tek hedefi vur dır. Ke
ndi emniyetimizi objektif 
olorok temin etmeye \'alı~ ı r
ken her hongi bir yerdr3 
her hani bir taarruz tı:ışvik 
etmek veya kolaylaştırmnk
tan rlikkatle sakınmaktır. 

(Bravo sesleri alk ı ~lar) . 
~tuh terem ef cnd il er. 
Sıyasetimizin bugünkü 

vaziyetini sadıkane ifade 
etmeye çalışt ı m . işlerimize 
bu zihnivet ve istikamf\tlerde 
J.evarnı~ızı te~vik eıliyorsıı-
nız bunu reylerinizle hıl$lir
menızi hHfıınuztlan bekleriz. 
(Bravo sesleri şidıletli w 
devamlı alkışlrr ). l 

Ga::.iyi sevuim. Zamanı . 

mn ilzliyaçların: harikııld
de giizel ve mili< tini onlara 
intibak dlirmek için devasa 
bir mt'icadde yapan im 
dahi adam<1 lwr.şı derin 
sempatim ııardlr. Geçen se· 
ne lslanbulda bir -
likte birkaç saat geçirdik . 
Mııstaf a Kemalin şalı si yeli 
azemetli çizgilerden müre
kkeptir: Adt la bir fresk .... 
J ıirkiye ile ak/edilen itildf
namderden pek memnun
um. 

D.ıhili sarsıntıları sükun
et bulduğu zaman Bulg
aristanı b ı zimle Balk un 
misakı {~er\evesinde nnluş 

muğa karar verd ırect>ğİ-

m ızi ümit e ıl iyoruz. 

Krnl Borisle benim ar
amda vukubulan muhave
reler bana hu hususta 
çı)k ümit ver iyor. 

Kral Bor ıs ve Rul cro ri-
::-ı 

tan bizde de dostluk 
bul acaklardır. İsl i klô.lıni za
min olduğumuz A rnnvutluk 
da kez11. Diğ e r taraftan 
Yugoslavya gibi 
ayn ı zamanda balkan 
misaka ve kü~ük itilMa bağ
lı olan Romanya ve Çekos
lovakya, Halkan sulhunun 
orta Avrupa sulhu idn fay
dalı olduğunu nnlıyorlor. 

Mussolini misline nadiren 
tesadüf edilen bir adamdır . 

Muharrir burada ~u sunli 

sini söylemişler ve sefir Sa

dık 'Han ile temasta buluna
rak sonbahara doğru ken

disini bekliyeceklerini ve 
bilhassa himayelerinde bu_ 

lunu.urulmakta olan oteller 
için maddi ve manevi yar
dımı esirgemiyeceklerini ilA_ 
ve etmişlerdir. 

iki cerh vakası 
Perşembe günü iki cerh 

vakası olmuştur. Bunlardan 
Süleyman ve Mustafa ismin
de iki çocuk arasındadır. 

Mu~tafa isimli olan çocuk 

Sült'ymanı demirle baş ından 

on beş günde eyi olabılecek 

dt•reced ı yaralamıştır. 
D ğt! r vaka şudur: 
İzmirler muhullesinden 

Çak11 Ahmet oğlu Ömer ile 
aynı mahalleJen Ahmet 
oğlu Mt- hnıet ağa arasrnda 
ehemmiyet:iiz bir meseleden 
ualuyı kavga çıkmıştır. Öm
er isimli kavgacı kendisin
den hüyük yaşta v~ bab-
ası yerinde olan Mehmet 
ağayı başından yaralamıştır . 

ihtiyarın yarası on iki gün
de eyi olabilecek Jerecede
dir. 

Her iki hddiseye cömhuri" 
yet müddeiumumiliği vaıı
yet etmiştir. 

sormuştur: olduğunu pek Ala biliyorum 
- İtalya ilP Yugoslavya- Fakat Fransıının sözü nedir 

nın günıin birinde anlı:ışrna- bilirim; Franıa da benim 
ları imkdnsı z mıd ı r:1 sözümün ne demek olduğu-

Kral cevap vermiştir: nu bilir. Onun için endişe 

- Kimse bunu benden etmiyorum. Biz bir ittifak 
fazla arzu ve üm it etme- aktettik. Dostlarımıza da iti-
miştir . madımız var. Her halde be_ 

\'e jlftveten demiştir ki· nim itimadım sarsılmaz bir 
- Frtıns ı z siyasetinin ken· itimattır. 

di zaruretlerine tabi oldu- pa •• y t t 
ğunu, küçük itildfıı karşı : . ~r taş." ........ , 
taahhütlerin yanında bir~·ok : fltlaliahmuı unutma/ : 
kar ı sık meseleler Jıalli ile • ısiLrap çeken insanlara • 
u5'r;şmak nıecburi,·etinıle : eyilik yardım eden odur. ! 

n ' •••••••••••••••••••••••••• 

Devlet Demiryollan ve Limanları 7 
inci İzmir işletme Müfettişliğinden: 

lzmirden Ankaraya ve mctekabilenAankar
adan İzmire gidip gelme mecburiyetinde olan 
yocuların daha rahat bir vaziytte seyahatleri
nin temini lüzumuna kani o 'an idaremiz bu 
kolaylığı da derhal tatbika karar vermis ve 
aktarmasız doğru yolcu katarları ihtas etmiş-
tir. İlk katar 7 Temmuz 1934 Cumartesi günü 
İzmirden hareket edecek ve müteakıp katarlar 
bu suretle devam ettirilecektir. 

Muhterem halkımıza keyfiyet ilan olunur. 
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Hakilci, saf, lcıti tesirli ASPİRİN, EB marlca
suu taıır. A§rıları çebulc ve emniyetle gider
mek için beşvuraca~ınız deva, dünyada 
mc~hur,,. ~ 

11 

müstahrarı olmalıdır. 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde EJ3 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kıt ediniz 1 

askeri Satın Alma 

TÜRK D!Li 8 TEMMUZ 

Balıkesir VilAyet MatbnHmdo baeılmıştır. 


