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16 ncı yıla 
girerken: 

Biriz, Kemalistiz 
Cumhuriyetçiyiz 

Yazan : Nizameddin 'Nazif 
Köylerimize gidiniz, pınar başların· 

da Ayşelerle, tarlalardan dönen Fat. 
malarla konuşunuz. Fabrikalarımıza gi
diniz. En karmakarışık makineleri bir 
dilğmc dikiyormuş gibi kolaylıkla ve 
ustalıkla idare eden işçi kadınlarımızı 
dinleyiniz. L i ı e l e r i m i z e , il· 
n i v e r s i t e 1 e r i m i z e giriniz. 

Barolarımıza, mahkemelerimize, matba· 
alanınıza giriniz, mtinever genç kızla· 
mnıza balcmız, ve rastgeldiğiniz her 
kadınımızın gözlerindeki neş'eli ıııltı· 

ya bakınız. İnsanlığımızın onuru halini 
alan bu masum ne§'eli yüzlere bir daha 
peçe vurulamıyacağıru, bunların bir 
daha pencereleri kafesli evlere hapse. 
dilemiyeceklerini anlarsınız. Hayır, 

Türk kızından ve Türk kadımndan el
de etmiş bulunduğu hak ve h:.:rriyct 
asla nezedilemez. Türk kadını jişleri, 

ve tırnaklariyle kanının son damlasına 
kadar bu hak ve hürriyeti müdafaaya 
ima~ ve kadirdir. Zira Türk kadınlığı 
baştan ba§a Cumhuriyetçi ve Kema.. 
listtir. 

Kxşlalarınuzı, filolarımızı, hava üs· 
terimizi dolaşınız. Karada, havada ve 
denizde milli müdafaa vazifesi almış 
subaylarla ve ailfilı altındaki erlerle ko· 
nuşunuz. En kıdemli subaylar en taze 
Mehmetciğin gözlerinden üzerinize ay. 
ni inanışın projektörü çevrildiğini gö. 
recek ve hepsinin seslerinde ayni an. 
dm ahengini duyacaksınız. Onlar size 
bu memleketin j~inde ve dı§ında Cum· 
huriyetin müdafii olduklarım söyliye -
ceklerdir • 

Zira onlar baştanbaşa Cumhuriyetçi 
ve Kemalisttirler. 

Yeni bir eser yaratmak azmiyle bo. 
yalarını ezen ressamı, kalemine sarılan 
müellifi, gişesi ba§ında durmadan ça· 
lışan bankacıyı ve .devletin her §ubesin. 
de vazife almış ne kadar memur vanıa 

hepsini şöyle bir yoklayınız. Onlar da 
size ayni yolun yolcusu olduklarını 
haykıracaklardır. 

Zira Cumhuriyet milnevvere haysiye· 
tini vermiştir. Zira Kemalist Cumhuri· 
yetin üniforması Türk ordusunun asil 
erkekliğine en uygun ve en vakur hat. 
lan bahşetmiştir. Zira çalışkan Türk 
köylüsüne tcprağr bu milliyetperver 
Cumhuriyet vermiştir. 

Zira, çalı§knn Türk işçisinin istida
dına bol bir saha ve maharetine en ge. 
niş inkişaf imkanını temin eden Kema· 
list Cumhuriyet olmuştur. Zira, dürüst, 
zeki, münevver devlet adamları tarafın· 

dan idare edilmek zevkini bu millete 
Cumhuriyet taddrı:nıştrr. 

Bu Cumhuriyet, bütün buutlan 
ile Atatürk tarafından yarat lıp milleti. 
ne bahşedilmiş bir kainattır. Yetişen 

nesillerimizin and içişindeki samimiye· 
te inanmalıdır. Onlar Atatürkün ya. 
rattığı dünyanın ilk insanları olmanın 

gururunu tadmrş bahtiyarlardır. Evet, 
kasem ediyoruz ki bu ebedi millet, 
bundan böyle Cumhuriyetçi, daima 
milliyetperver (ve mutlaka Kemalist 
platformda Cumhuriyetçi ve milliyet • 

perver) olacak ve böyle kalacaktır. Türk 
anayasasını, Tilrk milletinden ge~ccey 
nesiller, en titiz kıskançlıkla üzerine 
titrenilen bir hazine halinde biribirle· 
rine devredecekler ve Büyük Millet 
Meclisi mutlaka her zaman en yüce 
mihrabımız ohcaktır . 

Dünyan·n hangi kıt'asında bulunur . 
sa bulunsun, on beşinci yıldaki andla
nm·zı l~ttmiyen ne kadar sa~ırdır bu 
cehdi g8rmlyen ne kadar kördiir ve b11 
heyecan dalgasından ruhunun bir teli. 

Me 
An karada 
«Atatürk Evi» 
Temel kazılmasına 

dün haşlandı 
Ankara, 28 (A. A.) - Bugün Ankanı.

da Atntürk evinin temel atma hafriyatı-
na bll§lnnılmıştır. 

Bu Atatürk evi cUmhuriyet halk par
tisi kurağı ile Anadolu klUbUnU, resmi 
ziyafetler ve balolar için 1500 kl12l isti. 

ahına mtisalt bir salonu, bir gençlik sa
lonu ve saireyi ihtiva edecektir. 

Kongre ve bu ı:;ibi topalntılar munz -
zam bir eb'adda yapılacak olan bu binn
dn aktedlleeektir. 

Şoförler 
ismi 

<·emiyellnl n 
değ'şti 

3. 1 O. 938 tarihinde aktolunan umu· 
mi kongrede verilen karar üzerine oto
mobilciler, şoförler ve i~çileri cemiyeti 
Unvanı değişmiş ve 21. 10. 938 tarihin· 
den itibaren "İstanbul ve mülhakatı 
motörlü kara nakil vasıtalan cemiyeti .. 
Unvanını almış ve tanzim olunan 35 
maddelik muaddel ana nizamnamesi 
makamı aidesince tasdik edilmiştir. 

ne b:r mızrab ulaştırılamıyan a.dam ne 
kadar duygusuzdur 1 

~ ~ ~ 

On beşinci yıl, Türk milletinde Ke· 
malizmin müşterek milli şuur haline 
yükselişini göze vuruyor. Bugün han· 
gi köye, hangi kasabaya, hangi ~ehre 
isterseniz gidiniz, hangi s~k&ğm, han. 
gi kapıs ·nı çalarsanız çalınız, içeride 
Atatürkü atmosfer halinde bulacaksı· 

mz. Hangi vatandaşın gözlerine bakar
sanız bakınız, orada onu zeka halinde 
bulacaksınız. Hangi gücümüzü tahlil 
ederseniz ediniz, onu mutlaka bazCimuz 
halinde bulacaksınız. 

Hayır ... Hiç bir müverrih, hiç bir de· 
virde, hiçbir milletin bu çapta bir yü· 
günü, böyle sevilmenin, bu derece müş. 

terek bir sevgiye muhatap olanını gör· 
medi.. 

Sağ elimizin ayası çarpan k::ılbimi· 

zin üstündedir: 
Baş eğiyoruz .• 

Njz.ameddin NAZiF 
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bayramı Cumhuriyet 
e 

dolalJzsile 

Cumhuriyetin on beşinci yıldHnümü 
münasebetiyle, pazartesi güııündenberi 
ilk ve orta tedrisat müesseselerinde ke· 
silmiş olan derslerin yerine ~umhuriyet 
mevzuu üzerinde verilen konferansla· 
nn scnuncularx dün öğleden evvel 
mekteplerde merasimle verilmiştir. 

Bir haftadanberi mekteplerde devam 
eden bu konferanslar istiklal savaşına 
iştirak etmiş askerlik dersi muallimleri. 
veya bu büyük savaşta bulunmuş rr.ual· 
Iimler bulunmadı~r takdirde yurd h:lgi. 
si ve tarih ı muallimleri tarafın.dan ve. 
rilmekteydi. 

Cumhuriyetimizin doğuşunu ve on 
beş yıllık yürüyüş ve muvaffakıyetini 

tebarüz ettiren bu konfe•anslar bu ta· 

n f m 
dü 

rihin kısmen içinde yaşamakla ?eraber 
bunu idrak edemeyen yaşta bulun.nuş 
olan yeni nesli bu hususta tenvır et· 
miştir. 

Bilhassa, Cumhuriyet1n ildnı yılın. 
da doğmuş olan çocukların bu sene or. 
ta mekteplerin son sınıfında bulunmuş 
olmalan verilen konferansların faydası 
bakımından ayn bir hususiyet teşkil 

etmiştir. 

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 
yapılan tatil tamamlanınca ilk ve orta 
mekteplerde tedrisata tekrar ncrmal 
şekilôe devam edilecektir . 

Dün mekteplerde bu vesile ile mera· 
sim yapılmış ve and içilmiştir. 

t açıl
• 
1 

r ması 
Mektepte 

sonra 
akşamları iş saatinden 
tedrisat yapılacak 

Berberler Cemiyeti i.dare heyeti ile 
Berberler Mektebi tedris heyeti arasın· 

da çıkan ihtiliİın esnafımızın yükseliş 
ve inkişafı içın ıms'ud bir teşebbüse 
vesile teşkil ettiği görü!mektedir. Bu 
ihtilaf Esnaf <..tmiyetlerinin mekteµ 
meselesinin esaslı bir şekilde halli icap 
ettiğiniegöz: önline koyn uş, bu aradn 
bir çok cemiyetle:-.n çır"'~ ve k<.lfa ye· 
tiştirmek için birer mc'ktep veya kurs 
kurmak üzere ötcdenberi mevcut te
şebbüsleri tazelemiştir. Bu da esnafı. 
mızın ekseriya umumi kültür ve mes. 
leki bilgiler bak·mmdan pek fakir ol· 
duğunu bir kere da!.a crtaya koydu· 
ğundan bir "Esnaf mektebi., kurulma· 
sı fikri .doğmuştur. 

Tolfl)~on amca 
ntcffaıa'1~~a 

Esnaf Cemiyetleriniı müştereken bir 

müesseseyi, hem de mükemmelen yürü. 

tebilecekleri esnaf hastahanesi misali. 

le s<.bit olmuştur. Esnaf hastahanesi 

bugün bütün İstanbul esnafının ihti • 

yaçlarını karşılayan cidden modern bir 

müessese halinde bulunmaktadır. Bu· 

nun gibi gene bütün esnaf cemiyetleri· 

nin bütçelerinden ayıracakları birer 

miktar para ile yaşayacak bir mektep 

kurulması da muvafık görülmüştür. 

Yapılan tetkiklere göre bu mektc. 
bin aşkamları iş saatinin nihayete er-

diği saat 19 dan sonra tedrisata ooşla· 

mnsı muvafık görülmektedir. Mektebin 

tedrisatı biri kültürel, diğeri mesle~ı 

olma"k üzere iki kısma ayrılacaktır. 

Yurd bilgisi, tarih. coğrafya, riyazi· 

Bayramda se 
dirilen çocU 
\ üzlerce çocu-• 

tevziat yapıl 

İlk mektep çocuklarını 
etleri bu §ekilde ilk yardı 
huriyet bayramı vesilesiyle 

--~ıır~ 

mışlar, çocuklara ders le" 
ğıtm·~lardır. 

Diğer taraftan Çocuk 
rumu ıubeleri ile muhteUf 
fakirleri koruma kurumları 
yet bayramı münasebetiyle 
her tarafında yüzlerce kıt ., 
mektep talebesine elbise, 
kasket ve sair giyecek et:Ya 
!erdir. 
~ 

Atlı martl 
mü saba li al 8 tf 
haftn yapı111 

Sipahi ocağından: 

Geçen h&fta tehir 
spor mUsnbakalarınm sont 
teşrin pazar gUnü saat ısJf 
ren yapılacaktır. 

ye gibi dersleri her esnaf 
rak alacaklardır. 

Meseli haftada iki gündl 
bu derslerden maada di 
de her esnaf zümresi ayrı • 
dersler ala:ak!ardır. Bu ~t 
hususi atelyelerde verilece 

Esasen projesi hazır bd 
san·atlar kanunuda mesteld 
faaliyete geçmesini amir 
dan bu hususta şimc1iden f 
çilmesi daha muvafık görii 



·~~~daic' -rınıhuı ıqet 
6agramı 

11ooı. OQ bet 
,......._ ~ ~oluyor, tebea ol-
~ dult, birer vatan-

bu, 1923 
e.teldtı. •ene11 29 llkteşrl-

• ~!'ba s!::' ~uriyet, Mus
..... ~ltır O una ayak bastığı 
ı.. ~ ~ C\lll Ttlrlı: milleti bir 
111..:.~. tı:eııcu -::~ eınrtnde olmalı:
~· 1828 """&llllliğbu bilfiil ilin s; 1eıaec:4eee Yeni devletin adını 
~ ~ . .,:t&rleak timsali bir 
~ ~ ele lll1lletıertn haya
~~ dainıa bllytılı: bir e

fft.~. bııaııu ı: 1923 senesi 29 ilk
\... -.ı ldlbııesı daima hatırlanma-
~111lııııı llzımdır. 
~ bıaYranı~Uhtelif merhalelerini 
~--· ~lı:tı in ar içinde en büyüğü bu 
Lıt~tttır ,,. kıllbuı en büyük eseri 
..... "119 • ou Yi 
~ l'fıı ~ b rnıı Yii içinde yapı-
11~ ..... ~ etın.__ ir idare şek!i altında 
-..-;.':" otnı ·•uıe hnkl 
L._~ 1Ylltı b' n Yoktu. Cumhu-
' li oluraa ll',!dare, nckadar ileri 
ta .... .r. 'de 0111un .~ ~.eli. tın • ınedenl kanunu 
it-._ tbrte1ı: ic;f~ ~0.:u kendi sultasını 
~bıı.. Olurdu. "tin neye bağlı kalma
~ dinden e o eebeble devlet 
l'lııt "-~ :~raınazdı, kadına bu 
ı... -..ıdJ..,._ reınezdi A 
"ilQ "'' ·'""'lZdı. bUt , ra\j harfle
._, '-' llıı,yl Yıkın tın ° işleri yapma.c 
~-:eye ka'l alt demiyeceğim, fa-

lllıı detıı dt. Cuın~ lerbesttmizi ilim et
llıe~tJı.. • Ylfıyanıa:1et, milleti ölüleri-
'111~ her KUn ın idare etmesi de-

"' d Yeni d -eıııı n ogacak suallere 
il.... ~ dıı- . ' aılhau 11 - . ' 
-~lir ... unceıı 1 e degıl, yaşı-
~· ~ e cevablar bulmak 

~ lıllrllriyette tebea 
"- ı.. ~ \' Yotur; vatandaş 
'-..:."-' he.an. ardır Bil • '-~ ... lnallbb · r olmıyan in-
' o_bıuy tıı..ıadır lr ıuuruna tamamile 
"'baı.~ an, kendi· ... Bunun için ferdleri 
~ ~ kaz..n endllerini idare et
S lı:tı~tıı 01 lllrııyau cemiyetler, 
~~·- "llarıı11kl urlaraa. olsunlar, hq
~lllda ~ •un'idir, en küçük 
~ ~let1 ••- etldi lı:endtıerini ve 
~ ........ ~e etın lt ~-~ için eatnı bllmiyen 

' ~ • tl köklerinden 
..... h)et lyt "ardır. Yakm tarih-
~ tniaaııertnı bulabili-

~ 'il ı Yet l'eJlrni 
tV~'htlJıı "tılıla bunun için en doğ-
~., ... _ tı.~- feJlındir· ferdi · · 

-·qo -....ır, bu · ennın 
"e kezıdiaı d IUretıe onlara şe

e teref kazanır. 
s llruJJab ATAÇ 

? 
Bir m ü hen dis: 

•• 
Olen oğlunu makine 

ada 
halinde 
canlandırdı 
Roboto, piyano ça- k ı z ı 
hyor' resim yapıyor! seçiliyor! 

Oğru n u n canll heykeline kavuşan adam, 

111 lngiltere-
• 

nın en 

güze 1 

mektepli 

. 
şimd i de ölen le ansmtn ma1<ineli 

Geçen gtln, Ame-
rikada "en güzel J 

hevke1ini yapn ıayı düşür,ü • mektepli kız,, m se
çildiğmi yazmıştık. 

Bu gün, İngiltere 

kendi genç mektep
li kızlan arasında 

birinciyi seçmeye 
hazırlanıyor. 

yoı muş 

\ 

Bunun için, o:ı 

beşle yirmi beş ara 
sındaki mektepli 
genç kızlar bir mü
sabakaya davet e • 
dilmiştir. 

Lul Font.en oflunun makinen hey'ken 3nllnc1e 

Müsabakada ka
zanacaklarda ara -
nılan evsaf sade gtl 

zelllk değildir, spor 
culuk, canlılık gibi 

meziyetler de isten
mektedir. Amerika
da seçilen güzellik 
de, bilhassa Ameri
kan kızını temsil e .. 
deeek bir tip olma
sına dikkat edilmiş. 
ti. Bir İngiliz gazetesinde okuduğumuza 

göre, çok sevdiği oğlunu kaybetmiş olan 
bir baba, onun makine adam olarak bir 
aynini yapmış ve evine yerleştirmiştir. 

Bu makine adam, ölen genç gibi piyano 
ve keman çalıyor, resim yapıyor .. 

Lui Fonten ismindeki bu altmışlık ba
ba, Kanadalı bir Fransızdır ve bugün ln
gilterede ,.yaşamaktadır .Oğlu Jak umumi 
harbde ölmUş, kansı da on beş sene ka
dar evvel gözlerini dünyaya yummuştur. 

Bu suretle yer yüzünde kimsesiz kalan 
adam evinin içini bir makine insanla dol
durmayı düşUnmUıı ve evveli oğlunnu 

kopyasını yapmağa başlamıştır. 

Jak, bilhassa sanat sahasında büyük 
istidad gösteren bir gençti. ~eman ve pi
yano çalardı, güzel resim yapardı. Baba
sı da makine adam ilzerinde çalışan bir 
mühendisti. 

Lui Fonten makine adam olarak boy 
ve vücut itibariyle oğlunun tam aynlni 
yapıyor, çehresine onun yUzllnUn ıekll

ni veriyor. Fakat yalnız bununla kalsa 
ortada boy, bos ve çehre itibariyle, elle 
tutulur ıekilde ve yürüyen, hareket e
den bir Jak bulunacaktır. 

Oğlunu çok seven ve aradan yirmi se
neden fazla bir zaman geçtiği halde u
nutmamış bulunan baba, ona adeta can 
vermek istiyor ve t:u makine adamn: 
Jak gibi, piyano ve keman çalmasını, re
sim yapmasını da mümkün kılıyor. Maki
ne adamın içindeki, hareketlerini tanzim 
eden aletleri ve elektrik düğmelerini o 
şekilde kuruyor ki "Jnk" piyanonun ö
nüne oturup, veya kemanı eline ahp gü
zel parçalar çalabilmekte, fırçayı gilzelce 
kullanarak resimler yapmaktadır .. 

Lui Fonten bu makine adamı beş sene
de meydana ~ıkarmıştır. 1933 te ba~ladı
ğı işi nihayet bvgUn sona ermiş ve adam 
yirmi sene evvel kaybettiği oğlunun can
lı bir heykeline kavuı,muştur. 
Oğlunu bu ,ekllde "canlandıran" adam 

eserini arkada,larma gösterirken: 
- Anası aa~ olsaydı da görseydi! diye 

esef etmektedir. O da Jııkı benim kadar 
severdi.. .Fakat, onun IHUmUnden sonra 

fazla tahammül edemedi, arkasından 

gitti. 
"Şimdi oğlumun bu kopyası ile ömrll

mün son günlerini geçiriyorum. Karınım 
da ayni şekilde bir makineli heykelini 
yapmak istiyorum ama, ömrüm yetiş

mez diye korkuyorum ve başlamaya pek 
cesaret edemiyorum. 

Oğlumun makineli heykelini yaparken 
en kUçük noktnlara kadar dikkat ettim. 
Onua oturuşunu, kalkışını, yürüyüşünü 

aynen makineye verdim. Yilzil de ken
disine çok benzedi. Keman ve piyano ça
lışı, resim yapışı, aynen onun ... Makine
yi, Jakm en sevdiği müzik parçalannı 

çalacak şekilde tanzim ettim. 
Hemen bUtUn günüm ''oğlumu'' seyret 

mekle geçiyor. "Jnk" odanın içinde do
laşıyor, piyano ve keman çalıyor, resim 
Yapıyor, bana "baba" diye bitab ediyor. 
Bu suretle, oğlumu tekrar karşımda can
lanmış buluyorum.,, 

İngilizler sporcu 
olmasını gart koş .. 
tuklan bu kızın bil
hassa ata binmesi
ni istemektedirler. 
Çünkü, ata binme 
lngilizlerin mi IH 
bir sptırJ sayılmak
tadır. 

Şimdiki halde, 
müsabakaya giren 
kızlann ikisi seçil 
mlştir. Fakat bun
lardan başka biri .. 
nin daha birinciliği 
kazanması ihti .. 
mali vardır. Müsa • 
bakanın ncticc>sl 
gclccc>k hafta ilan 
edilecektir. 

Atlas Okyanosunun şimal kısımlarında vapurları aysberglerin teht:kcsin
den haberdar etmek için hususi muhafaza gemileri kullanılmaktadır. Gemiler 
Pu buz dağlarının bulunduğu mıntaka'nn dolaşarak, tehlikeli bir şekilde aşaf,ı 

doğru inen aysbergler varsa, civardan geçecek vapurlara haber vermektedir. 

Resimde, aysberglerin arasında kalan bu ıemilerden birinin tehlikeli vazi -

yeti görülüyor. 

Fıransa<dla Paa 
zaı r tes ı 'lta'tU a 
ecaDdırııaı 

Fransada haftada kırk saatlik mcsai~i 
kafi gören iş kanununun tatbikinden on· 
ra mağazalar cumarte~i. pazar, \e pazar· 
tesi günleri tatil yapıyorlar \'e kapanı· 
yorlardı. Son defa patronlarla mü.;t:ıhd •· 
min ara~mda husule gelen bir anla ma 
üzerine mağazalar geçen pazartesinden i· 
ti':>aren saat birde açılma~a ba l!'lmt~ ar 
dır. 

Bu açılış Pariste hfidi.;e iz ~eçmi!;tir. 

Dükkanlar bir hayli zamandanberi unut· 
tukları faaliyetlerine tekrar başlamı.;lar 

halk kütleleri ma-;azaları doldurmuc;tur. 
~atıcı kızlardan biric;i kendi ile rorii

şen bir gazeteciye: "ücretlerimi- a~ttınl· 

madr., demiştir, çünkü gene kırk ~a:ıtten 
fazla çalışıyor değiliz. Her birimize haf· 
tanın ayn ayn günlerinde birer gün ö;
leden sonra izin veriliyor. Bu suretle io: 
saati değişmiyor. Fakat üç gü:ı toplu ta· 
tilimiz parçalanmış oluyor ki bu da pek 
hoşa gider bir şey değildir.,, 
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1ÇERD~: 

• "Yeni Sabah,, gazetesinin \erdiği bir 
habere göre Vali Muhiddin Üstündağ 
münhal mebusluklardan birine parti ta·ı 
rafından namzet gösterilecek, İstanbul 
~liliğine .. emniy~t u~um müdürü Şükru ı 
Sökmznsuer tayın edılecektir • 

• Ticaret odası umumi katiplik bürosu 
şefi Sadi Karsan Türkofisin Ankara mer
kezi ne;riyat büroc:una tayin edılmi~tır. 

• Mersin memleket hastanec;ine ıUhe 
. .. 

olaral~ yapılan 50 yataklı paviyon dün -- ------ --- -------- -----------------------------------
mera.:.ımle açılmıştır. 

• Dün gece Sarayburnunda otuz be; 
yaşlannda kadar bir kadın cesooi bulun
muc;tur. Zabıtaca tahkikat yapılıyor. 

M arsilyada 
l üy ük bir y an ç; ı n 
8 C' Ş lii ş i ö ld ü, b ir ~·o" 

~aralı \1ar 

8 .. iPEK ~ ···················" .. ·····················-f;::::::::::::::::::::::: .... u o u n ı n e nı a sı 
• Kız li elcnnde ve orta okullarda şim· 

dıye kadar haftada bir defa olan askerlik 
del""lerı l\Iilli müdafaa vekaletinin teklifi 
uczime 1\faarif vekaletince haftada iki 

. .. ı 

~J! 
:::: Tü çe Sözlü Kah a 

dere:"' cıkarılmI<2tır. 
• Kahveciler \e meyveciler cerniyetı 

mu,.,tereken "su ve gazoz doldurma istih
lak kooperaifi,, adıyla bir kooperatif ku

Paris, 29 - Dün Marsilya.:la büyük 
bir yangın olmuştur. Ateş saat 14 de 
"Yeni galeriler .. mağazasından çıkmış, 
yandaki binalara da sirayet ctmiytir. 
Bunun üzerine Liyon şehri itfaiyesi hu
susi bir trenle Marsilyaya gitmiş+ir. 

El~ - ARD l! Ve ~ ~~~ 
::ı: 
i~i o 
tm Ayru•a: Ankarada Atatürk ve Hil yük lerimlz 
ım \'a pılan Gle:IN~ll.. 1 11< Hayı·amı r.ıcaklardır. 

• Ani a.nda )eni in~ edilmış olan Sü
m~rban1nn merkez binası bugün merasim ··~·

00

·!~~··············· .. ········ l!ıı.... ı>UGU'1 "-lA [' t NL'Ll..' J> ~A ·\ l' 1 <Je BAŞL ,ll' !~ıı:::!!.~=~::::::::::::::::: :::::::: ....... J J. -, LJ ~ L ' V " ~ ' ··-···---··~·· . ······•····· .... . ······ ...... . .. . ··············· / le aç lacaktır. 
• Yenişehir kazasında pek zengin oldu· 

ğu tahmin edilen kömür madeni bulun
mu]tur. 

• Bilhassa köylünün kullandığı kaput 
bezlerini bazı kimselerin stok halinde top 
lı~arak fazla fiyatla sattıktan görülmüş. 
hükumet harekete geçmiştir. 
~ • E"Ykaf idaresinin Defneli suyu kayna· 
gında yapmakta olduğu büyük tesisat 
tamamlanmış ve iki aydanberi sehre ve· 
rilmiyen su tekrar şehre getiril~eğe baır 

Beş kııtlı olan ve 50 metre uzutılu • 
ğunda, 70 metre derinliğinde bir ~;-.ha
yı işgal eden "Yeni galeriler, mağazası 

tamir edilmekte idi. 

o ma 
müzakereleri 
Fon ll ibbentrop, 

Musolini ve Çiyano 
ile ~örüştü 

lanmıştır. 

Bu münasebetle büyük yapı iskelel:
leri kurulmuştu. Yangın bu tahta iske· 
lelerden çıkmış ve büyük bir sür'atle 
etrafa yayılın ştır. İşçiler palanı;alar 

vasıtasiyle kaçmağa muvaffak olmuş· 
Roma, 29 - Alman hariciye nazırı 

lardır. Müstahdemin binayı tahliyeye 
fon Ribbentropla müzakerelere dün 

DIŞARDA : vakit bulmuş, fakat bir memur boğula. 

• Birkaç gün evvel istifa ettirilen Prağa rak yanmış ve satıcı kızlar.dan biri ken· başlanmı~tır. Fon Ribbentrop evvela 
tabi Karpatlaralh Rusyası hükQmetinin dini pencereden atarak ölmi!ştür. Ma. Kigi sarayınd. İtalyan hariciye nazı-
baŞ\·ekili mebus Bradi hiyaneti vataniye ğaza müstahdemlerinden iki kız da a· riyle görüşmUş, sonra Venedik sara -
suçile te\'kif edilmiştir. Kendisinin Rüten- yına giderek Musolini tarafından ka-
yayı başka bir de\'lete de\TİÇİn para al· ğır surette yaralanmıştır. 
dığı SÖ}lenmektedir • Ölenler beş kişidir. Yaralılar yirmi· bul olunmuştur. 
. • ):u~o~lavyada otuz iki kişi gizli bir den fazladır. Ankaz altında kalaıılar Çiyano - Fon R ibbentrop m U-

sıyası ıçtıma esnac:ında poli~e tevkif e· olduğu da anlaşılıyor, bunların ne ka. lakatı iki saat, Musolini ile mülakat 
dilmit~ir • dar olduğu henüz meçhuldür. iki saatten fnzln devam etmi§tir . 
. • Prağa tabi Slovak hükOmeti, koopera- · · 

tifler \e bankalar gibi Slovak partileri ta- Yanı;rn yedi saat· devam etmıştir. Alman hariciye nazın b u m Ulakat-
rafından idare edilmekte olan iktisadi Radikal sosyalıstlcrin kongresi müna- lardan sonra birçok nafia tesisatının 
mücsses~lere birer komiser tayin etmeğe sebetiyle Man;ilyaya gidenlerin otel- k d" l b i 
k küşad resmini yapmak ma sa 1 e r 

arar vermiştir. Bu komiserler Slovak teri da yandığı için bunlar açıkta ka~-
~opulist partisinin aazlan arasından se- nuşlardır. Mesajeri kumpanyasının iki turneye çıkmış olan Musoliniye refa-
ç.ılecektir . d • · kat et mi§tir. 

• Slovak Populi t partisine bağlı askeri _:v~a~p~u~ru~b'.::'.u~n.::'.la~ra~t:ah:::s:_is:_:e,::.ı::·ım=ı§~tı:r:.. __ _:_=:....:..:...:...-=-----------
mahiyette bir teşekkül olan Hlinka mu· 
hafız kıtası kumandanlığı Slovakyada 
sivil ce Sportif tayyarecili~rin idaresini 
eline almağa karar vermiştir. 

• Associated Pressin bildirdiğine göre. 
Meksika hükOmeti "bir kşç milvon dolar
I~k,, petrol satışı için bir İtalyan firma
sıle mukavele akdettiğini bildirmiştir • 

• Pra"'a tabi Karpatlaraltı Rusyası hü
k11meti Karpatlaraltı Rusyasmdaki bütün 
partilerin faaliyetini bir kararname ile 
tatil etmic;tir. Bütün siyasi ;1artilerin em
vali, evrakı ve binaları verilen bir emir· 
le mühürlenmic;tir . 

• Müter.ekki;en Parise ve Londraya se
yahat eden Yunan kralı. Naip prens Pol 
ile Brodo sarayında görüşmek üzere 
Yugoslavyada Kra:ıjda tevakkuf etmi-.-
tir. :. 

• Alm:.:ıyada hücum ktıalanmn milis· 
l~ile Hitler gençlik tc<;ekküllerinin azası 
ilk defa olarak orduda yapmaları l~zım· 

telen askeri hizmetlerini mensup oldukları 
kıtalarda yapabileceklerdir • 

J • Maten gazetesinde çıkan bir telgral 
haberine göre, Lille şehri civannda kain 
Prench=~sde oturan 12 ltalyan ame'esi' 
15 gün zarf mda Franc:ayı terektmek em· 
frıi almıı>tır. ltalyada iki hafta kaldıktan 
sonra eylOlün orta!;ına doğru Fransaya 
a vdet eden bu işçiler kasabanın sokakla· 
nnda faşist üniformac:ile dolac:mıc:lardı. 

• Alman generali, von Epps." Almanya· 
aa Beruau civarında Ladeburgda kain 
" müstemleke siyaseti enstitüc:ü .. amıı;tır. 
Nasyonal - sosyalist partisi tarafından 
neşredilen bir makalede bu esntitünün 
müstemleke faaliyeti için Almanların mc
tod dahilinde yetiştirilmec:ine tah:;is edi 
len ilk teşekkül olduğu kaydedilmekte· 
dir. 

~1t~9 0 D ~'R:©ı 
\'eni bi r rek or 

Roma, 28 (A. A.) - At yarıeları es
.aasmdn yüzbaşı Gutlerrey, 2.44 metre -
den ntlıyıır:ık dün)a yük ... ek ııtlııma re
korunu kırmıştır. Bundc.n evvelki rekor 
1933 senesinde 2.38 metreden athyan 
kont de Cııstries tıırnfından tesis edil -
mişti. 

Beyoğlu İstiklal caddesi Şehir Tiynt 
roc:u Komedi kısmı 

~9- l 0-938 günü ak

runı saat 20.30 da 

KAN 
KARDEŞLER 

4 perde 

s 
y 

Ankara, 29 (Telefonla) - Hatay i\1il· ı 
let ~Ieclisi reisi Abdülgani '!'ürkmenin 
riyasetinde 12 kişilik bir heyet bu saba.J.ı 
şehrimize gelmiş. istasyonda. Tekirda~ 
mebusu Ahm2t Apak, emniye umum 
müdürü Şükrü Sökmensüer. ve Parti ba~ 
katibi Ziya Arpak ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılarunı~tır. 

Heyete dahil azadan birisile görüştüm. 
bana şunları süyledi: 

·r heyet 
ah 

l\1illet meclisinde kabiil merasiminde 1 

hazır bulundular. Büyük geçit re~minde 
kendilerine ayrılan mahalde geçit resmini 
seyrettiler. 3·5 gün sonra döneceklerdir. 

Hevet ı:;u zevattan mürekkeptir : Abdül· 
- ı. 

gani Türkmen. Doktor Veli Bilgin, Sa-
mih Azmi Ezer, Abdurrahman Mürsel 
oğlu. Şeyh Hac:an Davut, Doktor Basil 
Huri, Haçador Karabacakyan, Hacı Çf!· 
zuk, şeyh Ahm2t Tümkaya, l sa Kazancı· 
yan, Matbuat müdürü Şükrü Balcıoğlu, 
Elli va gazetesinden Ed,·ar N . Gazeteci 

Jorj Medeni. 

" - ı fatayın mınnet ve ~ükranını Ata· 
türke. hükumet ve milletimize arzetmek 
için geldik. Bu ve ile ile de cumhuriyetin 
15 inci yıldönüınü bayramım Anayurtto 
kutiulamış olacağız .. ,. --------------

} Icyet azaları doğrudan doğruya halk 
partici merkezi binasına ~eldiler. Büyü\; 

Japon va 
Fransayı~rot~sto 

~·ti Londra, 29 - Japonların Kanton-
dan son ra Hankovu da zapt etmeleri 
üzerine Çinde iktısadi menf antleri o
lan bUylık devletler harekete geçmi~
lcrdir. 

Amerika, Japonyaya bir nota \"ere
rek Çindeki Amerikan menfaatlerinin 
korunmasını istemiştir. Jnponyn cc\·a
bını hazırlamaktadır. Cevabın mahi
yeti hakkında malilmat verilmemek
tedir. 

lngilterenin Tokyo elçisi de harici
ye nezaretine giderek nazır muavini
le bir ıınat kadar görüşmUştUr. 
Diğer taraftan J aponya da Fransa

yı protesto etmiştir. J aponya, F ran
sız mfü:;temlckesi Hindiçini yoluyla 
Çine silah gönderildiğini iddia etmek
tedir. Tokyoda Fransa sefiri dün Ja
pon başvekili tarafından davet edil
miştir. Japon başvekili sefirle bu m e
sele etrafında görüşmüf3tur. J aponyn
nın Parlste de bu şekilde bir müraca
at yapacağı anla§ılıyor. 

Karmen heBtekarı 

Bize Jorj 
için Parls te yapılan 

ml' I ııs:ın 

, -
Ecmma J(laı;e 

26 birinciteşrin 1838 meşhur ı•ransız 

bestekarı Bizenin doğduğu tarihdir. Bize 

birçok operalarile yeryüzünde büyük w 
haklı bir §()hret kazanını~ bir bestekardır. 

"Arl'lı kız,, ve bilhassa "Karmen, ,opera-

j TE K KOLLU CEl\IALGÜVEN 
C U M H U R 1 Y E ':i BAYRAMINI SAYIN HALI{A 

ı ................... c3.A•ıN~D·AmNımm~K~U·T·L·U·L~A·R ........ ~ 
f awSAK A R VA 

UEYO GLUN O A 

Mihracen· 
si neması n~11• I 
SON U E fP-

zd6 
V E 

Hind rı 
Türkçe sözlü ~·e şark musikili lıü )'Ük fi lrıJ 

2 d evr e 24 kısım hirden 
............................. .__. ... ım.-.DrJı::ıiııı ... a 

' *W# 

s"~ ı·ıc ,.c 
Korsanlık, Aşk, Zengin 1 • •ot 

Filmini takdinı cdı) 

Baş Holler de : 81 

Fredric Match ve Fransiska G8. 
İ ' aveten: FOKS JURNAL son dünya haberıerı 

p Cumhuriyet Bay-

i 
ramı Şerefine 

Projeksiyonları, Amerik:ıdan yeni getirttiği en son s.i.st.oıxı ~ 

WES rER~ El..~JKTRIK MIKR<)F·<>~ 1 

Tertib:ıth ve sesleri % 100 tabüleştiren makinelctile 
Bugtin matinelerden itibaren başlıyor. '. ı;t 

. "' ~ 
Programda: NELSON ve 

EllD Y 
ELEANOfı 
POWSfJ 

tarafından şahane bir surette yaratılan 

Btiylik mizansenli operet §nheseri 

1 e: . 

ROS 
Yüzlerce güzel dansöz, en son danslar, 

gııupı a •*t'llD"lim- En yeni şarkılar, hıırlkulade bir mevzurı1111r!d...,.... 

ları birer şaheser olarak dUnyayı dolaş
t ı. 

Fransada bestekftnn doğduğu yılın 

yüzüncü yıldönümünü kutlulamak için 
büyük merasim yapılmıstır. Pariste ope· 
ra - komik bu miina~ebetle Karmen ope· 
rasını temsil etmiş Ye Fransız cumhurrc· 
isi de bu temsilde hazır bulunmuştur. S::ı· 
londa Bizenin yüksek eserini hürmetle 

ti 
• 1ldt 

dinlirenler arasında en zı~ eıı...ll' 
nazarı dikkati celbediyordıt~11(1J":?;~.I 
vaktile Karmen operac:ın~3 cıeıı ıııf 
nü oynamış ve bu rol yii:ıtl11 ıı , ~ 
şöhret kazanmı5 olan EınfllbıJ ~"1' 
Bugiin seksen yaşında o.1arı·ıf'~f 
tile ccınlandırdı~ı piyesı gö 

11 
, 

sinde seyretmiştir. Bu kadı 
halfı muhafaza etmcldedir • 
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,~S V~IL(l)A aa 

"11:Jeratorlu ktan rr ir l<alan köhne ticaret filosunu 
curnhuri t.ıllıh . 

Urıy 
trı ltoh et dcvr·n· . 

kurnıaktadır et d~ vrJ v n:cıen 
ı ne · •n ı ~ 'le i~-c mparatorlı.:.ktan 
r ttt • } a ra:n . 

lo5 tı §ey , az hı r halde tesl-
ıı Ve d tnı..ııa'·k ' 

t)'1 Cni.. a t eeniz tıcaret 
·r oı .. na1tr 

ttt oı llluştur '~ ·Yatına müteallik 
d an '- . ı.:.wa en b" h" c 1ı~ r.ırıı. d . • ır ıçten iba. 
~ · ~llurn· Uzen b" 
ı~ tica~ ı harpte l· ır kaç genıisinı 

'• ~it et fiJos •'1} b~den Turk de. 
.ırn-.;ı• unu Cumh . 

lg~J : tnec:b . urıyet yeni · 
'l .... ,. Yıl n la Carı yetinde kalmıstır. 

"" , t,: .... , l . -
t, ı ~. t•C'<ıret f;l· urıyctin eline ge-

t~· ,, l <ı ı ll"ndan 'b su ancak 2 i .000 
f ı, en ib • aret bir ı . ., ·· .. k 

~~.. . ~retti B t\uÇ çuru 
" .. z ı · · ug ·· ~ :ıı Sın ısrna 

1 
un deniz ticaret 

b an\· r tnın 
Olaca, apı.:rl:ı.rıa ış ve ısmarlana. 

t:ıiz ttır. E'n 47 yeni vaour f'ah; 
ı.· tıc:-.r "<:l:.hiy t • -
ıtnd "t f ı e tar ağızdan 
... e Yar • ınuzu b' 

l .. ıası ırrı ~ ·ı n ır kaç st-n<' 
1'1ıtı k 1 Yon · ~ · ·arar altı safı tona çılı:arıl· 

1-<> • na al ndı~ı bildiril-
bir tza:ı ahit 

ııı,,., . narnc3· . 
ııı .. r.kur ını m"t . ıı~ l" • ~e.. u eakıp "eren 
"- "26 •resi d t> ::ı 
~haı; da kabo ~ en sonra ı tem. 
cltrı~ ~ taııyan va taJ haklarının Türk 
ild.l'lı a~c:aretinin ~.urlara hasrım Türk 

C!Jcn "ıl~etnıe:niz~~kselişine doğru ilk 
)cs;,ı' _'lr .:a bir t .azırndır. Bunu takip 
d ~ ıcı arafta .:ı 
~tr are edil n Jevlet serma. 

ilt tarar en Sc · .. llıat.. tan d • Yrısefain İdaresi 
il'- Orlc enız t' "lraJc . t 8\lr'atı ıc:areti sahasın.ı 
llıi tıc:a e Ye . 

!letd· ret f:Ioı nı tekneler ~atın 
ır arım . 

!?aka . ızı zengınleş<:i. -
tekac t ltiylc 
ar arına c:e gerek 

ilsı11 ,1 _ turler• armatörler, ge-
lcr "'<t b ·e Sc · ltı Ilı . ır rcı:ab Yrısefaın İdaresi 
ilr Udah et <lo d l'lıatörı <:Jcsiyı g ugundan clev. 
~uı~ '!/er vaP'-lrc:~ı 1

k932. yılında milli 
uır ı.._ c bu u §ırk ti · 

"lif' r· ~lrk .. t• e nı kur. 
~ıı- z ır,..,.,_ " ın ha · · 
d "tltrdir ..... işı Yal :ıc:ınde kalan 
il dc..,ı . l CJ33 nız çılepç.ıliğe dök-

P:ıa Ct ı!f tenes· ,_ ~ .,,,. •nc:1 ı.. 1 ınayıs sonıarın-
"t i "Pli ı..'lr ha • ll}ı· rc:uıur. re;ı:et yaparak 
Sc ıaarı t:.Unu rou 
ı...~tiacf . altına ·ıhasıran 'dev. 
"ııt aın . alınış 
• lırıatl 1dares· ve o zaman 
1~ be · 1 Yerin k C)c b nızyoıı e aim c.muş 

!;' agı arı i 1 llkat .. arnıştı ş etmesi b:.ı işı 
tı~ \tç t r. 
dak 'l'Utk ararı denizl 

ı lıı ·Yenin <l • erle çevrilmicı. c,,. z Ve cnız t' ::ı 
" uaıcr.. Uye hi b' ıc:areı filosun . 
'illi: " sı· ç ır 
tı' fillndan barnıya~aı· zaınan bu te· 
ı...~ ldarcı ~37 Yılı s • kadıır büyü:t ol-
'lırı.ık trın.: onunda bu· t•• d 
\._ ""tl b ·•1,1z,n l) Un e-
~h an'- enızba k . "r .,, . "anın . n naruyle 

trıt:n· el.nd 
" 1Ştir. e toplanmasına 
... l'fl' 

l. HJnt< : 

1 
nayiı ve tıcareti işlerine daha biıyük 

' bir inkişd vermek için ayrı ayrı Sıalı~-
makta c.lan müesseseleri toplayarak te· 
sis ettiği Dcnizbank, 50 milyon Türk 
lirası sermaye ile kurulmuştur. 

Dönüm nok lmH: 

Deniz ı:caret filomuzun mütema. 
diyen eski t e k n e 1 e r kullanır.ak · 
tan kurtularak yeni g c m i 1 e r e 
kavuşmasiyle başlayan dönüm ncktası 
936 yılı 1 ik:ncitcşrinin.cle Atatü-kün 
Büyük Millet Mecfüindc söy;ediği açış 
nutkuyla başlamıştır. 

Bu nutuktan ilham alan hükOm!t, ti
caret filomuzun yenılenrr.csi işir.i he
men tatbik mevkiine koyarak Almanya. 
da Krup tezgfihlarına üçü Marmara tipı 

küçük, dördU Akdeniz tipi orta ve üçü 
de büyük olmak üzere on yeni gemi 
ısmarlamıştır. Bu on y.::ni geminin safi 
tonaj tutarı 36.000 t-:n ediyordu. 

Büyük hacimde üç vapurun beheri 
gayri safi 5500 tondur. Sür'at!eri saatte 
16.50 mil istiap haJleri 5:30 yolcudur. 
Ti:aret eşyası için dört an.barları var 
dır. Gemilerde ayrıca ter:nometrik ve 
frigorifrik tesisat mevcuttur. 

Orta hacim \•apurlar 3500 gayri safi 
tonluktur. 304 der kişilik olen bu va
purlarda da frigorifrik ve termometrik 
tesisat bulunmaktacl r. 

Sür'atle:i 13 mildir. Ki.:çi:k hacim 
vapurlar ise 1800 gayrı sa;i toniul,c olup 
sür'atlcri 18 mild:r. Büy~k ve müteml. 
dit salonları vardır. 

Küçük hacimdeki vapurların üçi• de 
Trak, Sus, Maraka:; geım;ştir. Orta 
hacimdeki vapurların ilki Etrfü:k gel. 
miş ve seferlere başlamışu:-. 

Bu en posta vapurundan başka l.ı:miı 
körfez hattı için iki ve Akay i~rresi 
içinde iki vapur olmak üzere dört va· 
purluk ayrı bir grup daha Krup tez
gahlarında yaptırılmıştır. Bunlardan ü. 

çü gelmiştir. Dördüncüsü de gelmek 
üzeredir. 

Aynca İstanbul limanı için de iki bü. 
yük ve modern su tankı yaptır.im ş. 

bunlnrda gelerek deniz ticareti filıımu· 
za iltihak etmiştir. 

Krop fabrikasiyle bUyük hacimdc':ı 
üç geminin inşası sırasın:ia çıkan bir 
ihtilaf üzerine gene bir Alman tezga. 
hına ayni hacimde yan: 5200 er tcr:luk 
üç yeni vapur daha sipariş edilmişti ki 
bunlar da yapılmakta.:lır. 

Rom at 
lreser. 

3 lc:ı;c nl:nd:]!r. 

Hilk(ımetimız yeniden 28 vapurlu1: 1 
bir seri ısmarlamağa karar vermiş bu
lunmaktadır. Bu vapurlara ait ~artna· 
meler haıırlan:n:ıktadır • 

Sosyeıc ~ilt•p: 

Yabancı limanlara Türk ihrac mad • 
dclcr:nin daha seri ve emniyet içinde 
yapılması için Denizbank, iş Bankası, 

ve Etibank n i~tirakiyle de bir şirket 
kurulmuş bu şirketin de Den;ıir, Bakır, 
Krom adh üç şilebi gelmiştir. 

Bu suretle deniz ticaret filomuza 
dört yeni posta vapuru, üç şilep, dört 
yeni sevahili mütccavire vapuru, ilci su 
gemic;i iltihak etmiş ve aynca dahi!i 
tezgahlarda iki Boğaziçi vapl,lru, bi 
araba vapuru inşa olunarak sefere bar 
lamış, fakat buna mukabil Hisar, Ordı: , 

Yekta ve Nilüferin h masiyle de~.~ 

ticaret filomuz 3641 safi ton k;:ıybct -
miştir . 

Deni 

Geçen Cumhuriyet yılları içinde de. 
n:.z inşaiyec!liğimiz s~hasıncla en kuv. 
vetli adımı atan ve miısbct eserler ve· 
ren seks~n s::nel k bir Türk müessesesi 
cl&ın Şirketi Hayriyenin Haliçteki te.z
g.lhları olmuştur. 

Hasköydeki bu tezgfihlllr<la evvela 
140 ar snfi tonluk 340 beyg=r ku. 

ve tinde 340 kişil.k ve l 2 ,31 4 mil sür'a
tinde makinc:ıinclcn başak her şeyi yer. 
li olarak 7 5 ve 7 6 nurr.aralı iki vapur 
yapılmıştır, Bu iki vapur kısa bir za. 
manda biribiri ardınca sefere kom..Jduk 
tan sonra gene ayni tezgahlarda 77 nu· 
maralı araba vapuru inşa edilmiş~ir ki 
bu da 8,5 mil sür atinde 24,5 metre u
zunlu~unda 4,86 metre genişliğin~edir 
ve beş otomobil almaktadır. 

Şirketi Hayriye, Haliçteki tez;;ah -
lorda inşa cd:Imek üzere yeni gemile. 
rin plfin~arını da hazırlamaktadır. 

Devlet bir taraftan harice yeni gemi. 
ler sipariş ederken bir yandan da mem 
leketimizde deniz san:ıyii kurmal·tan 
geri k:ılma;:nış. Haliçtc'd bir harabe ha· 
linc gelen fabrika ve havuzları moöern 
bir tamir müessesi haline getirmiş ve 
buraJa da Van göl..i için ilk defa iki kü • 
ç :ik 150 şer tonluk m.ctörler yapıl:nış
tır. 

Haliı;te 5000 safi tonluk ge:niler inşa 
edecek bir tersan~nir. prcjelcri hazır
lanmı~!ır ve devlet hazırladığı ;kinci 
b .. ı rıllık plana Haliçte ve İstinyede 
yeni gem:lcr y:ıpacai{ iki tcrraaenin 
in~asını ithal etmiştir. 

Tarifel.-r it• tf'nzi iit: 

Cumhuriyet clevr:nde kara yoUarın. 
da oldui;u gibi denizde de yolcu ve eş. 
ya navkn!:ırır. 'a müte:n:ıd;ycn tenzi· 
l'lt yap lm•ş \'~ h:ılkın azami suhul •t ve 
uru~] ıl:':ı. ::~: c:~ :::t'n'n te-r.i 1ir.e ç<ıit-:·l

m.ştır. 

Dcn·z~1oll .. r: tarifelerinde her sene 
o:r r.ı i k ta r t<"n~iı ·ıt .-a..,•hr -

!:en yeni vaı urlnrımız:n gclrr..::::n<.:vn 

sonra Mudanya ve Bandırma hatlann.. 
dan lıilet ücretlerinde yeniden esaslı 

tenzilat yapılmıştır. Tenzilatlı halk 
ticaret b:letleri de bu cümledendir. 

Şlrketi Hayriye de Boğaziçi hatlarında 
% 50 tenzilatlı karneler ve Kadıköy. 'U'::; 

küdar tramvaylariylc anlaşarak yüzde 
30 tenzilatlı kombine biletler de ihdas 
etmişti. 

Snir i~ler 

HükOmetimiz geçen Cumhuriyet y .l 
larmda limanlarımızın ıslah ve inkişa. 

rı, sahillerimizin ehemmiyeti bakımın. 

dan bir çok tedbirler almıştır. Heybeli. 

Bostancı, Fenerbahç.e, Kumkapı v 

Yalova mendirekleri yapılmış YalovJ 

deresi 600 metr e temizlenmiş, Am!src: 

limanının tehlike teşkil eden ağzı te 
mizlenerek Şahin ve Rize vapu:-lan 
enkazı çıkarılmış, İstanbul limanı rıh

tıml:ırı yenilenmiş, yeni asri antrep,:ılar 
ve yolcu salonu yapılmış. limanın mi

haniki tesisatiyle takviye ... i için sipariŞ

ler yapılmıs, Trabzon Emanının ıslahı
na girişilmiş, İstanbul limanının ıslahı 

L 

projeleri hazırlanmış ve tatbikine bq
lanmrştır. 

Sahillerimizde yeniden 7 sis düdüğü 
ve bir radyofar istasyonu, 3 fener tesis 
edilmiştir. 

Deniz sporlan: 

Deniz ticaretindeki inkişafımızın e
sasını teşkil edecek ve bize iyi denizci 
gençler yteiştirecek deniz sporlan, biL 
hassa son yıllarda çok inkişaf göster

miş, memlekete yeni kotralar, şarpiler, 
badibotlar memleket kıyılannda çoğal

mış, muntazam deniz yarışları tertip e
dlimiş ve çok rağbet görmüştür. 

Devlet eline geÇen Deniz Ticareti 
mektebi deniz ticaretimir için liyakat. 
li elemanlar yetiştirmetkedir. 

Netice: 
.. 

923 senesinde deniz ticaret filomuz 
ancak 27.000 gayri safi tonluk harap 
teknelerden mürekkepti. Bugün 
219,586 tnoluk bir deniz ticaret filo
muz vardır. 48.000 tcnluk yeni gemile· 
rimiz tezgfihtadır. 

A N 
ffi'tnııhul Tramvay Şirketi,. Cumhurl

yt1tin 15 int•i vı:dönü mü münasebet ile 
Sn1 ın Hal hın hisslyahna iştirak ede
r ~ı, ş hndi k 1 Ucret tarifesinin 28, 29 ve 
30 UklPşrin tarlhferlnde şu suretle 
t <> n zl ii ne lıarnr vermiştir: 

I 

TARtFE: 

SiViLLER - Her yolcu ayni araba ile arası "ke
silmeden yapılan seyahat için farksız olarak: 

1 inci yahut ikinci mevkide: 5 kuruş · (Vergiler I\ :lahil) öder. 
l!I 2 nci mevkide: Yalnız 1ve2 kıt'aya kadar seya-

hat etmek isteyen yolcular 3,25 kuruş · (Vergiler da
hil) ödeyeceklerdir. 

•• OTOBUS 
TARlFE: 

t 
2 
3 

Kıt'a 

" 
" 

5,-
7,50 

10,-

Kuruş 
,, 
,, 

lstanbul, 26 llkteşrin 1938 
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Parti e 
Ankara, 28 (A.A.) - Cumhuriyetin 

on beşi:ıci yıldönümü bayramı, An
karada toplanmış bulunan izcilerin bu 
gün zafer anıtı önünde Türk gençliği 
adına yaptıkları ve Büyük Şef Atatür 
ke ve onun essiz eserlerine karşı ge::ıçli 
ğin sevgi, saygı ve sarsılmaz bnğlı 

lık hislerini ifade eden tezahürat es. 
nasında !çi~leri Bakanı ve Parti Ge
nci Sekreteri Şükrü Kayanın söylediği 
nutukla başlamış bulunmaktadır. 

Bu mesut yıldö:ıümü bayramı mü
nasebetilc bütün şehir baştanbaşa mil 
li renklerle. dövizlerle süslenmiş bu
lunmaktadrr. 

Saat 13 de izciler zafer anıtı önünde 
tezahüratta bulunmuşlardır. Bu tcz..ı_ 

hürata iştirak eden üç bine yakın izC'i, 
Ziraat e:ıstitüsü talebeleri saat 12 de 
erkek lisesinden hareket ederek önle
rinde mızıkalar olduğu halde şehria 
ana yollarından geçerek Ulus meyda
nına gelmişlerdir. 

Zafer anıtı önünde izcilcrb yC'r al
malarını mtiteakıp anıta ÇC'lcnk kon • 
muş ve saat tam 13 de lçi~!erı Bakanı 
ve Parti Genel Sekreteri Şükrü ifaya, 
Türk gençliğine ve bütün yurtta~Jara 
hitap ede:ı nutkunu söyliyerek bayra
mı açmrştrr. 

Parti genel sekreterinin, sık sık ve 
sürekli alkışlarla karşılanan bu hita
besini takiben İstiklal marşı çalınmış 
ve gençlik adına söz alan kız ve erkek 
izciler çok heyecanlı nutuklar söyli
ycrek mu Şef Atatürke ve cumhuri_ 
yete karşı ina:ı ve bağlılıklarını teyit 
eylemişler ve and içmişlerdir. 

Binlerce halkın da iştirak etmiş ol
duğu bu merasiıpe son verilirken, iz
ciler, Zafer anıtını bir defa daha se
lamlamışlardır. 

Parti Genel St>kreterinin 
nutku 

Şükrü Kaya şu nutku söylemiştir: 
''Yurttaşlanm, 

Büyük Şefimiz Atatürkün emriyle 
kendilerinin ve umumi reis vekili Ce. 
ıaı Bayarın adı:ıa, bu gün burada cüm
huriyetin 15 inci yıldönümünü hep 
birlikte açarken ve kutlarken yalnız 
yurdun her tarafında şu anda cum
huriyet meydanlarında toplanmış o
la:ı vatandaşların huzurlarında değil, 
medeniyet aleminin, yüksek muvace_ 
besinde bulu:ıduğumuzu da biliyorum. 
Türk milletinin: tarihteki hareketinin 
cihana hesap veren ve verecek olan 
Türklerin ne Hkleriyiz, ::e de sonuncu
ları olacağız. 

Hareket ve tesirleri, zamanların ve 
mekanların hudutlarını a~nn büyük 
camiaların böyle icaplara ve imtihan
lara katlanmaları zaruridir: Millet iş
leri konuşulurken acı veya tatlı haki. 
katıcri olduğu gibi söylcmiye mani ola 
b·•1cek hicap ve tevazu bir fazilet de
ğil. millete zarar vere:ı bir nakisedir. 

Umumi harbin neticesi, Tark tari
hinin sonu olacağı zannolunuyor ve bu 
akıbet son asırların hatası neticesi 
olarak Türk milletine mukadder ve 
ta.yık görülüyordu. 
İmparatorluktan elde kalan Türk 

yurdu da parçala:ıacak. da.ğıltılacak. 
Türk milleti esir, yani imha edilecek. 
ti. 

Bu zalim hükme, Türkleri boyun 
eğdirmek için milletin müdafaa vam
talan elinden alınmış, vatanın hudut
ları, kaleleri demir ve ateş çemberi ile 
sanlmış, milletin membaları kurutul
mak için akla gelen ve gelmiycn her 
tedbir alınmıştı. Zafer gururu ile rea. 
litelcri ve salim muhakemcleri:ıi kay
beden galiplerden insaf ve merhamet. 
umanların zelil ricaları ve dehaletleri, 
ellerine, kendilerine de kabul ve imza 
ettirilen bir idam kararı ile mukabele 
görmüştü. 

O gün Türklerin mukadderatına hü
kimim diyen taht ve taç sahiplerini:ı 
tek hareketi. milletin isyanını sustur
mak ve ön~cmek, tek kaygısı da mev. 
kilerini ve tahtlarını korumak ve kur
tarmaktı. 

Elemi ve ıstırabı hala zihinlerimiz
de ve vicdanlarımızda kanayan o hay
siyetsiz idarenb, o foci ,.e acı akıbet 
ve hatıranın bilhassa bu g~:n milletçe 
yad ve tekrarı ibret ve ders verici fay 
d&larla doiudtn'. 

Milletin aslı ve asil karakterine 
mugayir, akla, tecrübeye, bilgiye ay. 
kın bir tefekkür tarzı, milletin irade· 

relerinin nutku o ~t©l [fil bi3iEüds 
lb> ©l v lr @) oıfil 

IY etlisinden yetmişine~ 
dar herkes sokaklard8.ı 

sinin ve idaresinin dışında ve üstünde 
mütemadiye:ı millete zarar vermiş ve 
zararı ülkeler kaybetmekle de öden -
memiş anarşik bir idare sistemi, her 
şeyi o!uruna bırakan ve milletin faa
liyetini. gelir membalarını yabancı • 
!arın kazancına terkeden Kolonyal ik· 
tısadi bir rejim. hulasa cehil, taassup, 
ihmal, israf, tahakküm. tagallüp. şah
si ve keyfi kararlar ve icralar .. İçte 
kudretsizlik ve anarşi, dışta istikrar
sızlık ve zaaf .•• 

İşte o akıbeti hazırhya:ı medeni. iç_ 
timai, siyasi amiller ve sebepler .. Işte 
o ümilleri görerek. anane diye yaşatan 
ların ve o günleri hazırlıyanların fır
sat bulurlars:ı tatbik etmek istiyecek
lcri rejim ... Eüyle bır tdekkür tarzı 

böyle bir idare sistemi dünyanın her 
yerinde, her zaman ve derhal ayni a
kıbete uğrar. 

Atatürk inkıHibı:ıın neticelerini ve 
eserlerini ölçebilmek ve cumhuriyet 
rejimi hakkında sağlam bir hüküm 
verebilmek için o yanlış itikat ve iti. 
yatları ve sakim siyasetleri ve görüş· 
lcri de mtiliihaza etmek şartile muha
kememizin· hareket başlangıcım o ka
ra günlere çıkarmak icap eder. 

Bu mi Jete liipk rejim 

Atatürk, asil Türk milletinin tari. 
hin her safhasındaki eserlerini gös
terdiği mümtaz hasletleri:ıe dayana -
rak kahraman Tiirk ordusu ile müs· 
tevliyi vatanın harimi ismetinde boğ. 
duktan sonra - hatta vakmlnra ve 
tarihe sadık kalmak için diyebilirim 
ki - fstikJal sava.~anın daha ilk za
manlanndn bu millete lfıyı1c olan reji 
min esaslarını bulmuş ve kurmuştu. 

Bu rejimin norması milletin irade
siyle milletin k'!ndini idare etmesidir. 
Bu prensibi izah ve ikmal eden diğer 
esaslar da Türk milletinin reel görü -
şüne ve sağ duyusuna, adl ve asli ka
rakterine uygun, akla, tecrübeye, bil· 
giye dayanan insanca bir tefekkür tar. 
zı. Onun icabı olarak ta m:Iletin ira
desini temsil eden bir Millet Meclisi 
ve onun yapacağı kanunlar, takip ve 
tedvir edeceği milli ve reali:;t bir poli. 
tika ... 

İçtimai, ferdi, hak ve hürriyet, ah -
lfik, fazilet, çalışkanlık, tasarruf, mede
ni inzibat ve disiplin, asayiş ve adalet 
ve hepsinin müeyyidesi ve zabıtası ola
rak Anayasanın ve Türk ka.,unlarınm 
hükümlerini her yerde ve herkese kar
şı tatbik etmek ve hakim kılmak .... 

Bu rejimin 15 sene içinde yaratt·ğı . 
nı her ferdin görmesi ve anlaması için 
mülahaza ve muhakeme kü!letine ih· 
tiyacı yoktur. 

Bugüniin Tlirkiye;i 

Bugünün Türkiyesine ve Türkleri • 
ne bakmak kafidir. 

Uzak, yakın, dost, düşman, nikbin, 
bedbin, hayırhah, bcthah kim olursa 
olsun, adam vasfını ve haysiyetini ta
şıyan bir ferdin hüküm vermesi için 
de gözünü, aklını, vicdanını kulhnma
sı yeter. 

Göreceği manzara: 
Haklarını ve hudutlarını her yerde 

ve herkese karşı muvaffakıyetle mti<la
faa edecek en yeni vasıtalarla, bilgiler
le mücehhez, kadrosu tam, kudreti 
her gün artan, emre ve harekete hazır 

bir crdu ... Adedi ve müdavimleri her 
gün artan, müsbet ilimler yayan irfan 
müesseseleri ... Doğumu bereketli, sıh. 
hatli ve sağlam bünyeli bir halk, mem· 
leketin her köşesini demir ağlarla çem. 
berliyen ve çemberle~ekte olan demir
yolları, kara yolları ve deniz yolları ... 
Bozkırlara hayat verecek su ve kanal 
işleri, verimi, çeşiti, kantitesi, kalitesi 
her gün artan mahsuller ve bunla
rı işleyen ve işletecek tezgah, fab:'ika 
ve diğer tesisat hamleleri, hacmi her 
yıl artan iç ve dış ticareti, varidatı her 
sene artan denk bir bütçe, diirüst bir 
maliye ve sağlam bir para, bankalc.rda 
arttırılan ve milli işlere yatınlan tasar 
ruf yekunları, her meselede ve hadi -
se.:le kime karşı olursa olı;un, kamın ve 
adaleti tatbik eden ve hükümleri be . 
hemehal icra edilen mahkemeler. 

Dostluklara bağlı, sözüne sadı:C, re
alitelere müstenit, sulh ve sükun ami. 1 

li, haysiyetli, vekarh, sözüne ve dost .. 
!uğuna güvenilir ve aranılır dürüst ve 
metin harıci bir hakimiyet. Medeni ih
tiyaçlara cevap verecek tesisatı her gün 
artıran kasabalar ve şehirler, gelir, re
fahı, irfanı daimi bir kalkınma ve ha
reket mevzuu elan Türk köylüsü. Me· 
deni, içtimai hak ve hürriyetlerine sa. 
hip, vatanını, milletini, cümhuriyeti se. 
ven şuurlu ve fedakar, atisinden emin 
bir millet. Hudutla.-ı mahfuz, toprak -
lan çalışılan ve işlenen şen ve huzurlu 
bir vatan. Bunların hepsinin fevkinde 
rejimin dayandığı esas!_rı kuran ve 
koruyan millet iradesinin mümessil! ve 
idaresinin mesul ve mürakibi Türkiye 
Büyük Millet .Meclisi ... 

Borcu ıııu7. ve vnzif cm iz 

Y urtdaşlar, 
Medeniyet cihanında bu azim vakı

ayı ve bu manzarayı veren rejim, A.ta· 
türk inkılilbıdır. Dün ve bugün yap!· 
lan ve yapılmakta olan işler Türk in. 
kılabının yüksek idealli hedefine var. 
mak ve Türk milletini medeni camia a
rasında mümtaz bir heyet haline getir
mek için atılmış temellerdir. 

Biz bu inkılabı, bu rejimi yalnız Türk 
milletinin istiklali, refahı, ve menfaati 
için değil, ayni zamanda medeniyetin 
ve cihan sulhünün ilerlemesi ve ko
runması için Atatürkün emrinde , .• 
izinde tutmaya, yükseltmeye, yüriitme· 
ye borçluyuz. Bütün bu hakikatlara 
raGmen dışardan bizi yanlış görenler 
hakkımızda yanlış hükümler venrek 
bize şu veya bu siyasetin gayretini 
gütmek istiyenler ve bize bilmediği . 
miz m~ksatları isnat ve izafe ede:-.ler 
bulunabilir ve belki ic;erde de sakat gö· 
rüşlü, yanlış muhakemeli vatandaşlar 
bulunabilr. D şarda ve içerde bur.lc.rın 
adetlerinin az ve tesirlerinin hiç oldu
ğunu bilirim. Fakat, vazife icabı olarak 
asıl bfü'iğim şey, yapılan sinsi tahrik 
ve iğfal ne olursa olsun, Atatürkün 
emrinde ve izin':le Türk milletinin sa
ğa ı;ola sapmadan dosc.lof ru yürü.:;ece
ğidir. 

Gf'nçli~c hitap 

Turk gençleri, 
Her sene sizden binlercesi mesle11..,"· 

rinde tahs:Ilerini ve stajlarını bitire . 
rek memleket mesul ve müdür safları 
arasında vazife almaktadır. 

Bütün cihar.a bir hakikat olarak ar. 
ze.deyim ki, sizler iltihak ettikçe :nil· 
lici ve inkılapçı saflar sıklaşmakta ve 
kuvvetleşmektedir. Atatürkün emane
tini elinize aldığınız gün Türkiye ve 
Türkler cihanın seveceği, hürmet ve 
grpta edeceği müstesna bir mevcildi -
yet clacaktır. 

Büyiik Atatürk, dördüncü · Büvük 
Kurultayda ilk rejimi şöyle hulasa bu
yurmuşlardı: 

!Ju bayramı açarken ve kutlarken va
tandaşlara bıı vecizeyi tekrar etmek iste
rim: 

"Uçttrum kenarında yıkık bir ülke, tiir· 
W düşmanlarla kanlı boğuşmalar .. 1'11· 
/arca siircn savaş ... Ondan sonra içerde ve 
dw1rda saygı ile tanılan yeni ı 1atmı, yeııi 

sosycle, yeni devlet t'I? bunları başarmak 

için arasız devrimler .. ,, 
f şte Türk genel c!evriminin bir kısa 

diye mi. 
Varol Atatürk, sana sonsuz baı!lılık 

ve minnet .... 

Dün öğledenberi İstanbul, yurdun 1 
her parçası gibi, büyük bir coşkunluk i
çinde, cumhuriyetin on beşinci yıl<lönü
münü k u t l u l u y o r. Dün öğ
leden itibaren yedisinden yetmişine ka
dar, denilebilir ki hiç evine girmeden bu 
yüce günü kutlulayan, Istanbullularda 
hiçbir yorgunluk alameti görülmemektc
bilakis bugün ve bu gecenin f evkalüdelik
lerine hazırlanmaktadırlar . 

Dün sabah bayram için son hazırlıkla
rını ikmal eden İstanbul,' öğleden sonra 
bayramın ilk saatleri: Türk bayrağının 
her binanın yüzünü örten, cadelerin üstü
nü kapayan al ve beyaz renkleri içinde 
karsılaı:mıı:tır. Bütün millet, ba~larmda 

~ ~ "' 
Türkün ulu basbuğu Atatürk olduğu hal-
de idrak olunan bu yıldönümünü en de
rin bir haz ile yekdiğerine tebrik ediyor
du. Dünün manzarası. Istanbulun görül· 
memiş bir bayrama haıırlanrnıs olduğunu 
gö::ıteriyordu. 

Öğleden sonra geçen zamanın en mütc
bariz hususiyetini halkın yeni Ankara 
radyosunun hiç kesmeden yaptığı neşri
yata karşı gö~terdiği alfıka teşkil ediyor
du. Halk sokaklara konulan, kalwe.lerde 
evlerde bulunan oparlörler önüne toplan
mış, on beş yıla sığdırılan on beş asırlık 
hariakların anlatıhşmı büyük bir dikkat 
ve alf1ka ile dinliyor, Aradaki müzik fası
lalarmda bu yapılan işler üzerinde müta
lealar yürütülerek Cumhuriyet hüküme· 
tine şükran tezahürleri yapılıyordu. 

Akşamın ilk karanlığı lstanbul üzerine 
çöktüğü zaman şehrin manazrası birden
bire değişti. Şehrin her tarafında kuru· 
lan taklardan birdenbire bol bir ışık ve 
renk huzmesi güneşin yerine şehrin se· 
masına hakim oldu. lstanbul surlarını 
görülmemiş bir ı~ık seli kaplamıştı. Bu 
nura boğulan şehrin sokakları akşamın 

ilk anından itibaren evlerinden dışarı 
dökülen inc;an kütlelerile doldu. Ta~tr. 
Fatihten, Sultanahmede, buradan Emin
önüne. Karaköyden Galatasarayına ve o
radan Harbiyeye kadar olan şehrin ana 
caddeleri kalabalıktan geçilemiyecek bir 
hale gelmişti. Her taraftan bir nağme ta
şıyor, her yandan ışık \'C renk yağıyor. 
yeryer Büyük Onder ve rejim için yapı
lan iyi temenniler yükseliyordu. 

Sarayburnundan başhyarak buradaki 
14 renkli havuzun sulan karşıdaki Şemsi
paşa havuzunun renkli sularile mütenazır 
olarak yükseliyor. A\Tupa ile Asya ara· 
smda bir ışık köpriisü kuruyordu. Köp· 
rünün iki başında yükselen kuleler ,.e 
köprü üzerinde yapılan fevkalade tenvi
ratm deniz üzerine aksi l stanbula ayrı 
bir güzellik veriyor, on binlerce kişi bu 
güzelliği temaşa ediyordu . 

Ziraat Bankası, Danizbank ve güm
rük binalannrn f e,·kalfıde tenvir tertibatı 
İstanbul limanına şimdiye kadar görül
memiş bir güzellik veriyordu. 

Şi~hane karakolundan Beyoğlu kayma
kamlık binasına doğru yapılan taklar cid 
den görülecek bir manzara arzediyordu. 

Istiklal caddesi ve Taksim meydanı. 
dün gece hiçbir zaman görülmemiş bir 
kalabalığın siklet Tn.!rkezini te~kil edi
yordu. l'cu ve sonu belli olmıyan bir in
san seli durmadan akıyor, akıyordu. Her 

ilktcşri11 gecesi ~ 

fert bu gecenin kudsiyetioe r:ıl'3 
memck i .,tercesine coşuyor: \ 
hk göstermiyor, diğer b:.r 
hatırını kıracak en ufak 1 

bile herkes çekiniyordu · 1-t' 
Bugün güneşin ilk 1~1kla·~i ~) 

n dün nk~am bıraktığı gı 
du. 

rS
Bu sabah b a Y 

ı~U· 
\'C erkenden ba~aJll ~ 
bayramın resmi günü old _..ııJ. 

yoru 
aıt hazırlıklar goze çarpı ı1Jc· 

9. 15 de vilayette tebri~. ~~ 
dı. Vali Muhiddin Ü$tUI1 ı!l ~ 
namına evvela saylavlarırrııı 
müteakip sırasile vilayet er1' · 
S. k . .. eso;ill A ., ır et ,.e cemıyet mum ı:ıeı"' 

!erin ikabul ettikten sonnı r;,etıt" 
İstanbul kumandanı J{o 'f~ 
Bıyıktay bulunduE:ru halde 

rcket etti. .. .. ce1' bit 
Taksim meydanın gorı.ı~c et!' 

zara arzediyordu. Abidcnıfl r8fı 
bir intizam içinde kıtaat uı tfle 
rilmiş, meydana sığmayan cııd 
teşekküller meydana açılıttldatl 
ralanmıştı. Vali ve kumat1 ıi te 
on birde kıtaat ve mektcpte

0 
•. .,e 

"!1 .. 
ladılar ve tam abidenin o 
durdular. · tı 

Bu esnada tiz bir bofU. c:~: şe 
likleri esas vaziyetine getır. fl ~ 
dosu istiklal marşını çaıar1'~:ı;l 
rağımız direğe yükc;e}rne~e nı-iP 

B k . . . Jllate• , 
ayra · mera ımını tf!l 

refakatindeki zevat T~k~!rrı ~eld 
nündeki hazırlanan trıbune ~,I~' 
rimizde bulunan bir kısı~,~· 
hükumet erkanı, ordu erkıı ·ıtliı ~ 
kahraman haliklcri matcıilerıde~ 

. ·b"nıer terem §ehıt anaları tn u . de 
yor. Aşağıdan doğru önlcrıt1.,,e 
lunan kahraman erler getrrı~d# 

Resmigeçit _şu dakiakda > 

nuyor. , 

Ankarada~' 
mErasir11 

il,.u• 13 • 
Anknra, 29 (Hususi) - .. d' 

' • JtCv _ıı 
Meclisi ıteisi Abdülhalık 1,cr 

·ııı1t Ililyük Millet Meeilsindc ) uflı 
resmiı\e Reisicilmhur Atnt 

riya..cıet cdf'cektir. b~I 

Merasime saat on Uçtc rııtıı' 
Meclis Reisi Reisicümhur Jlfl Jlltıl' 
kille Vekiller heyeti nznııır 
Kurmay Başkanının, rnccJIS 

tebriklerini kabul edecekti~· .1e .:f 
Müteakiben kıdc>m sırıısı)iletil" 

devletlerin büyük ve ortn clÇ .J 
riklcri kabul edilecektir. JC ~ 

buyll ~ Bu m~rnsimden sonra .tir· 
mi için hipodroma gidilecc~t 

Başvekil Celfıl B:ıynr geç 0~ 
önce Reisicumhur Atatilrk'U:11 ıııı11...ı 
taben vereli-Ti mC'saJ·ı onıut ..rsY 

"' •t J" 
yncnktır. Bundan sonra gcçı 
lıyııca.ktır. 





Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

~uııanmalktıır 

RADYOLIN DiŞLERi, 

GüzeODeştDrar. 

RADYOLIN DiŞLERi, 

SsaIDamDaştarnr. 

RADYOLIN diılcri temizler ve parlatır, mikropları yüzde )'tiz öldü· 
rilr. Diı ttlerini baliyerek butalanmalanna mbi olur. 
Atız kokuıunu keMr. Sabah, öiı. H ak,am her 1emekln 

.anra RADYOLIN 
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Bayanlara Mahsus •I 
Son moda ıapkalar, her tl!rlU 

, ,ı ~. ı ı ,:ı ı. ı .1 ı.: .:. · ... ı .!. :!ıı , hl ... :: J ·' .ı ~u ,ııı :ı u!. ,:!1 '.l l!I l! • 
• •• i Avrupanın bayat kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız!Yavrularınızın midesiJ11 

bur cuburla .:loldurmayınız ! Tabii, saf, lezzetli 

HASAN 

buna """1dar'bayılıyorlat.(;<ık lıtfhllı ve oevtr•k bO)'Oıler. Hu eat 6zın unlann \ifta mini böl, pda" çok .. k~J 
aektir. DUtUn çotUk d0ktor1an buna phn det eder. Avrupa diplomalarla musaddak birlncHIJil Juuanmı,ıu. 8tl • 

' yilkııek evaaf a malik tabil gıda anw 

HASAN özlü unlarıdıt 
Pirinç, Yulaf, Mercimek. Buğday. irmik, Patateı, Muır, TiirlU, Bezelra.1 Jf' 

dem, Çavdar OzU unlarını Çocuklarınıza yediriniz. _1_1111111_ 
renkler ve çc§ltlctl 

A iŞ 
şapka mağaıaıında bulııbilcceksıniı 

Beyôğlu: inglHı Sırayı karpstrKİli 

Nezle ... Grip 
hastalı" larda 

• ve üşütmekten hasıl olan 
hatırınıza gelecek ilk isitı1 

1 

~ ~ " l . - -. ~ . -: _ .; 

M .. kt 
Kitaplarınızı 

VL!.\KIT 
VURDUN'dan 

Tedarik ediniz 
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!Q) ~ aır mu~aı~e_O<esllırllO!Fll Dm;ga~u ( 21 temmuz 1936) askeri.erimizin Çanakkaleye girişi - Sa©l(ğ!c:ı 

lfJ)aJk~o Türkiye, lran, Efganistan, Irak arasında ( 9 temmuz 1937) lran Ş:ıhenşahının Türkiyeyi ziyaretı -
H~ta'1' Ds'\tlkDaDi askerlerimizin Hataya girişi ( 2 temmuz 1938) 
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15 Yılda Cumhuriyet cıy~ 

[Cumhuriyet Ad iyesi] 
'Va On o~ 1&»3rr yıO<dlaı 

01 Milyon 
389,797 
iş çıkardı 

15 Yılda çıkatılan 
kanunlar 

Cilmhuriyet adliyesinin prensipleri~ 
başında sayıla.bilen kafa birliği, içti.had 
birllği ve kanunun her yerde tam olarak 
tatbilı.ı hedefleri on be§ rtl içinde ilmi 

ve sistemli bir usulle temin olunabilmi3-
tir. (750) mahkeme kurulmu§tUr. Bu 
tnahkemelerde fiilen ka:ı:a vazl!esin\ gö-

ren (312) si ağ1rcezacla, (116) sı ticaret 
mahkemesinde ve ( 185) i asliye hkuuk
t .. ve (157) sJ asliye cezada ve (183) ü 

hem asliye hukuk hem asliye cezaya ba
kan tek hll!~imli mahkemelerde ve (171) 
i sulh mahkemelerinde ve (1 O) u lora 
reis mu:ıvinliğinde ve (3fı0) ı sorgu ha
kimliği işlerinde çalışan ( 1394) hakim 
Ye (507) cümhuriyet müddeiumumtsi 
(3·18) icra memuru (10) adli tabib mev
cuttur. (1836) mlib~Jr çalışmaktadır. 

,(465) i başkatip ve muavini olmak tlzere 
'(1923) ~bıt klHibl vardır. 

Cümhurlyetin on beş yılı içinde, TUrk 
kanunu medenfsl, kanunu medeninin me
riyet ve surotl ve tatbik şekil hakkında 
kanun; borçlar kanunu; emlf.k ve eytam 
bankası kanunu, evlenme tallm&tnamesi, 
velayet, vasayet ve miras hukukuna alt 

nizamname, knra ticareti kanunu, rJen!z. 
ticareti kanunu, Ucaret kanununun sure

ti tatbikı. hakkında kanun, tatbikat ka
nunu, hukuk ıısulil muhııkemeleri kanu
nu, icra ve üHl.s kanunu. icra ve iflilg ka
nunu ni:ı:amnıınıe ve tali."llatnarr:csi, avu
katlık kanunu, noter kanunu, adliye hare 
tarifesi kanunu, noter hare kanunu gibi 

gibi knnunl~r. nlzamname ve talimatna
meler yapıldı. 

Bu k<.ınunlurm arasında matbuat kanu
nu, ml'c:ıh:ıd cfirümlcr kanıınu, kan güt. 

me hakkmd:ıki kanun. tekke, zaviye \'e 
tlirbelerin seddine dnir olan kanun mü- J 
hfm ye,. ıtbr. 

Birço!{ ccr,a ev?erl teşkil olundu. 

937 de mahkeme ve dairelerden 
(563721) iş çıkmıştır. Bu işler hukuk ve 

Caşl:akan Celal Dayar 

Sistemli ve ilimli 
çalışmayla 

Asnla ra sığmıyacak neti· 
ceJer alm~ş bulunuyor -
lstikldl mllcadclcsiyle başlıyan milU 

varlık davamızın lehl.mlze netice1eneceE;1-
ne olan iman ve kanaat hemen beynel

milel mevkllmfzin tanzimi hu.suııunda fa
aliyete geçmemizi lcab ettirmle ve diğer 
devletlerle mUnıısebetlınlzln tanzimJ e -
saslarına daha o zamanlardan ba~lanıl
mıştı. 

Loznn ınuahedeaJnln akdlyle Osmanlı 

imparatorluğundan mlidevver vaziyet te
mizlenmiş ve kapltUW.Syon bclusınd:ı.n kur 
tulmug olan Türkiye, dahilde sulh ve ha
rigte sulh siyasetini kuvvetinden ve hak
kından emin olarak to.tblkıı başlamıştır. 

Jlurici~'enin &lstemlt ve lllınll mesaisi 
ve bundakl bUytlk dikkat ve itinası asır
lara srğmıyacıık neticelerin husulüne A
tnil olmuf)tUr. 

DevleUet arasında kaznndığnnız mUı

tesna. mevklin ve tcmln eylediğ'lmiz dost 
lukların tezahUrııtından olarak Efgan ve 

Irak kralları, eekl İngiltere kralı, mUte
veffa Yugotılav krn.lı, Romanya kralı gay. 
rl resmi !'lekilde Iran f)ahı sureti resml
yede, lsveç vellahtı, ErdUn emtri Abdul
lah, ve İbnlssudun oğlu FayMI cilmhur

reiııi Atatilrkll ziyaret eylemişlerdir. 
Birçok hariciye naztrlar1, başvekiller, 

garb hükflmetlerl siyasi ricalinden bazı. 
la.rı mNnleketlmlzl ziyaret etmişler ve 
htikflrnetimiz erklnryla temas eyle.m.lş • 
terdir. 

Clirnhurly~t hın1ciyes1 btlytlk TUrk mil
letine on beş senelik taallyet hayatııe 

unıulmadrk meeut neticeler bağışlamı~ 

bulunuyor. 

ceza mahkemelerine aittir. Sorgu haklın .. 
tiklerinden, lcra. ceza ve mUddelumumt .. 

lik dairelerinden ve icra hukuk ve ilim
srz lr.ra dairelerinden de (726047) iş ~t!t

mrştır. 

T~myiz mahkemesi dairelerinden blr'"· 
et reellik dalretııfnden (1676), ceza dai
rclerlndnn ( 4'3242), hukuk do.lrelerin • 
den (21536), ticaret dairelerinden (3541) 
icra ve iflas dalrelerir.den (5750) iş çtk· 
mnıtır. 

Bunla!"m umumi yekunu (138{}797) gı

bi ol'.luk':!I. mlihim bir rakama baliğ olur. 
Bir taraftan da Tli.rk hukukşinas!art 

ve profcs6rTer1 ve Mldmlcrt tıırafmdnıı 

taberlilen yüzlerce hukuki eserle ecnebi 
rserler ııatrnalmmış ve hS.klmlerln bun.• 

lıu'dan istifadeleri temln olunmuetur. / 

•••••••o~••~••••••••~~•••~~·•~~•••~~••#' 
• G .. • un 
.................. ):$.. 

geçtikçe ·kuvvetle1ıen / 
*~ ...... .,, .. 

ClUI m lhı lY ıröy~t: 
liifil ©l O ü y~$ ü 

Her sahadaki ihtiyaçlara büyük bir hı~I: 
yetişiyor; memleket içinde ve dışın 
ona tam bir imanla güveniliyor i suP, 

Jeket ~ 
'''Memleketin va

z.iyeti maliyeı,i, in~ 

µzam, emniyt t ve 
inzibat lizerine .nıU
essestir. Devletçi 
ve halkçı olan bir 

ldare ve ekonomi 
hayatında hazine
nin kudret ve lntl· 
zamı başhca mes
nettir . ., dly e n 
Atamızın vecizesi 
maliyemizin hede
fi olmu~tur. 

• .. 
CUMHURl'lEl l\Uttt\.ERlH\~ 15 'YHJ .. ~K IN:~asAr:' SE""' R •• 

ınkwJ'°" ~ 
refah& iJI 
oJdUgııııU J 
'tiği gibi. " 

Cllmhurlyet nes
li, cilmhurtyet mali
yea\nin gUn geç

tikçe daha çok 

kuvvetlendiğini, her 
sahadaki ihtiyaçla · 
ra bllyük bir hızla 

yeU1Jtlğini, gerek 
memleket içinde, 
gerek dıgında ona 

gUvenllcllğini, ina
nıldığını görmek
tedir. 

DUn ıuıla umul
mryan bu netice, 
c\Unhuriyet reji -
mJnfn koyduğu pren 

alplerln p!Anlı, de

va.mb emelderle re
e.lli& edilnıeainden 

doğmugtur. 

Bu gilnkU tna.ll-
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yemlz, (Denk bUtçe) preneJplne bağlrdzr. I 
Cü.mhuriyetln llk bUtçeel (1924) bUtçeııt
dir. Varidat (129) mllyon, masraf (140} 
mflyon ilrayd.I. Ve b5ylece (1926) yılın l 

gelinceye kadar bu tevıızünaüzlUk gBrUl -
mektedlr. 

CUmhurlyetln {1:S) lnd bütçesi olan 
1938 bUtçost (250) :milyona bağlandığına 
glke, bu bUtçe cllmhuriyet bUtçeslnin 
en yüksek bir bUtçesi olmu~tur. 

CUmhurfyet mallyesl; dUzgUn ödeme 
sistemini tamamen tahakkuk ettirmiş ve 

alıı.caklılarm alacaklarmı tahsile ka.ruı 

gösterdikleri ha!!sasiyet kadar o da, borı;ı
larmı Odemekte hassasiyet gösterm.Jştir. 
BugUn devlet vezneıdyle istihkak sahlb\e. 
ri arasında kazanç arıyan blr 2iUmre de~ 
ğll, bir eahıs bile kalmamıştır. 

Cümhuriyet devrinde, bUtUn devlet 
muhasebesi ve devlet vezneleri bir kUJ 
haUne getlrllr.ıi~ ve muhasebe teekilAtı 

tamamen maliye vekftletine bağianmı,trr. 
Bu suretle bfitçe tatbikat neticelerinin 
toplanması, kontrol edilmesi kolo.ylaştı

rılmtş ve devlet parasmrn ihtiyaçlara g!S-
re seyyallyeti \re kolaylrkla kullanılın!l.Sı 

temin olunmuştur. 
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bir mali karar almrrken, ilk gözö

nUne getireceğimiz ısey, mllıt faaliyet ve 
mUJi istihsal, yeni verginin bizznt Rna 
menbaı üzerine yapı.ı.caJ;ı tesirler olmu
ltdır., vecizeleri umde vo hedef olmuı
tur. 

CUmhurlyet, (138) milyon gibi mUtc
vazı blr varidat bUtçeııinden !şa.r vergi
sini feda etmekte tcreddlid duymamıştır. 

Ve btitiln vergller Uzorlnde teknik tet
kikat yıı.pllmııJ, vergilerin mahlyotlôrl il
mi sllzgeçlcrdcn geç!ıilm1r;ıtir. 

1937 mali y1h sonunıia tahsilat bUtçe 

tahmlnlerinJ yilzde (12) aşmış ve (2S) 
milyon 265.441 Hraya varmıştır. 

Ve.ridatın seyrinde gf'rUlcn bu inkioı-af, 
blrka!) yıldanbcrl bir tnrnftan b\ltçe ra
knm!arınrn arttırılnıasını, ve diğer taraf. 

tan vergUerin blrçnğunda tahfifler ya
pılmasmı t<'rnln eylemektedir. 

Hayvanlar, muamele, istihl5.k, hizmet 

erbabından alm:ın muvazene ver-i!cri, 
kazan~ vergisi ile damga resminde yapı

l"cıı.k ehemmiyotli tahfiflcr hep bu inkt- ı 
şafm mahııulildUr. 

etl• -tedbirleri nlmıe ve bu eur re" 
gerek memleket lçlndeld, ge ~ 
ki kıymetinde tıım bir isli1'r&' 

!emiştir. lif" 
Devlet tarniındnn kurul~ıt ~ 

milli mü.cssC'scler mUbJ.r%1 " t! 
• t rxıet~ .11 ballg olur. CUmhuriye ,pf'Y 

(10:;0) da kabul edilen blt ~ 
milyon eormnyeyle ı:uruldıl• ~~ 

Emll'tk bankası (102f5) d• ~
bir kanunla, (20) mllyon ıe 

. ' ruldu. • ... ı 
~-P'~ 

SllmPr bımk (10~3) tt it '"' 
knnunlu (20) milyon ıır•~~ s' 
1037 de bu sermaye (80) ın 
bin !in.ya ı;rlcnnldı. ııııt• fi 

I:tlbnnk (1033) de bir ıcaıı 
milyon eennayeyle kurutdıJ· J!.. 

Dznizbnnk (1037) de Jt•~ 
lro.nunln (50) milyon ıırayta ~ ~ 

T pu ve kadastro işleri ,.ıcl,tf 
temle kuruldu. MUUdyet il • 
girdi. ,,-

Yen! m•tt t"kllatla ~ 
tizarn altına. alınmış oJdU· 
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Seneler 

1854 

1855 
1858 
1860 
1862 

1863 
1865 
1865 
1869 
1870 69. ' ·O:lo 4.025 00 . ,,4i., 27 . o 

'loo '·Ooo 3.9-,2 o 187 ı 
Oo 4 l . 00 1 

l o ooo 3.194 o 872 
..._ .'tiltraııa 453.eıcc. ooo 1873 
·"lllı.w_ t b 00 
lgOcı 'it'. 189 tından .. 1874 
<le. ·•ııoa O, 1894 onra da devam 
dc~'tikra;~ııo9, ıg'ı~896, 1902, 1905, 

lgos r hp ı · 1911 ve 191~ 
"e 1 ı rnıltı 9os de .. r. Bu seneler_ 

\içer istikraz bir· 

lktısat ve sana ı politi
kamıza toplu bir bakış 

~~--~ıııır.ı..~ 

Üstte soldan itibaren: I<ayseri kombinaS1. Isparta gülya~ı fabrikası, Alpııllıı şeker fabrikası. Altta: Beykoz fabrikası "" 

den yapılmış ve 1914 de 28 milyon altın 
frank son defa alın:ıuştır. 

Bu istilmı:lardan memleketin nerine . 
sarfedileni binde bir nisbet:nde bile 

değildir. 

l.umlıur:y .. t den;n<le 
işte böyle bir borç yüküyle 'karşıla • 

şan Cumhuriyeti idaresi her~eyden ev
vel ticarete ve tüccara, san'ata ve 
san'atkara layık olduğu ehemmiyeti 
verdi ve bunu proğramlaştırdı. 

Herşeyi dışarıdan almak mecburiye
t:nde bulunduğumuzu nazarı dikkate 
alan Cumhuriyet hül:umeti memleke· 
tinde yetişebilecek her maddeyi dahilde 
işleyebilec~k fabrikaiarı kurarak hall:a 
vcrmeği pro~rammı:ı ba~ına aldı. it· 

halatını halkın alış kabiliyetine uydura
rak evvela mütevazin harici ticarete ve 
scnra da lehde vaziyete doğru gitti. 
Bu pn:1ğramın rakamlarla ifadesi şu

dur: 
Cumhuriyetin ilk on yılında ihracat 

85 milyon Türk lirası 1923 de 
101 milyon Türk lirası 1932 de 
Müreakip be§ yıl içinde: 

ihracat 
L.T. 

Milyon 96,1 
.. 92,1 
.. 95,8 

" 117,7 
.. 137,9 

ihracat 
L. T. 

Milyon 74,6 
.. 86,7 
,, 
" .. 

88,8 
92,5 

114,3 

Seneler 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

1~te iktıs~~i _<lavanın muvaffakıyetli 

yürüyüşünü gösteren bu rakamlar dü· ı 
zenli bir iktısat politikasının neticesi 
dir. 

İbrncatım1zn itina 
Cumhuriyet iktısadi proğramınm 

başına ihracat maddelerimize itinayı 

koymuş ve bunun için her ihraç madde-

miz üzerinde ayrı ayn meşgul olınağı 
bir prensip yapmıştır. Bir yandan ihraç 
maddelerinde maliyet fiyatının dünya 

piyasalarında en mi..said şartlar içinde 
rekabetimizi temin edecek şekilde dü. 

şürülmesi temine çalışılırken, diğer ta· 
raftan da ibra~, dahili istihsal ve istih-

lak maddelerinin tağşişten men'i göz -
önünde tutulmuş ve 1705 sayılı ''men'i 
tağşiş,, kanunu çıkanlmıştır . 

'Bu kanuna istinaden şimdiye kadar 

A11ka1a Merkez bankası 

birçok ihraç maddelerimizin staııdardi
zasy~nu yapılmış ve daha bazılarının 
da stadardize edilmesi için nizamname 

Ihracat eşyamızın temiz ambalajlar 
içinde ihracı da bir gaye edinilmiş ve 
nizamnamelere ambalajların bir tipte 
olması mecburiyeti konulmuştur. 

Milli bankalar, ihracatı müm'kün ol· 
duğu kadar toplu yapmak üzere füra
cat tacirlerine ön ayak olacak misaller 
ortaya koyma!ttan geri kalmamıştır. 

izmirde (Tariş) kurumu bunun bir 
misalidir. Bu misale uyularak ihracat 
tacirlerimiz de aralarında ihracat bir
likleri kurmağa başlamışlardır. 

İthalat ticareti 
1thatatımızın, milli bünyemize zarar 

vermiyece'k şekilde mümkün olan ser
bestlikle cereyanına daima imkan veril· 

miştir. 

Fakat Türkiye Cumhuriyeti, dalma 
klering sistemini tatbik edegelmiş, ter
cihan malımızı alar:ın malını almıştır. 

Maamafih hiç bir zaman klering sis. 
teminde yegane tedbir olarak israr et· 
miyen Türkiye Cumhuriyeti hükumeti 
dalına müsaid bir şekil bulunduğu tak· 

dirde bunu da tatbik temayülüntf gös
termiştir. 

Ticari kurumların inkişafı 
Cumhuriyet Hükiımeti kurulduğu 

esnada bu memlekette ticari işlerde 

çalışan şirketlerin sermayeleri ancak 
61 milyon liralıktı. Bu gün bu miktar 
150 milyon lirayı bulmuştur. Buna ban· 

karalra sigcrta şirketleri ve zirai kredi 
kooperatiflerinin sermayeleri dahil de· 
ğildir. 

Memleketimizde halen 168 i anoninı. 
214 ü limited ve 67 si kooperatif olmak 
üzere 419 milli şirket mevcuttur. 

Halen memleketlmizde 103 yabancı 
şirket faaliyettedir. Bunların sermaye
leri mecmuu da 73 milyon liradrr. 

Cumhuriyet HükOmeti si&ortacılığı 

da murakabeyi kendine bir bor~ bilmiş 
ve evvelce münhasrıran ecnebüer elin· 

de bulunan sigortaların millileşmesine 
ve sermayelerinin mürakabesine ilk a· 
dım olarak "Milli Reassürans Türk A-

nonim Şirketi,, ni teşkil etmiştir. 
1934 senesinde iki yabancı şirketin 

ülası üzerine yeniden bazı mürakabe 

tedbirleri almak lilzumu gören Cümhu· 
riyet hükQmeti ''Sgircta şirketleri mü· 
rakabe kanunu,, nu çıkarmı§tir. 

3,700.000 lira sermayeli sekiz sigor. 
ta şirketi Cumhuriyet devrinde teşek -
kül etmiştir. 

Cumhuriyetin yarattığı ban
kacılık 
Milli bankacılık mefhumu bu cıem· 

Jekette Cumhuriyetle beraber kök sal
mıştır. Vakii 1921 senesinde memleke
timizde 11 milli banka bulunuyordu • 
Fakat bunların sermaye miktarları ga· 

yet az ve idare tarzları oldukça geri 
idi. Cumhuriyetin on beşinci yıldönil • 
münü idrak ettiğimiz şu sırnda memle
ketimizde 44 milli banlta mevcuttur. 
Bunların sermayeleri yekunu 
3~9.092.000 Türk lirasıdır. Ecnebi ban· 
katarın miktarı yedi tanedir. Sermaye 
miktarı ise ancak 6,778,64i liradır. 

Türk bankacılığı milli servetin teki· 
süf ve işlemesinde büyük 5.mil olmuş, 
bankalara mevduat yekunu rubu mil
yar lirayı çoktan geçmiştir. 

SJ11rDevamı 10 uncuda 
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Cumhudyetimlzln on beşlnct yıldö • 
nümü münasebetiyle, milli müdafaa iş
lerinde on beş sene içinde varılan neti· 
cclerin fC!I1atik bir hülasasını yapabil
mek için milli müdafaa işlerini üç 
genel esas üzerinde tetkik etmek ge
rektir: 

1 - Kara, 
2 - Deniz, 
3 - Hava kuvvetleri, 

IKaıra or(d}lYJSY 
Piyade silahlarında, son dünya harp

lerinden alman tecrübelerden istifade 
olunarak sistemli ve pr.cğramlı bir tel 
kamill ve bilhassa insan kuvvetlerine 
dayanmak esası bırakılarak hafif silah· 
lanru adedini çoğaltmak suretiyle bil · 
yük bir ateş hacmı istihsal ciheti takip 
olunmU§ ve ordulanmızm modernize 
edilmesi esaslan tatbik edlimitşir. 

Hafif silfilılann asrileştirilmesi işi 

ikmal edilmek üzeredir. Piyade ağır si
lfilılap işinde kuvvetli ve sistematik mo 
törizasyona ehemmiyet verilmiş, hava
ya kargı ve zırhlı vasıtalara mukabil 
de j>iyade birliklerimizin kendi emni
yetlerini bizzat yakından temin edebil
meleri esası kurulmuş, düşmanın motör 
kuvvetlerini bertaraf edecek vaziyete 
yükseltilmiştir. 

Xopçu amıfında motörleşmeye e
hemmiyet verilmiş ve hafif, ağır ve en 
ağxr silahlarla techiz edilmiş topçu sı· 
mfı yalruz düşman mevzi ve cepheleri 
üzerinde değ.il, ayni zamanda gerilerin
de de tesir yapabilecek silahlala kuv -
vetlendirilmiştir. 

Kara ordusunun süvari sınıfı üzerin· 
de de, eüvarimizin kudret ve müesseri. 
yetini arttıracak tedbirler alınmış bu
lunuyor, 

Süvari kıt'alarımız karaya ve havaya 
karşı her vakit ve her yerde korunabil· 
mcsi için motörlü defi vesaitiylc techiz 
olunmuştur • 

Teşkilatlandırılma işinde memleketi
mizin coğrafi vaziyeti gözönünde bu· 
lundurulmuştur. Bütün silah!arrn, mo· 
törlü vesaitin bir seferde sarf ve istih
lak edeceği mühimmat ve yabancı mad 
<leler ikmal ve bunların sevkiyat ve 
nakliyat işleri azami derecede t~rtip· 
lenmiş bulunuyor. 

Harp silah vasıtalarını tedarik eder
ken, memleket dahilinde yapılabilecek
leri, bunlardan ihtiyacımızdan fazla 
kalacakların komşu devletlere satıla

bileceklcri işi ehemmiyetle göz önünde 
bulunudurulmuş ve bunun tedbirleri 
alı~. 

İyi atllh a1abnmek ve bu işi teknik· 
man kontrol edebilmek için (Fen ve 
San'at Umum Müdürlüğü)_ teşkil edil
miştir!' 

··············~ . ~·············· • • ! On beş yıl içinde, karada, ha- : 
• 

5 vada, denizde en modern harp: 
• 

5 aıetıerile t m ve mükenınıeı : • ! techiz edilmiş bulunuyor 5 
···········································································••ı·•··········· 

Nakliye kollarımız, en uzun menzil
lere hareket edebilecek kudrette hazır· 
lanmış, vesait asrileştirilmiş, makineli 
isthikam vasıtaları, m-:>törlü köprücü 
kollan, fenni ölçme ve muhabere vası
taları da o nisbette modernize edilmiş
tir . 

Aletler ve çalışanlar, laboratuvarla· 
rın geniş ve şümullü mesaisi altında, 

sıkı bir kontrolle idare ve tedvir edil
mekte'dir. 

Bu suretle Türk ordusundaki çalış· 
ma, ilmi kontrol altına da vazedilmiş 

bulunmaktadır. 

Yüksek harp sanayii merkezleri mem 
leketin ortasında ve en emniyetli yerle· 
rinde kurulmuştur. Bu mesai mütema
diyen artmakta ve bu suretle bir taraf
tan da memleket, iktısadiyatına yardım 
olunmaktadır. 

Kışlalar modernize edilmektedir. Bir 
kısmı bitmiştir. Bir kısım in~:at ta bit
mek üzeredir • 

Büyük harpten, bir ç.ok uzuvlarını 
'kaybetmiş ve yorgun bir ha1Je çıkan 

deniz ordusu, on beş yıl zarfında hfun
malı bir faaliyetle mükemmel bir hale 
sokulmuştur. 

Tamirleri yapılan gemiler son sistem 
tertibat ile ikmal olunmuştur. (Uya
nık) ve (Peyik) gemilerimiz Gölcükte· 

l 

ki fabrikalarımızda esaslı bir surette 
tamir edilerek mükemmelleştirilmiştir. 
Gölcük yağ gemisi, Atak mayın gemis,i 
motörlü iki saç şalope, motörlü bir saç 
su dubası, motrbotlar ve ciğer küçük 
tekneler Gölcük ve İstanbul tersanele
rinde Türk mühendis ve işçileri tarafın 
dan inşa olunarak filomuzun yardımcı 
sınıfına ilhak edilmiştir. 

Avrupa tezgahlarında yapılan torpi
do muhripleri, <lcnizaltı gemileri, avcı 
botları, mayın ihraç motörleri donan· 
mamıza eklenmiştir. 

Bunlardan başka bir denizaltı an::ı. 

gemisi, bir kömür gemisi, bir su gemi
si, iki romorkör, motöriü bir mazot du· 
b:ısı, müteaddit layter satın alınmıştır. 

ikisi Almanyada, ikisi istanbulda 
<lört den~z altı gemisi inşa edilmekte -

dir .. Harp gemilerimizin yedek aksamı, 
tahlisiye ve dalgıç cihazları ve sair 
malzemesi ikmal olunmuştur. 

Donanmamızın talim ve terbiyesi 
için pek büyük gayretler sarfedilmiş 

ve subaylanmız yabancı mütehassıslara 

ihtiyaç göstermiyecek derecede yetiş· 

miş, bu suretle donanmamız mükemmel 
personele malik kudretli bir hale ge
tirilmiştir. 

Cumhuriyet hava kuvvetleri tahmin· 
lerin dahi üstünde inkişaflara mazhar 
olmuştur. Bilhassa sefer techizatı gök
lerimize karşı bizi mütmain edecek de
recede müsaid bir hale getirilmiştir. 

.. 

' ------ .. 
(1 

J 

. iıS~ 
. "latı ıı . Bfr çok en son tek'anıu lefl 

are ırt bardıman, av ve keşif tayY acP"'. 
mıştır. Bu sırada dünya ııa"ıııiJI 
nayiinde ileri safta bulunatı b 
havacılıkları tetkik edilere~ d' 
Cumhuriyet hava ordusutl a 
kine başlanmıştır , .. i 

"'"rlc~ 
Kayseri fabrikasının, ,. ~ öle'°• 

göğsünü kabartacak kendı , ~,) 
nndan müteşekkil bir ıcadrD fllP" 
kudreti mühim bir yekuna 

bulunuyor. ~ 

Kısa bir müddet içinde ııı~ 
mizde bir motör ve maden fa~ .A 
recrğiz. Türk tipi, öz yurd ç·ıı )l""_ı 
Jarının semayı yırtacak ke51'l dıJf 
tularm: büyük bir sevinçle 
mız zaman çok yakın.dır. ~ 

(1 Haziran 936) da teŞtdl f 
Havrt genel komutanlığ~adP 
göğüslerimizi kabartacak 

himdir. ~ 
Bir taraftan da gaz genel ıco~ 
ordunun gaz ve gazlerden ··tillJ .R 

tıtı ·rr· 
leriyle meşgul olmakta "le teto' 
tekelin 6azdan korunına 

hazırlamaktadır. ..te~ 
'"'er ır Bu ~ralık ordunun dıg 

şöylece htilasa edebiliriz· ~ 

~ o !Fil ifil ô <91 l\:JI r" 
'fil 

Ordu sağlık işleri, C~ınll~f' 
beşinci yılına mes'u.d ~ır ıaııl' .~ 
girmektedir. Verimli bir P ~ııtlJ'. 
dem vasıtalarla çalışan cu f>'"'/ 
dusu sıhhiyesi bilassa 'kort1~ 

. . blllıl 
bete ehemmıyet vermış .• tef• 

·rıı ı; 
Yapılan bir çok mil~1 ,do~ 

sıhhat işlerinin hedefıne ··ste'~ 
adımlarla yürüdüğünü eo 
bet işaretlerdir. 

ı• 
Yapılan statistiklere ıı:~ 

senesinde yeni harflerle 0 ·ıı 
öğrenip te terhis cdilenıe;~ı) 
yüzde 18 i.di. Bu yekun (l jbİI 
haren yüzde ( 56, 62, 7 5) ~ıd' 
yükselerek ( 1937) de ytı 
yediye çıkmıştır. l 

· tettd 
Ordumuzda sporda 515 ıc 

kilde her gün biraz daha tC 

mektedir. ~ 
. terbİf 

Cumhurıyet ordusu, \lri 
ğı genç vatandaşları currı11 .,!"' 
1 .. • • kte ve o . .L s ne gore yetıştırme .. e r 

"11tıl1 
bir yurtdaş olarak ko,, 
göndermektedir,. 
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iiş~lta~allnın başaramadığı nafıa! 
! erın i Türk Cumhuriyeti 15 yıl! 
~~~~ •• Jcerisine sığdırmışllr i 
~ ic-, hükluneti d·~·•••••••••••••••••••••••••~•••••••• 
''<tlı·l'\rl ..... ,ıı ..,.,_ . evrınde "Nafıa 

·~e . ,.. cısnu " 
~if ~alnız diller Yok bir Anka kuşu 1.849 
'e eıe:ıe, Yoluyıa,d~.. ~ol_:ışmıştır. Şi- l ; l7 
tı-ı~af tikleıınıe . 

1 
• oprusuyle, sulama 

' ı Ve • 1~ enle ~ . racty0sil· postası, telsiz 
t ıta h u.r1}'ct <lev ~ tnodern Nafia ilk de-
~ ti buatik~ıar y~~~de g~.rül.müş. On beş 
ııa..c.-· t~ıtlj İı:.l . an Turkıye cumhuri· 
""'~' to k ~ enn hi"b' .. \•v~~ :a nternı ır ınsıni ihmal et· 
lt:(tte . her Vas t eketi bir mamureye 
llı.ı;tır Cidden ··na:· aya baSVUrarak mcm· 

. ı., olan b' b' ~ ın ır işi başar· 

e~D R"'\7'0 0 ıa. 
~ s~lJ\~l ı ~ ı Ci! 
h laın l ıctar · 
i~}·ct i hiçbir §e esınden tam ve sağ-
"'lı acı· daresi .... ·uy ~evr alınıyan cum-
gııh 1 ve ···ı etın leh' d:1 ~em· ınuu rn" da ıne yapılmış, 
~tyoıııl)·oıu da du faa gayelerine uy-
~ih-· arın cvra1rnanu tı Y rd 
~"llYeti . ın hep~· ş . u da 

etlece~ın .en Par!~ ~üstemlegecilik 
. ~ bırcr eser numunelerini teş· 

Ciliği.. ı irnp-. halindeydi 
k .. , ta · -..rato ı ... · 
~ihte ·ırıhi 1855 tar ?gunda şimendifer-
\e · •k ı nh· d ı~ıetnı .0 atal{ 50 ın e başlar. Bu 
~t:ileı:ı A.e lltıtiyaz1 b.sene müddetle inşa 

u hat l Ydın demi ır İngiliz şirketine 
~~ı.~İrden ba~·o~lannı görüyoruz. 
~tı. ~re llincİiiıp Basraya doğru 
;ıar bu h l\radan d . an Yoluna kapı a
-e ıtııı..:1 attın A. onen bir sürü entri· 
Jı: ~'<tll \'e Ydında ·ı . 

~}dı11 h flneıni!ır n 1 erıye geçmesi 
·~ı aı attı a :. ır. 

l84A ll'ıı~tır ncak 1912 de b -nk·· 
~ 't de · ugu ·u 
ltıı~1i de ~llnir • l( 

Stır. h ttııryoıı asaba \'c 18.19 da 
uund arının . 

b ~ • A. an Sonra ınassına başlan-
~ h.at ta a nlcara hattı~87l Yılında IIay-

~tır. nt:ak 1892 a başlanmı~ ve 
llrsa . Yılında ikmal edil· 

~Iuctan 
Ya arasındaki 41 kilo-

Dcnıiryollarımızdaki muharrik kuvvetin mevcudunu gösterir grafik 

metre 110 metre uzunluğundaki hat ta. 
1 metre genişlikte olarak tamircn inşa.si· 
le işletilmesi 18 şubat 1890 da 99 sene 
m~ddetle gene bir yabancı şirkete veril· 
miştir. 

Yeni Türkiye "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükumeti), 1920 yılında yurdu 
istiklale kavuşturduğu zaman saltanat 
devrinden miras olarak 4138 kilometre 
uzunlubrunda demiryolu bulabilmişti. Ta· 
mamile yabancı bilgisi ve serrnayet.ile 
yapılan bu hatlar, memleketin menfaat
lerine değil yabancı menfaatlere uygun 
bir vaziyette bulunmaktaydı. Buna mu
kabil saltanat idaresinin döşeyebildiği de
miryolu yılda vasati olarak ancak 60 ki-1 
lometreyi buluyordu. ı 

Cumhuriyet hükfune,i, Türk parası, 

Türk emeği ve Türk bilgisile demiryolu 
inşasına 1924 tarihinde ba~lamıştır. Cum 
huriyetin on yılında inşa edilen demir· 
yolları mecmuu 2012 kilometre, onuncu 
yıl cumhuriyet bayramından bugüne ka· 
dar geçen beş senede dö~nen demiryolla
nmız da 963 kilometredir. Şu hesaba 
göre; Cumhuriyet hükumeti geçen on beş 
sene zarf mda Anayurtta 2975 kilometre 
demiryolu döşemiştir ki bunun yıllık va· 
satisi 200 kilometredir. 

Bu clemiryollardan başka, Erzincandan 
Erzuruma doğru 210 kilometrelik, Diyar· 
bakırdan dost ve kardeş lrakla lran hu
duduna doğru da 155 .kilometrelik kı
sımlarda geceli gündüzlü ray ferşiyatı 
deYam etmektedir. 

Bu büyük eseri yaratan cumhuriyet 

Erzincan 1ıattı f aaliyetl '.Ankara radyo istasyonu 

1924 6enesindQn heri Cumhurıyet JJJilfumeti11m 

yeni yapltrdfiı a'emiryollt~rın .seneler~ 9öre 
is/etmeye eıçı/an uzun/ul<liJ.rı 
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hükfimeti bir taraftan da yabancı elinde- millete en faydalı bir hizmet yapmıl 
ki demiryollan satın alaiak millilcştir- olllr., , 
meği bir borç bilmiş ve 294 kilometrelik ' Bu direktifle hareket eden Devlet De-
dar hat ile 3429 kilometrelik geniş hattı miryollan idaresi, kara, deniz ve demir· 
satın almıştır. Bu suretle bugün Türkiye· yollan arasında ahenk teminini gözetc· 
de - yalnız 434 kilometrelik bir hat müs rek yolcu tarifelerinde yüzde 90 a kadar 
tesna - deYlet demiryollan mecmuu varan tenzilat yapmıştır. 
6719 kilometreye baliğ olmuştur. Zirai kalkınma savaşınuzı, madenleri· 

Cumhuriyet hükQmetinin bu suretle mizin işletilmesini, ihraçlarını, sanayileş· 
satın alarak Devlet demiryollanna ilhak me programlarının tatbikini temin; mem· 
ettiği hatlar şunlardır: leket hayvancılığını teşvik, hayvan ihra-

Izmir - Kasaba ve temdidi demiryolu, cım ve hayat ucuzluğunu teshil ederek; 
Aydın dcmiryolu, Rumeli demiryolları, liman, rıhtım, iskele ve hammaliye ücret· 
Bursa - Mudanya hattı, Anadolu - Bağ· lerini indirecek; memleketin imar fa· 
dat demiryolları, Cenup hatları. aliyetini kolaylaştırac:at· ticaret j~ bul-

Cumhuriyctin onuncu yıldönümünü ma, kültürel ve turistik gayelerle yapıla· 
kutluladığunız esnada Anadolu - Bağdat cak seyahatleri mümkün kılacak bir şe
dcmiryolları satın alınmış ve Ankara _ kilde tarifelerde mütemadiyen teRZilat 
Kayseri - Sıvas - Samsun; Kütahya - Ba- yaplımak yolu tutulmuştur. 
lıkesir; Ulukışla - Boğazköprü, Irmak - K a r a y@ 1 o ar' 1 m o (g 
Çankırı; Fevzipaşa • l\Ialatya hatları ya- O EMlRYOLLARINI Nafia progra· 
pılarak 1938 kilometrelik yeni hat ik· mınm başında başaran Türkiye 
mal edilmişti. Bu suretle, i~lemekte olan cumhuriyeti hükumeti, karayollannı hiç 
hatlar mecmuu 5335 kilometreyi bul- bir zaman ihmal etmemiş, Osmanlı im· 
muştu. paratorluğundan deyı-aldığı 18335 kilo· 

O zamandanberi geçen beş yıl içinde: metrelik b:ıkımsız,, izi kaybolmak üzere 
Malatya - Diyarbakır; Çankırı - Filyos; bulunan şaseyi ve toprak yolların 

Af yon - Karakuyu; Sıvas - Malatya ; tamirile işe başlamış ve bun-
Filyos - /"..onguldak; Çctinkaya - Erzin· ların 7000 kilometresini esaslı ~kilde 

can, hatları ikmal edilmiş ve lzmir • Ka· yenileştinniştir. Bundan başka 12000 ah· 
saba; lzmir - Aydın; Sirkeci - Edime; • şap menfez tamir edilmiş, yeniden 18000 
Fevzipaşa - Dörtyol - Payas dcmiryolla· ta~ ve beton menfez yapılmıştır. 
n Devlet demiryollanna ilhak olunmuş· Bundan sonra, yeni yollar inşaatını 
tur. genç ve bilgili eUere tevdi eden cumhuri· 

Türk şimendiferciliği, idare bakımın· yet nafiası, bu işi tamamen fenni usul ,.e 
dan Türkiye cumhuriyetinin halkçılık re- sistemler içine almıştır. Bu suretle, cum· 
jiminin tam bir ömeğidir • huriyet idaresi, enkaz halinde imparator

Nafia vekili Ali Çetinkaya. Türk şimen luktan devralınan yollarla beraber bu-
difcrcilerine bir tamimle ~u direktifi ver· gün kara yollan mecmuunu 40.000 kilo· 
mişti: metreye çıkarrnıştır. Bunun 9638 kilomet 

"Devlet demir;·olları, kendi bii11yc- re 614 metresini yeni şose, 706 ı kilometre 
sini, hayatiyetini zaafa uğratmadan 729 metresini muhtaç şose, 1432 kilomet 
memleketin zirai kalkınması, sanayi- re 160 metresini tesviye halinde şoseler 
/eşmesi, bayındırlaşması, dış t'C iç ti- ve 8317 kilometre 37 metresini de üzerin 
caretitı yiiksclmcsi, bir kelime ile mem- deki arızalar düzeltilmiş araba yollan 
leket ekonomisinin inkişafı bakımların t~kil etmektedir. 
dan tarif eler de 11c gibi ıslahat ne nis- Cumhuriyet hükfuneti. kara yollan, 
bette tenzilôl yaparsa memlekete ve c.."'"Devamı 10 uncuda --
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Feragatın 
bir kanun 

ve sadakatin timsali 
ordusuna maliki% 

15 
YILDA 

Dahiliye Veka le
tinin başc.rdığı 

işler göz kamaş
tıracak kadar 

mühimdir 
Biliyoruz ki elim ve ağır şartlar için

de milletin idaresini ele alan cUmhuriye
tin dahiliye vekAletinl, bu devirde asayiş 
temin etmek, vatandaşlan tam bir em -

niyete mazhar kılmak, köylerimizi, §6 -

htrlerimizl, kasııbıılanmızı yeniden tan -

zlm, tesis ve imar etmek, vilayetlerin i
daresini, demokrasi prensiplerine, hnlkm 
lehL'le uygun bir §Ckflde nlzamlamak 
mevkilndeydi. 

On beş yıl içinde başanlan işler g<5z 
kamaştıracak kadar mUhlmdlr. 

CUmhurlyet zabıtası, her an vatanm 
ve eümhııriyetin istediği daimi sadaka-

tin, sesi çı~mıyan ve öğünmiyen fera
gatin timsali olan bir kanun ordusu oldu. 

Vilayet ve kaza idarelerinin teşekkülle
ri. idari ve kazni vazifeleri ilmin ve tec

rübelerin gösterdiği hak ve adalet esas
larma. göre vazıh bir surette tayin e
dildi. 

Köy kanunu köylerimize şahsiyeti 

maneviye verdi. Belediye idareleri cUm
huriyetln flll.n ve teessUsUnden sonra 

yer yer başlryan imar hareketlerine ve
rilen umumi istikamet başına geçlrDdl. 

Matbuatın devlet siyasetine ve milli 
ihtlyııçlara uygun hale gelmesi temin o
lundu. 

NUfus slyasetlno mUhim yer verlJerek 
sıhhi, zirai ve lçtimnt elemanlar hazırla
narak nilfusun artması temin olundu. 

İdare teşklltıtı sırasında tam teşkilatlı 
nahiyeler, umumi mUfettl~llkler gıoi ye
ni teşekküllerin yeri vardır. 

Memleketimizin coğrnfi vaziyeti na -
zan dikkate alınarak işlerin daha sUratll 
görülebilmesi esasiyle kurulan umumi 
mUfetUşliklerin adedi dörde iblüğ olun -
muştur. Bu te~kilat sırnsmda (Tunceli) 

vllnyetl de kuruldu. Temiz Tilrk iilkcsi
nin bu kısmmdaki itaatsizlik ve asayiş
sizliği ortadan kaldırarak onları ıslah ve 
halAsa doğru göturmck ve faydalı birer 
uzuv haline getirebllmek için bu teşkilat 
meydana geldi. 

lç işlerinde hasıl olan bu neticeler 
pek kısa bir tarih içinde en modern ida
re tatbik olunan Avrupa devletleri aya
rına çıktığımızı gösteren mü~ehhas delll
lel'dlr. 

atandaşın 
Cumhuriyet 

sağlığı 
Hükü m 

tinin en baş ~ 
s iplerinde n birid! 

TÜRKİYE CÜMHURı°YETİ SIHHAT TEŞKİLAT! 
(/m1.1mt/fvvaun~ 4 .Huwsi }dar~ v~ s~ı~(//y,kro'~ t~/1ş3n ~!'J..'!fl11r.s~!u"y~ 
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15 YIL ONCE: 

Tamamen cumhuriyetimizin malı olan 
Sıhhat ve Ictimai Muavenet vekaleti 15 
yıl içinde halk sağlığı için yapmış oldu
ğu işleri umumi hıfzıssıhha kanununw1 
hükümlerine göre tanzim etmiş ve başar· 
mağa çalışmıştır. 

Bu münasebetle Sıhhat vekaletinin fa· 
aliyeti, memleketin sıhhi şartlannı ıslah, 
milletin sağlığına zarar veren bütün has· 
talıklaı ve diğer muzır amillerle mücade· 
le, müstakbel neslin sıhhatli olarak ye
tiştirılmesi, halkı tıbbi ve ictirnai yardı· 
ma mazhar etmek, sağlık propagandasını 1 

şehir ve köylerde bugünün bütün vasıta·! 
larile imkan dahiline sokmak, doğumu 
çoğaltmak, kolaylaştırmak ve çocuk ö· 
ltimlcrini azaltmak, annelerin doğumdan 
önce \'C sonra sağlıklannı korumak, rnem 
lekete sari salgın hac:talıklann girmesine 
mani olmak, memlcl:et içinde her türlü 
sari \"e sa1gın ha<>t"ltklarla mücartrıe et· 

" en 
~ .. ..... 

1937 
15 Ylf.. SONRA 

mek, gıdalar ile ilaçlan ve bütün zehirli 
müessir ve uyuşturucu maddeleri kont· 
rol altına almak, serum ve aşılar hazır
larıak, çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhası· 

m hazırlamak, mektep hıfzıssıhha mües
seseleri ve bakteriyoloji laboratuvarları 

açılması ve idari mesleki tedrisat müesse
seleri açılması ve idaresi, mecnunlar ve di 
ser ruhi hastalıklara mahsus tedaviha· 

neler, malulleri kabul ed~ek bürolar te· 
sis ve idare::i, göçmen işleri, hapishanele· 

rin sıhhi hallerini teftiş, sağlık propagan· 
dası, nakil vasıtalarının sıhhi işlerine 

nezaret gibi güzel esaslarda toplanmak· 
tadır. 

lctimai yardım müesselerinin 15 yıllık 
:r.:.-:lisi göğüs kabartacak bir yekfuı tut· 
rn$tadır. 

Çocuk hastanelerinde 1937 senesinde 
( j, ..,42) kic;i tedavi edilmiş (13896) kişi· 

•••• ••••••••••••·•••••••••·•·••••••••••·•·••••·•·••·• .,t 5 Sılh'ıhat ve O~\tlmal m\Ylavef1 
i ve~~Oeitnınnn 15 yıDda 
5 başar~ ı@o nsue ır ••••• • • ••• ·························••&••················ 

Ilaslanclerimizden biri .• ..,i, 
• e<Jııw 

nin rontgeni ve laboratuvar muayenesi
yapılmı:.tır. 

.ı: ümune hastanelerinde (1937) senesin 
de (250421) kişi tedavi edilmiştir. 

t78048) kişinin rontgeni ve laboratuvar i 
muayenesi yapılmıştır. 

Zonguldak hastanesinde (37) senesin· 
de (6165) kişi teda\; görmüştür. Akli ve 
asabiye hastanelerinde <ll535) kişi teda· 
vi edilmiş (10890) rontgen ve laboratu· 
var muayenesi yapılriııştır. 

Heybeli verem sanatoryomunda (628) 
tedavi yapılmış (13392) rontgen ve ta· 
boratuvar muayenesi görülmüştür. 
Emrazı sariye hastanelerinde (9480) 

kisi tedavi görmüştür. Muayene ve teda
vi evlerinde (1700229) kişi tedavi gör· 
müştür. Doğum ve çocuk bakım evlerin
de (4971) kadın yatmlarak (22278) a· 
yakta; (1013) çocuk yatmlarak. (41294) 
çocÜk ayakta tedavi görmü~tür. 

Gureba hastanesinde (47119) hasta te· 
davi edilmiştir. Belediye hastanelerinde 
(18193) kişi yatakta, (177075) kişi a· 
yakta tedavi ectilmi~tir. Doğum ve çocuk 
bakım evlerinde (1118) kişi yatakta, 

(6208) kişi, ayakta teda~J 
Hususi hastanelerde (~ e>-t ,ı 

davi görmüştür. Hususi ı~) ~~ 
vet hastanelerinde (4314 

görmüştür. ~\'İ 
Dispanserlerde (2379~sıt 

yurtdaş vardır. :Mektep edB\'İ 
tvlerinde (23018) çocuk t ··rJe!• 
tir. nu arada veJ(a!ctin br~~ıel~ 
rr.üzcler, konferanslar, J'.}ılltJefl 
surctile Hhhi öğütleri, ~a:ı ret 
kı sıhhi işlerde ikazı muhıtıl ııı6 

Frengi, sıtma ve trah0 rt1. re! ı 
ne de büyük ve ehemmiyetli ııı 
tır. 1937 de seyyar trahoıı;3) sayısı (40879) dur. (221 

tedavi altına alınmıştır. •etle ,., 
Fıengide (177193) m~3\u11~ 

tır. (W364) genç tedavı. ~ bİ 
t1r. (3C58) ki~inin tcdavı~) ıd1D 
1~37 de meccanen (84 

gram kinin dağıtılmıştır. Jcll~ı. 
(16705) metre t .'ünde .~ 

rnıştır. (734011) kan mtııı~11ııt'1 
mı<>tır. (583433) dalaklı b )'fi. 
(2l40166) umumi muayene 
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t~·~ ltllat h 
·""ıu arcketi 

vatandaşın 
mahrum 

bile okuyup 
kalmamasıdır 

yazmadan 

Sal ltı rllna garp k" İ .. Osmanlı impa
r !ttı~ .akat tan i u turünü sol~mağa 
tıı. ltt tin sabit b' lll<lt hareket:ne gL 

CıtıJ , ır pr -
~i . Cl(eti b ogramlen yok· 
~~ıdYaıatan b au· §t~n başa kaplayan 
d c lf·k un m" tn d 0 ten d . uesseseleri bir 
. c Ilı h evırc k 2ıllıat d a rurnd 1 cc geniş irade-
h~ C\'r'ı · u ar On · · "tta nın ... . · un ıçın tan-

ı:-ar "1ailrıf · l'an . iltlı bir s' sıyaseti faydasız, 
ı.. zıına ı tern , ... 
uıt tı: ta kad o.._.u, .. ti" . ar 
>ıttdr u ttfan ot rncınickette yalnız 
Xir esenin a ı vardı M d 

llyc tufcyı· e rese .... 
Cdctıı·y n, giı'lizn ih:: hayatrn arkasında 
lara

11 
crı bir rn . ıyaçlarına tekabül 

• :'l • Ucss 
ı di' . zıınat e oldugunu an-

•ıı:tı onun k 
lrıcıt . arşısına mekte· 

'1 ~ep \'e lncd 
t\tucr lihniyctl reac, biribirine düş -

"' • e sen 1 4~, c.erce mücadele 
1-t, 11l1at, 'l'·· 
.tı_· geniş bi Urk olnu 
~ı... r rna . Yan vatandaş -
~·n h arıf h"' • 
tıı~ er tiirt" urrıyeti verdi. 
' ~zade u teftiş ve müraka· 

cernaa 
'l'~. t tnektepleri kU-

'llt> lrılat, garp k" 
~ fiJtrı 0ldukıarı ~!türüyle beraber, 
~t eerıe~ropagand:ıııetin dini, siyasi, 
'lııe ~· ltlektcpı ~nı sokan çeşit çe· 

"- ın ,. crın· 
""" Ctdj V ın )'Urda girme· 

~ .rtt 1tı • c o 1 
. lııt1~ sa h n arr himaye etti. 

ti.. 11?ı t atıarıa h'' , 
ı.:'te lı: antirna . ulasa etmeğe 
~tittı aııar l'ürk t zıhniyeti Cumhu • 
br 01arı · tnaa ·r· · . .• ~ d ııhni e . tı ını ıdarede 
l\ibi eı!los·hY·ttır.Ne1293· kır--
~ r ,,., ı tıl~ı· ın ı a 
•c'- "•Cth l et ı bu "h • ıttt ı.. a e ,, zı nıyete ye· 
~ 0anıı .r aratnu 

ti irıacn esi \'errn· ş, yeni bir ha-
il irr a1eY'h C ış değildir. 
"· anın Ufllhu . 
""Cdr 1 ~u hald r ·Yet, memleke-

escıcr e buldu. 
Y'a ıyorau. • 

• buralarda ka· 

iLKö~~.ETiM 

fasma taassubun kör yılanı çöreklen
miş bır zümre yetişiycr, ve ~emleke

tin her teceddüd hamlesi sarıklının mu· 
halcfetiyle karşılanıyordu. 

Ecnebi mektepleri duruyorclu. Cihan 
harbi senelerinde bir aralık harp zaru. 
retleri yüzünden kapanmış olan bu mü
esseseler, mütarekeden sonra bir man
tar boJluğuyla ortalığı kaplamışlar, 

milli şuuru, milli varlıgı zchirliyen pro. 
pağandalarıru yapıyordu. 

Akalliyet mektepleri, memlekette 
Türk dili yerine, akalliyet lisanlarını 

yaymaga ugraşıyordu. 
Bütün bu müesseseleri himaye eden. 

teşkilatlanchran ayrı ayrı müesseseler 
bu suretle memleketin irfanı üzerin· 
de müessir oluyordu . 

Medreseleri Evkaf nezareti besliyor, 
meşihat himaye ediyordu. Ecnebi mü· 
esseseler mensup .clduğu devletin se. 
faretleri tarafından himaye görüyordu. 
Ecnebi mektepleri çıkma imtihanlarını 
sefaretlerde yapıyorlar, mezun olan 
Türk çocuklarının eline Türk devleti -
nin değil, mensup oldukları yabancı 

devletin diplomasını veriyorlardı. E· 
kalliyet mekteplerini ise mensup olduk
ları cemaatin geniş mali himaye ve 
müzaheretleri koruyordu. 

Cumhuriyetten evvel devlet büıtün 

bu teşkilat karşısında kendi maarifini 
çok cıiız bir bütçe ile idareye çalışıyor, 
ve ne kemiyet, ne de keyfiyet bakımın
dan mi.isbet bir ir. yapamıyordu. Du 
müessesenin ne kadar cılız olduğunu 

anlnmak için şu rakamlara bakmak ki· 
fayet eder: 

1913 - 1914 yılı cihan harbinin baş. 
ladığı yıldır. Memleket normal vazi· 

İLKOKUL TALEBE SAYiSI 

150673 

_J __ _ 
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?'" 

.. 
-

yetdedir. Basradan Bulgaristana ka· 
dar geniş Osmanlı imparatorluğu hu
dutları içerisinde 3413 ilk mektep var
dır. Bu ilk mekteplerde 41895 kız ve 
1S1384 ü erkek olmak üzere 223,279 

talebe okur • 
Halbuki bu imparatorluğun otuz mil· 

yon nüfusu vardır, ilk tahsil kanunen 
mecburi ve meccanidir. En asgari bir 
tahmin ile 3 milyon çocuğu okutması 
lazım gelir. 3 milyona karşı 200 bin. 
İşte imparatorluk maarifinin aczi ve 
zaafı .•• 

Cumhuriyet maarif snhnsındn 
ne yaplı '! 

Cumhudiyet evvela maarif rejimine 
müstakar bir .zihniyet, sabit bir fikir, 
Jeğişmez bir prensip getirdi. "Memle -
kette tek mektep vardır.,, fikri kanun
la§tr. Medrese tarihe karıştı. Hususi 
proğramlar takip eden ecnebi mektep· 
ler artık propagandalanru yapamamak, 
yalnız Türk kanunlarına dibi birer kül. 
tür müessesesi olarak yaşamak mecbu
riyeini hissettiler. İçlerinden bir çokla· 
n bu prensipler halinde çalJimamak 
için kapılarını kapadı. 

Bugün memleket içerisinde biitün 
mekteplerde Türk çocuğu ayni proğ. 
ram dahilin.de, ayni fikir kaynağında~ 
kuvvet almış unsurlar elinde, ayni ga
yeye müteveccih birer vatandaş olarak 
hazırlanır. 

Atatürkün yurdun her köşesinde ye· 
ni bir varlık yaratan kuvvetli hamlesi, 
başarılmaz görünen bütün bu hareket
leri çok kısa bir .zaman içerisinde ha
kikat sahasında bize gösterdi. Tek ted
risat kanununun kabul edildibri 3 mart 
1924 tarihi Türkiyenin maarif lhayatı. 

mn dönüm tarihidir. 
Cumhuriyet, maarifi yalnız nazari -

yelerle değil fiili eserlerle de kuvvetlen· 
dirdi. 15 yılın içerisine sığan ve bir kaç 
asrı doldurmağa kafi gelebilecek kud. 
rette olan esaslı ~re.ketlerin baslıca

lan şunlardır: 

Üniversiteler: 

Osmanlı imparatorluğunun hayat 
kudretinden mahrum, hayatın ar1rnsm· 
da emekliyen, memlekete yeni ve ci.dcli 
b:r fildr hareketi getiremiyen tek bir 

darülfünunu vardır. Darülfünun ismi. 
ni ta~ıyan bu müessesenin muasır üni
versitelerle mukayesesine imkan yok 
tur. 
Me~rutiyet devri bu darülfünunu ıs

lah:ı. çalışın§, fakat büyük birşey yapa· 
ma:onı~tır. 

1923 de Cumhuriyet ilan edildiği va
ldt İstanbul darülfünununda 1,614 ta· 
lclıc okuyordu. On yıl sonunda yani 
1931 - 1932 ders yılında bu miktar 
3,353 oldu. Bu ders yılında bu miktar 
5,617 yi buldu. Kemiyet bakımından 

olnn bu artm:;ı.yr, bir de Türkiye Cum· 
huriyctinin üniversite mefhumunda 
gördüğü geniş mf.na ve yaptığı kudret
li inkrlap ile karşılaştırmak lazımdır. 

İ5t::mbul üniversitesi yeniden kuru1du. 
Bu yıl altı ynşına basan üniversite~i?. 
dünyaca ilmi kudretleri takdir edilmiş 
profesörlere, bu prof~örlerin yerlerini 
tutmağa hazırlanan kuvvetli doçentle-

re, garbin en mükemmel laboratuvarla· ı 
riyle mukayese c..dildiği va'kit onlara bi.. 
le faik görülecek Hiboratuvarlara malik 
hakiki bir üniversitedir. Bu üniversite 
artık es'lti darülfünun gibi yalnız ilmi 
yayan bir ocak değil, ilim yapan bir 
kaynaktır. 

Atatürk Türkiyesi kültür sahasında 
gayet hızlı ilerlemek azmindedir. İs

tanbul üniversitesi memleketin her kö· 
şesini 'besliyecek tek ibir ilim kaynağı 
olalaz.dr. Ankarada bir üniversite 
kurmak yolunda iik adımlar 

atıldı. Ankara Hukuk Fakültesi 
bu teşebbüsün birinci merhalesidir. 
Bugün on beşinci yılı kutlularken An· 
karada şu yüksek tahsil müessesele
riyle karşılaşıyoruz: 

1 - Ankara hukuk fakültesi. Kunı
ruluş tarihi 1925 - 26. O zamanki mev
cut 301 erkek talebe. Bu ders yılı mev 

cudu 790 erkek, 126 kız talebe. 
2 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitil

sü. Kurulu~ tarihi 193·1 ~ 1932. O .za
manki mevcudu 16 erkek talebe. Bu 
ders yılı mevcutu 150 erkek talebe, 31 
kız talebe. 

lLKÖGRETfM 

3 - Tan1ı dil ve eaebiyat fakültesi. 
1936 - 1937 de kurulmuştur. Kız ve er
kek talebe mevcudu bugün 311 dir. 

Hakiki bir üniversiteyi çerçeveliyet 
te olan bu me~teplere lbir de tlp fakül 
tesi eklenecektir. 

Tıp fakUltesi teşkili hakkında 

kanun çıkmış, hazırlıklara başlanmıştır. 
Pek kısa bir zaman içerisinde Ankara 
üniversitesi tamamlanmış olacaktır .. 

Türlôye Cumhuriyetinin topraklan 
arasında, Cumhuriyet devrine gelinci· 
ye kadar tamamiyle balamsız kalmış 

bir kısım vardır: Şark vilayetleri. Bu 
kısmın kültür ihtiyacnu karşılamak ü
zere Atatürk, 1936 senesinde Büyük 
Millet Meclisini açarken Van &ölü ke
narlarında üçüncü bir üniversitenin a· 
çılması lüzumuna işaret :buyurdular • 

Büyük Şefin direktiflerin.den ışık ve 

kudret alan hükfımet bu hususta ci(ldi 
hazırlıklara geçti. Çok yakın !bir atide 
Van üniversitesinin de kurulmuş oldu
ğunu göreceğimiz şüphesiz.dir. 

Türkiycde üniversiteler haricinde 

.-:, Devamı 11 incide 

İLKOKULÖ_GRETMEN SAYISr 
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Demlryolu kö/milerimizden biri 
~Eııı:;t:ımfı 7 tnc!dP. ve yirmı tanesi \'İlayet o1::ın 52 merkez, 

inaşatını husus1 idareler bütçelerindeki hergün her taraftan posta alabilir vafr 
ve umumi muvazenedeki Nafia tahsisatı yete gctirii.:ni~. şimendifer hatlan üzerin· 
ile ba~rmaktadrr. 1 de 149 merkez tesis edılmiştir. Hat gü-

ı_;ter vilaye:te yapılan yollardan maada. zeruahma ya!;:m yerlerdeki günlük posta 
dogrudan dogruya nafıa vekaleti tarafın- alan yerler de 137 ye baliğ olmuştur. Bu· 
dan yaptmlan ve inşa halinde bulunan a- gün memleketimizde 683 posta merkezi 
na yollar şunlardır: 347 bey'iye şubesi. 315 mektup, kart ve 

l - Istanbul • Edime asfalt yolu. gazete kabul eden istasyon o!mak iizereı 
2 - Florya iltic;ak yolu . 1345 posta kabul yeri \'3rdrr. 
3 - Trabzon - Iran tiransit yolu . 1936 y1hnda tren ve vapurlarda mek· 
4 - Elazığ • Plür rolu. tup ve kart kabulüne, · 1938 yılında da 
5 - Ankara • Çubuk barajı asfalt yolu. hariçten ve dahilden telgraf kabulilne 
6 - Ankara • Istanbul yolu. ba~lanrnıştır. 
1 - Diyarbakır istasyonu - Urfa kapı· J'e1efoo 

sı yolu. 

8 - Malatya • İstasyon parke yolu. 
9 - Balye - Ç.ana!·!rale yolu. 
10 - Hopa Borçkn yolu. 
Bunlar yapılanlann bir krsmı ve en 

mühirnleridi r. 

Va~nlaın 
k@lfj)ırdJ Ser 

Saltanat idaresi anayurtta hemen hep 
si 105 kadar §Ose köprüsü bırakmıştı 
13Gyük ihtıyacm karşısında bu miktar 
devede kulak denilebilecek bir nisbettey· 
dl. 600 senelik imparatorluğun bu 103 
k~prüsüne mukabil cumhuriyet idaresi 
15 sene içinde 6465 metre uzunluğunda 

124 bayili: köprü in~ etmi~tir. Bu suret 
le 15 cumhuriyet yılında saltanatın altı 
asırda yapam:ıdığı yapılmıştır. Yalnız 
aon bir sene içinde cumhuriyet idaresi 32 
köprünün ihalesini yapm1~t1r. 

Cumhuriyet devrinde yapılan köprü1er 
arasında dünyanın ikinci büvüklükte 
köprilleri de vardır. . 

~tUJDamcaı CşGıerD 

Cumhunyet hükfuneti, saltanat idare
sinden sonra yalnız istismarcı bir zihni· 
yetle yapılmış lstanbul ve Izmir şehirleri 
telefon idarelerini bulmuştu. Bugün mem 
lekette telefon işine ait ne görülüyorsa 
hepsi cumhuriyetin cseridır. 

Istanbul ve İzmir telefon şirketlerini 
satın alan cumhuriyet nafiası hemen bü· 
tün ~hir ve kasabalarımızı y~kdiğerine 

telefonla brğlamı,, Antalyada santral 
tesis etmiş, Izmitte 100 abonelik kurşunlu 
kablo telefon şebekesini kurmuştur. An
karada telef on şebekesi kurulmuş ve son
radan tevsi olunmuş, memleket telefon· 
la Avrupaya ve komşu memleketlere bağ 
lanmış, Adana· Hatay arasında 130 kilo· 
metrelik iki devreli telefon hattı kurul
muş. Istanbul telefon ~ebekesi bir misline 
yakm genişletilml§tir • 

Hndvo 
Cumhuriyet idaresi, radyonun her c:a· 

haclaki ehemmiyetini süratle ka\•rayarak 
Ankarada hiri 1~0 kilovatlık uzun dal· 
galı, ve diğeri 20 ki'O\'athk ktc:a dalgalı 
olmak üzere 1.5 mıiyon liraya büyük bir S UYA ve sulama ışlenne büyült e- 1 radyo ic:tac:yonu vücuda getirmiştir. Bu-

henı.miyet \eren cumhuriyet nafıa· gün işletmeğe açılmış olan bu i"ta~yondan 

sı kanallar tesisi. m:m-ıapların ıslahı, ba· maada tstanbul radyoı;u da devletçe satırı 
rajlar vücuda getirmek için hıçbir şey1 Rlrn:uak rs!ah edilmi<:tir. 
iluna1 etmemiştir. Bılhassa .3132 sayılı Tf"I i ve t~lsiz te.r,-raf 
sulama kanunu, sulama ışlerıne azami İmparatorluğun bozuk duran telgraf 
hızı vernıi~tir. Ş:mdı yurdun 12 mmtaka şebekesi curr..hurivet dzninde r~lah edil· 
snıda tesis edılm~ o'an sulama posta!arı miş ve ao::nn icaplanna g0re fenni bir 
bQyük bir faalıyetle bu büyuk prcgra· şek'e sokulmuştur. 
mm tahaldrukuııa ı;ah:µn J,tadırlfT. Bu Memleketimizdeki Estran kablo sirketi 
mıntakalar şöyle ayn.mı~tır: de satın alınmıştır. 

l - Bursa O\RSı•un sulanması. ~m M e 
2 - Yalova deltasının ıslahı. 
3 - Be:-gama ovasının sulanması. 
4 - Menemen - Kasaba ve Manı~ o· 

v.ıl:mr.ın sulanma ı. 
5 - Küı;ük ve buyuk Menderes nehir

leri ıs!ahatı ile Koçarlı ve Yenipazar o 
valarımn Sara.ykoy ov::ısmm ~ulanması. 

6 - Derme ve Sultan U) u ıc:J:ı~:ıtı ile 
Malatya ovasının ~ulanrr.ası. 

7 - Adana ova mm sulanması, Sey· ı 
han ve Ceyhamn ı lahı. 

8 - Ka;-seri h".1,·:ılı ının Zaman~ı suru 
tizerinde otlaklar \ ocuda getirılmesi. 

9 - Samsun \'C ha\·alı ~ındeki bütün 
arazinin sulanmac:ı ve vatak'arın ı..lahı 

10 - Iğdır ovasının .sulanma~ı . . 

11 - Mersin · Tarsu - ~ifüke ve ci
varının sulanması. 

12 - Erzincan ovac:ınm sulanmao::ı. 
Cumhurıyet idare i hundan maada 

Çubuk barajı gibi büyük bir e.5erı mey 
dana koymuş, yurdun bır çok yerl~rinde 
sulama tesisatı yapmış ve bata..lclıklaı 

lrurutmu~tur. 

(f-2> • ır D ir a 

ve 'U:@D~~~Deır 

B U memleket, posta, telgraf ve tele· 
fonda intizam ve tekemmüle ka· 

~. telsizi ancak cumhuriyet dev
rinde gôtmil~tür. 

CWnhuriyetten evvelki azrnanlarda hat 
tada ancak birkaç defa posta alabilen 

C tr.\Il1lılUYETtN ilfmmda mem
leketimizde sermayeleri tamamen 

yabancılara ait dokuz muhtelif ~mme hiz 
meti gören imtiyazlı şirket bulunuyordu. 
15 incı C11mhuriyet yılı sonunda bt•gün 
memlE:'.~etlrnizde 111 i elektrik, biri hava· 
gozi ve biri de tram\"ay olmak üzere ı 13 
şirket ve müessese Nafia işlerile uşraş

maktadır. 

Cumhuriyet na'ian l ·tanbul ve l7.!Y1ir 
telefon şirketlerini. Hanbul ve Izmir 
nhtım şırkı>tleıini. Kadıköy - Uc:küc.lar 
su şirketini, Izmir havagazi şirketini. 

Aero ekc:pres ve Erfrans tayyare şirket· 
!eri tcsısatmı, Istanbul elektri!< ş;r!{etıni 

satın almış. İstanbul tramvay şipkctinin 
satın alınma.ı için de temaslara baş!a· 

mrstır. 

~ıe~('lcırl k ı~ş~lfil 
lf'ü r~Dye 

C Ul\IBURlYET kurulduğu zamao 
Türkiyede elektrik istihsali işi ec

nebi şirketler elinde bulunuyor ve sanayi 
hareketi inkişaf etmcdığinden bu istih~al 
sacl2ce birkaç büyük ~hrin tenviratında 
kullanılıyordu. 

Bugün Türkiyede elektrik istihsali se
nede 200.000.000 kilovatı bulmuştur. Bu 
nun kaffesi mim sermaye ile kurulan 
müesseseler tarafından istihsal edilmek-

• • 

c;s- Başlara/' 5 mcıdı 
Cumhuriyet hUkQır.eti esas prensip· 

lerinden olan devletçiliğin icaplarından 
olarak ferdler taral:ndan kurulnmıya· 
cak büyük kurumlar ve umumun ınen
f aatine had.im m:.:esseseler kurmuştur. 
JU müesseselerin başlıcalannı şöyle tı.. 
ralayabilidz: 

Toprnl1 mn.'1suJleri ofisi: 
1938 senesin.de kurulan toprak mah· 

sulleri ofisi teşkilAtını tamamlamakta· 
dır. Ofüıin faaliyet sahası şimdilik buğ· 
day, silolar ve afyon işleridir, bilahare 
diğer hububat alım ve satımı ve idarerıi 
ofisin iştiğ;:ıl mevzuları arasına girecek 
tir. Ofis, merkezi Ankarada bulunan 
bir umum müdürlük halinde idare edil· 
mektedir • 

Toprak ma.'1sulleri ofisi buğday alım 
ve ".O'.ltımın..:a devlet nanuna n5.zım ro
lünü oynayacak, mahsulün kalitesinin 
yilksek olmasına, fiyatların diışmesine 
fakat müstehlik için de zarar t~!<ll e· 
decek bir ~ekil almamasına çalışaca.ı<, 

silokrı idare ve yeni silolar in~a ede
cek, icap eden yerlerde yeni mübayaa 
mcrkezlui kuracak ve icap eden yerler
de istihUı.k piyasalarına müdahale ede· 
cektir. 

Ofis, uyuşturucu maddeler inhlsan· 
nı içine almıştır. Afyon yetigtirme ve 
ihracı işlerini beynelmilel ahitlerI.e sırf 
insani gayelere hasretmi§ olan hükC1 -
metiıniz bu suretle bu vadide şimdiye 

adar yürünen muvaffakıyetli yolu da 
tahtı temine almış olmaktadır. 

Jı Dairesi: 
~vlet, içtimai hayatımızda ulusııl 

çalışma bütünlüğünün tam bir ahenk 
altında yürütiilmesini temin için iş ka· 
nunu yapmış ve bu kanunun devletin 
eliyle mürakabe ve teftişi için :tş Dai· 
resi teşkilatı kurulmuştur. 

lş Dairesi tarafından memleketimiz
de ilk defa iş tahriri yapılmış ve bunun 
netices.inde memleketimizde kanuna 
uygun olan yani d?kuıdan fazla işçi ça• 
lı§hran 6202 iş yeri bulunduğu ve çnlı· 
~an i!lçi adedinin de 265.341 oldu(;u gö
rlilmüştür. Bu işçilerin 191 bin küsuru 
erkek 50 bin ki:.suru kadın \'C 23 bin 
küsuru da çalışabilecek yaşta olan ço· 
cuklardan mürekkeptir. 

İş kanununda deniz ve ziraat işçileri 
hariç tutulmuştur. Bu işçjler hakkında 
biHih:ıre ayrıca kanunlar çıkarılacaktır. 

Tari~: 

İzmir kuru üzüm piyasasının tanziml 
için Devlet, 11 ve Ziraat Banl:alannın 
iştirt • !yle 1zmirde üzüm kurumunu 
kurmuştur. Bu kurum beş yıldanbcri 
fa::ı.liyettedir. 

Çok muvaffakıyetli neticeler almrş· 
tır. Kurum 938 senesinde de Ege mın
takasında ~rapçılığın ihyası için yeni 
tedbirler almağa başlamıştır. 
Canlı hayvan ihracat b:rliği: 
Doğu viUiyetleriır.izin en bUyük ser 

tedir. 

Garbf. Orta ve ~arkf Anado!u ile Trak
yada bütün şehir ve kagabalann elektrik
le tenviri için büyük hir faaliyet sarfe· 
dilmektedir. Sanayileşen Türkiyenin bü
}'Ük mikyasta elektrik istihsaline ihtiya
cım gözden uzak tutmıyan devlet elektri'k 
!eşme işini de programla~tmnıştır. Zon
guldak, Kütahya ve doğuda biitün o h.1· 
valiye enerji temin edecek üç hiiyük san
tral kı:rulması tal<arrür etmi~tir. 

Maı )fSl~OOOaro 
Evvelce askert bir idare halindeyken 

935 senesi haziran başında Nafö veka
letine verilen ha\·arollan işi süratli bir 
inkiş:ır göstermiş ve bir umum müdürlük 
halinde reni bir t~kilatla idareye bağ'· 
lanmıştır. 

m6 yılında ilk defa lstnnbul • Ankara 
ara!;ında muntazam postalara başlamış j 
olan de,·let havayolları idaresi l zrnlr "e 
Adana hatlarının açılması için de tertı· I 
bat almış bulunniakt~dır. Du mcpml::ı 

Ankc.ra - Adana ve Adana - Diyarbakır 

hatlannın açılması için de şimdiden ter· 
tiabt ahrunıştır. 

Cwnhutiyet nafiası her sahadaki mu· 
vaff akiyet, dürüst hareket ve yüksek i~ 

kabiliyetilc Cumhuriyet rejiminin bihak 
km iftihar edebileceği bir idare halind<' 
tebarüz etmektedir. Bu muvaffakiyetli 
yürüyüş gelecek cumhuriyet yıllan için 
bu giizel yurdun bir cennete çevrilmesi 
yolunda tok §eyler vaadetmektedir • 

veti olan caru hayv:ınların ihracı işinin 

daha müsmir bir şekilde cereyanı iç.in 
"Doğu ve Cenup Vilayetleri Canlı Hay 
van lhracatçıları Dirliği,, namı altında 

bütiln ihracatçılann iştirakiyle evvelki 
sene bir şirket kurulmutşur, Bu şirket 
cidden faydalı olmuştur. 

Devlet Danknlnn: 
Devlet bir taraftan sanayi i~lerimizin 

tedviri ve kurulması için Sümerbankı, 
Deniz işlerimizin inkişaf ve idareci için 
Denizbankı kurmuş, zıraat icılcrimizde 

ötedenberi faydalı mesaisi göri.ılen Zi
raat Bankası teşkilatını yeni bir şekle 

sokarak flctısat Vekaletine raptetmiş · 
tir. 

Deniz mahsullerimizin ihracı için bu 
Bahkbank, vatandaşm toprak sahibi e
dilmesi için bir Toprakbank kurulması 
yolunda projeler hnzırlanmıştır. 

Etibank, madenlerimizin işletilme· 

sinde muvaffakıyet gö:;terme!rtedir. 
Ölçü ve ayarlar te~lıilab: 
Cumhuriyetin büyük inkılaplarından 

biri olan ~·eni ölçillerin kabl!lil 1933 
senesi ooşından itibaren olmuştur. 

Bütün medenf dür;J•aca kabul edilen 
yeni ölçülerin kontrolü uhdesine veril. 
miş olan ölçil ve ayarlar umum mUdUr
lüğü geçen beş sene zarfındn bu saha
daki teşkilatını tamamlaır.ış ve mem· 
lekette ölçü keşmekeşi tamamen orta • 
dan kaldrnlmıştır. 

~ 5 Vo O(ğJsı Sc~,aH'il~\f D 
Cumhuriyet Hüldlmetinin, memle· 

kette sanayiin tesisine doğru verdiğı 

en büyük imkfuı 1927 senesınde neşro· 
Junan teşviki sanayi kanuniyle başlar. 
Bu kanunla sanayi müesseselerine çek 
geniş müsaade ve muafiyetler veril _ 
miştir. Memlekette fertlerin sanayi ha· • 
reketi işte bu kanunla lıaşlamış ve 1929 
senesinde sanayiin korunması gayesi
ni de istihdaf eden yeni gümrük tarife 
kanununun neşrinden sonra sanayiimi· 
zi ikişaf hızı da artmıştxr. 

Devlet, hususi teşebbüslere her tür. 
lil kolaylıkları ve müzaheretleri bahşet· 
tikten sonra 1937 sene~ine kadar ferd
lerin kurabHeecği sanay~in kurulu~ ve 
inldşafıru beklemiş ve 1933 Eenesinin 3 
Haziranında Büyük Millet Meclisinin 
bir kanuniyle Sümerbankı kurmuş, fer· 
din yapamıyacağı sanayii t::s;se ba§la.. 
mrştır. 

Evvela 20 milyon lira sermaye ile 
kurulan Sümerlıankın serma}esi sonra 
dan iki kanunla 65,5 m:l / O.ll çı!.arıl. 
mıştrr. 

Sümerbank, birinci beş yıllı'~ ~•mayi 
planının ihtiva ettiği fabrikaların ku· 
ruluş ve işletme işlerini temin gayesile 
kurulmuş bulunuyordu. O tar :.he kndar 
mevcut bulunan s:ınayi ve ına.,din ban_ 
kası ilga edilmiş bu bankaya ba~lı bu
lunan feshane, Hereke, Ba'.crr!·öy me,
sucat ve Beykoz kundura fabrrcnları 

yeni bankaya <levro!unmu .. tur. 
1934 senesi b:ışınr!a tatbik r?"C"l=i!ne 

konulan beş yıll k endi.'stri p15nı tatbi. 
katından bahsetmeden evvel, Osmanh 
imparatorluğunun sanayii ile umumi 
har~e girdiğimiz zamanki vaziyetimiz 
ha!danda izahat ver;ne~i fayd:ıl: bub
y~ruz: 

Osmanlı imparatorluğunun bize sa· 
nayi statistiği olara'k verdiği il i st~tis. 
tikt~n birinc:si olan 1 :129 tarihl:sinde 
Osmanlı hükumeti arazisin.:le ı 000 li
ra sermayeli ve beş beygirC:en faz::ı 

kuvvci muharrike kul'anan ı ı 7 s ımayi 

müessesesi b:ıhınJu ~unu eörüyoruz .. 
1915 tarihli olan il:i:ıci st::füt:kte bu 
mi'ktar 264 e çıktm~trr. Çalışan amele 
ı:ni:-ı:tarı da 14060 dır. 

Cumhuriyetle berabtr başlıyan r,an:ı· 

} i hareketi 1933 senesinde bu vaziyetı 
çı:.k değiştirmiş bulunuyordu. işte bu 
esnada neşredil :m bir:nci be~ y.llik sa. 
nayi proğrnmı şu sanayi şubelerini ih
tiva ediyordu: 

l - Dokuma endüstrisi ( Pıımu1c, 
kendir, yün). 

2 -- Maden endüstrisi (Demir, sömi 
kok kö:nürü ve müştakları, bakır, kü-
kürt). . 

3 - Sellüloz en~~strisi (S::llüloz, 
kağıt ve sun'i ipek.) ~ 

4 - Seram:k endiirtris.i (Şi~e. cam, 
porselen). 

5 - Kimya endüstrisi (Zaçyağı. 
khr, sütkostik, süper fosfat). 

I:u programın tatLikntından olar&k 

~~ 
şu fabrikalar kurulmll§ 'ffe , ~ 
kısmı işlemeğe başlıunı0:11 ' t '~ 

1 - Kayseri bez fabrı~ 
mit kSğıt fabrikası, 3 - ~~ 
fabrikası, 4 - Bakırköy .,,,, 
rikası, S - Paşabahçe c~,~ 
rikası, 6 - Zonguldak St> ffJ'ü 
kası, 7 - Isparta gUlyafı ~~ 
8 - Ke~iborlu kilkUrt fab _,~ 
Bursa Merinos fabrikası, ıotl...___, 
sunğ ipek fabrikası, 11 - ~ ,,, 
ma fabrikası, 12 _!{ara~ .~ 
çelik fabrikusr, 13 - tıınıt b;,14 
fabrikası, 14 - Sellülo.z fa 
- Malntya bez fabrikası. 6# 

Bu prc~nıma, sonrada~ g ıı1' Ç ' 

zum Ü"erine, Sivasta ıtJyil':ıı ~ 
to fabrikası kurulmasiyle b 

ş•bbüsler de iHive edilaıi~t~p:l~ 
Birinci beş yıllık planla ı> ·le 

rikalann evsafını kısaca f > y/, 
mek kabildir: ~O 

Kayseri bez fabrikası: rrıtP°' 1 

1934 de temeli atılmış, 1 'fecJ 
ate f. de tamamlanarak çalışın 60 ıe'; 

başlamıştır. 33 bin i~ ve tO 'llf"ı~ 
işe ooşlıyan fabrikanın iıılal eıdi'· 
senede 60 milyoo metro b 

işçi çalışmaktadır • ~ ~ 
Erccrli bez fabrikan: t1kt'!.11r. 

0111'Y • 
de temeli atılmış 1936 5 19' 
tecrübe faaliyetine başla~rJf ' 
norm, l faaliyet devresine gı ~(J 
15200 iğ ve 300 dokuına ~:ı:ııl'; 
başlamıştır. Amelesi ı soO 1 rıt/J 
senede 4,5 milyon metre rtıll~· 
700.000 kilo ipt:k imal edece 500 a 

Nazilli b..°% fabrikası: z9· ()~ I ~ 
768 tezgahla işlemeğe ba~ıı;ı# 
işçi ile 20 milyon metre P 
imal edecektir • 

• fJ 'ti. 
Bakırköy fal:>rikası: Eski s fi f 

yerine yeniden yapılan bU bttıel 1 

sı senede beş milyon ınetre cJit· 
yon kilo iplik imal etuıe1'te ~~ 

Mamtyn bez fobrikaıı: 10
0 
i~ 

430 tezgahla çalışacak 15 z9' 'ol 
650.000 kile piyasa ipliği .,e ./ı 
1o bez imal edecektir. uJıl" 

1939 senesi sonunda P3111 
0.ooO j 

nalnrımızm iğ mevcudu ~O )ı! 'J 
caktır. Şunu da ilfive ede:ift1 (f ıl'_, 
ketimizdcki dokuma fabrılcl ~~ 
larının bütün iğ mevcud11 ,ı 
çok geçmiştir . ·'''.J . ,. ~~ 

Dursa Mcnnos fabn1'ıı•1 : Jı~ 
yünlü sanayiinin kamgarn ı? ~ ı 
cmı karşılayan bu fabrika lı ~·~ 
sin:n yL .. de seksenini ıneı111 .. ~:; 
ma!..tad.r. 16340 iğ ve çift b~o fj 
iıile çalı§ma',;:ta, 3 milyon 10 ~ 
· 'h ·ı ınt• ıstı s ıl ve 1.000 000 kı o f 
imal etme?:tcdir. .ı/'.'i 

Fes! ane ve llcrc!ce fabr' 11 ~ 
iki eski fobrika hemen bC"'.~fıı 
yer.il:nmiş \"e senede 1 f11' çl• 
yünlü kum"~ imal l:adret~ne 

/ 
J 

tır. ,,r 
lzmit lı.i~t ve :karta!I 8.ı. 

19:6 ortalarında r.a}ıc:mağ3 b~:il 
• ~ ftl'y ~ 

7 sontettrin 1 93G ela arıtan ıv 
~ # ıı 

ka.;ıt fabrik.:ısı uünyanrn e ıı~e J 
·· l · · "d"r se ~r_, mues~cse erınden bırı 1 • 1Ut"" 

b:n ton kağıt imal ederek rŞl • .J 
ihtiyacının yüzde ellisini JtS dile"., 

alt 
dır. Bu sene sonunda iktl1 rtlsD' 
lan ikınc: fabrika ihtiyacırı > t 
yüde ellisini kar;ılayaca~t:~~tıf1 !:une·~c!t fohr:t;a .. ı: J3ı.ı f ii!l&e 
telif cins ve numaralarda 'eııııt:% 
kilo sun'ı ipek ipliği imal rı~ /. 
~~Hiloz ft.!>r:!msı: !{5ğıt ~ J 

nuzla Sunğipek fabr~kasırı111 ,,tl'ı 
<lesini i.nal edecek oları ~ı.ı 11trJtl') 
temeli 6 San teşrin ı IJ3fi oıı ırı•' 
mıştır. Fabrika ya!:ınC:a ıs ,:/. 
olacaktır. I ~ / 

Knrabü!c de:-nir ve çeH!ı ,:_,,,J /ı 
22 mılyon Türk lirasına ç s'tl 
bu fabrik:ıl::ır 1937 sened rıı ~i'I 
ri inşa hnlinded:r. 1939 seııe ,,ı~ 
da tecrübe !aaiiyetine baş~r~e s(l'j 
Beş yıllık programı ~/j! t ~~ 

kıyetle yürüten Cumhurı} e 1ı:ı 
. ·çill # 

mocleni i~lerinin tanziJlll 1 bi~ 
ralı maden proğramrnın tat cJ6~ 
t:ı-:ten sonra 3 numaralı 111 
san:ıyi proğramınrn esas1atı9'~,ıı 
etmiştir. Yeni proğrnm ~ı.ı e 
va etmektedir: 

1 - M2.Clencilik f';ın2yii. t<"t ,,. 
·~'t /,. 

2 - Maden oc"'ldarr 1> 1 
D,.raılf' 

DZ"' ' 



~tı " 0ıı-- B Yukıck k aştara/ı 9 uncuda 
o Ullar t 1 b 

trltc1t a c c vaziyetini 

41 ~ 
1()3 O Erkek Kız 

1924 ıoo 208 11 
de lnır 171 14 

2g9 lllrnuştu 7 
O r. 61 47 

82 o 517 44 
39 o 375 5 

llu 60 o 
'il ralcazn taı . I.ır rne 1 
~di b~lp Ctlen Z\ı lll ekett ' yüksek tah- r 
tdcn cır hıııa art rnrcniıı l\asıl rr.üte. 
&ıe nl Yüksek .;nakta olJuğunu isbat 

8 "k ı adcdir 
aıı~tll'ıleı. t~ekteı>Je;i 
i.~lt · e her 1 ~İtı" 0lanı.ırın . § ıu.nresinde çal.-
~- .1C\i§ l§l"'ri 
"'tlcti .ıncsini ve ~. ve mcsleklcrı 
)ttitı b nı aramak YUkselmesini temin 
lııt etli ha ; bulmak C . 
t.ı..' ~u iş §h işlerin.de b' •. umhun 
~iııı . uınurni t . .0 • ırısı olmuş. 
l'\ht Cdıljr b' . ahsıl ışı kadar kolay 
~ ~~ t~%ur;: 11. dcğiJ~i. Bununla be-
~ ~Jlla~ "Ctin b • 

)~p la ı:. 1nı koy u ışe ehemmiyet-
~t,1 n tctki'-~uş olduğu bu husuS-
tcd b... . l\..ICr ve 1Tü1 . 

tig .. ıı · · n. tur Bakan-
ıı.. aı ır ıçın ayr . 
"<t&iyı ~cneı a· ıca bır mesleki 
~ c anı ırektörı .. - .. , "t A.. a!ılır. B ugu kurmuş ol-
tılıııı.t ltıcrilcad u husus için Avru.. 

'ır an nı .. 
~Csl · utehassıslar geti-

)ıl C}t Ok 
lllda s uUar1nd 

"'rltc 92 kız a 1923 - 1924 ders 
~ \> 

11 193s 1ve 3•427 erke ktalebe 
c 3 - 938 d 

Liseıe'892 erkek t ers Yıl nda 2.283 
liac " alebe mevcuttur. 

t11~· lcrc h . 
>.t ı1c,i <ılcıki h.. . 

cltılc1t Cul'llh ~vıyetlerini vermek 
)tu. 'tin bü .. urıyctJe doğmu.,tur 
t "'!Ccclt YUk k"l .. " . 
t dcbr· olanların bu ~ur hayatı için 

1 Clrzıak la akıkaten bu kültü-
'tuı. 21rndır "lt • 

01tu1 
sayısı 

Öğretmen sayısı 
kadın Erl)ek 

111 609 
583 1,417 

de rakamlarla hülasa ediyoruz: 
Talebe mevcudu Talebe mevcudu 

Ankara siyasal bilgiler okulu 
Güzel san'atlar akademisi 
Yüksek öğretmen okulu 
Yüksek iktısat ve ticaret ckulu 
Yüksek mühendis okulu 
Yüksek deniz ticaret okulu 

Cumhuriyet maarifi bu mühim nok
tayı hiç bir zaman göz önünden ayır. 

mamıştır. Liselerimizde kemmiyet ka· 
dar keyfiyete de ehemmiyet verilmiştir. 

1923 - 1924 ders yılının 23 lisesine 
mukabil 1937 - 1938 ders yılının 39 
resmi lisesi vardır. 1923 eylülünde 
resmi liselerde yalnız 513 erkek öğret
men çalış rken 1937 eylülünde 187 si 
kadın ve 853 i erkek olmak üzere 1040 
öğretmen vardır. 1923 - 1924 ders yı
lında liselerdeki talebe sayısı 166 kız 

ve 847 erkek talebedir. 1937 - 1938 

ders yılında 1538 kız ve 6746 erkektir. 
Resm liselerin yanında hususf li 

selerin vaziyetine gelince bunların 

1932 - 1933 de sayısı 10 iken 1937 -

1938 de 14 e çıkmış ve hususi liselerde 
okuyan talebe say:sı 58 kız ve 193 er
ke!,.ten 2 53 kız ve 'ı :'.:4 erke~ e yübel
miştir. 

Eski devirlerde, beş senelik, yedi se
nelik idadilerin ilk devresi yerine kaim 
olan orta mektepler Cumhuriyet dev. 
rinde hakiki bir tekaır..ül göstermiştir. 
Bu tekamülün kemiyet safhasını ra· 
kamların belfiğatiyle anlatabiliriz: 

Talebe sayısı 
K·z Erkek 
543 5.905 

13,111 37.040 

ları bulmak lazımdır. Modern musiki 
zevkini ve tekniğini yapm:ık, eli iş-: 

yatkın, sıhati sahğlam, z:vki yerinde 
bir nesil yaratmak için hususi müesse. 
selere ihtiyaç vardır. 

Musiki öğretmen okulu, yüksek be· 
den terbiyed okulu bu maksatla Anka. 
rada kurulmuş müesseselerdir. 

Cumhuriyetin en mühim eserlerin -
den biriside köylere kadar rr.aarifi yay. 
mak husus:.ında att ğı hayırlı adı:rJar 
dır. 

"Her köyde bir okul,, hedefini haki. 
kat yapabilmek için çok öğretmene ih· 
tiya; vardır. Her sah:ıda ameli yür:i. 
me'3ini bilen Cumhuriyet rejimi bu işi 

c1e kı~a yoldn hal!etmeğe b:ışladı ve 
muvaffakıyefi adımlar attı. Askerlik 
mükellefiyetini ya??mış ve bu suretle 

a1ker ocağında ~Ik terbiyesini almı§ obn 
vatandns·arı hususi 'kurslard::ı toT>facl:. 
yetİ!)thH ve mlinevver kö·rlii d .. li!:;:ı'1lt
!ı,ı köyii'1c c;;itmen c'nr.,!: rördcrdi 
Bu su~'!tl"! ''her kö··cle bir ~·!·••l'' "'aye 
sin: u,,,,.,,.~ ~ ı'.'nız ,,.ii.,d-:: ı:zakt:ı ol:nn· 

cl v· t~·r· ····"· .. t ... iş oldu . 

llk okullar 
1914 de Osmanlı imparatorluğu hu

clutları İ!:eri:ıind:: :413 ilk ok\!l varclı. 
1923 Cumhuriyeti 4894 ilk okulla işr 
başladı. Cumhuriyetin onuncu yılında 

Oksürcnlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HA E REM 

Onbeş yllllk iktı
sat ve sanayiimi
ze toplu bir bakış 

DllJ"" Baştarafı 10 uncuda 
3 - Elektrikasyon, 
4 - Ev mahrukatı sanayii, 
5 - Toprak sanayii, 
6 - Gıda maddeleri sanayii, 
7 - Kimya sanayii, 
8 - Mihaniki sanayi işleri, 
9 - Deniz sanayii. 
Bu planla memleektte yeniden kuru· 

lacak fabrika sayısı 35 kadar olacaktır. 
Plan Uzerinde etü:ller yapılmaktadır. 

Hu~usi sanayi 
1 S Cumhuriyet yılında ferdi sanayi 

azami inkişaf ve terakkiyi göstermiş, 

bilhassa son iki üç yılda milli sanayi 
birliğinin elinde toplanan ferdi sanayi 
hareketlerinde daha büyük bir tcpluluk 
ve bu topluluktan doğan kuvvetli bir 
hareket görülmüştür. Milli sanayi iğ
neden ipliğe kadar her sahaya el atmış 
ve muvaffak olmuştur. 

Bugün memleketirniz.c:le ondan fazla 
işçi ve beş beygirden yukarı kuvvei 
muharrike ile çalışan 1400 fabrika, 
110.000 işçi bulunmakta, beygir kuvve. 
ti bu müesseselerde 300.000 beygire 
yaklaşmaktadır. Milli müesscselerimi -
zin istihsal ve imal kıymeti senede 
300.000.000 lirayı bulmuştur • 
Yalnız be~ yıllık birinci enifüstri 

proğramının karşıladığı ithalat yekunu 
75.000.000 Türk lirasıdır. Cumhuriyet 
sanayii, rejimin kısa bir müddet zarfın· 
da yarattığı muvaffakıyetli bir eserdir. 

6713 ilk okulu buldu. On beşinci yılı 
kutlularken bu sayıyı 7827 de buluyo· 
ruz. 

İlk okul öğretmenleri sayısı 1923 de 
1217 kadın ve 9021 erkekten ibarettir. 
1927 de 4,988 kadın ve 11,221 erkeğe 

çıkmıştır . 
Talecb sayısı 1923 de 62,954 kız vc-

278.987 erkektir. 1937 de 250.621 kız 

ve 486.880 erkektir. 

Maarif in mektep dışındaki 
taaliveıi 

Maarifin mektep dışında şu faaliyet-
leri vardır: 

1- Kütüphaneler, okuma odaları, 
2 - Müzeler. 
3 - Millet mektepleri. 
İmparatorluk devrinin karma karışık 

tasnif fikrin.den mahrum kütüphaneleri 
yerine bugün muntazam ve garp usu· 
lüne göre tasnif edilmiş kütüphanelerL 
miz vardır.Bu kütüphanelerde 1 mil
yon 206,476 kitap bulunuyor. Münev
verler bu kütüphanelerden azami isti· 
fadeyi temin edecek vaziyettedir. 

Cumhuriyetin en güzel eserlerinden 
birisi de halk okuma odaları olacaktır. 
Yeni harfler kabulünden sonra bir çok
ları köylerde olmak üzere 1720 halk o
kuma odası açılmıştır. 

İmparatorluk devrinin üç müzesine 
mukabil 15 senelik Cumhuriyetin 19 

müzesi vardır. 
Cumhuriyetin en kuvvetli maarif ha

reketi şi.iphesiz yeni Türk harflerinin 
kabulüdür. 1 Teşrinevvel 1928, bu tari
hin kutlu günlerinden birisidir. 

Yeni Türk harflerinin kabulünden 
s:>nra Kültür Bakanlığı ve ordu, ceha. 
lete karşı ciddi bir harp açtı. Atatür • 
kün baş öğretmenliğini üzerine aldığı 
millet mektepleri Iıer tarafta faaliyete 
girdi. 

Mektep tahsili görmemiş, okuyup 
yazma bilmiyen kadın erkek her yaştan 
vata~la~lar millet mekteplerine girdi. 
Hedef bir tek vatandaşın bile okuyup 
yazm:ıdan mahrum kalmaması idi. Mil. 
l~t mektepleri 1933 yılına katlar 2 mil· 
yon 103.255 vatandaşa diploma verdi. 
lfogün bu okuU:ırda okumayı öğren. 
mic; olan'arın sayısı 2,534.288 dir. 

0 .1 beş senelik hızını kısa ifadelerle 
hül~sa ettiğimiz Cumhuriyet maarifi · 
nin umumi vas fları milli, taik, ilmi, 
hall:çı olma1ıdır. Esl:iye bnl:tığımız va. 
1-it maziden ne kac1ar uzak bir uçurum 
ile nyrılmış olduGumuzu görüyoruz . 

Ve bu bize atiye inanarak bakabil -
ne': :~in bir bak veriyor. Ve P"ÖriJşt~ 
bfü~iye, cidişte ülkiiye inanüığımızı 

~nlıyoruz. 

Çünkü ASPiRiN senele~ 
denberi her türlü soğukad 

gınlıklarına ve ağrılara karş1 
tesiri şaşmaz 'bir ... ilaç olduğun~ 

' b • ... -_ıs at etmişfır •• 

A S ~ İ R İ N 1r7-rıesirinden 
) - 4 • 

.. • ~ t k · · JI .. tf a:) k emm o ma ıçın,.. u en \l:.I .. P\ar ·a_: 

5ına _dikka! ... ed_i_ni~,. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için muhtelif eb'atda 29 kalem kurşunlu kara kab· 

loeu ile 2 kalem denizaltı ka.1.>l~u kapalı zarfla eksiltmeye çrkanlmıştır. 

2 - Muhammen bedel ~146794.20) muvakkat teminat (8590) lira 
olup eksiltmesi 29.11 ·!)38 sah gi:.nü saat (15) de müdürlük binaıı.ındaki Sa
tmalma Komisyonun.da yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat mak'buz veya banlCa mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kap.:tl: zarflarını o .ır_ün .saat (14) c kadar mwiır 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi (36i) k:.ıru(i mukabilinde her .ırün Levazım 5.mirliği· 
mizden alınabilir. (7 535) 

Türk Hava Kurumu 
~~ lfll«:o 'lteır~n p 

BüYüK PiYANGO SU 
Birinci keşide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. .. 

üyük P"ramiye 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000); 

liralık ıkı ~det mükafat vardır .. 
Yeni tertıpten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 

mesut ve bahtıyarlan arasına gırmı~ olursunuz .. 

Y~NiT[SliMAT 
iLMül-tABERLE'.RiMiZ 

DAl-IAYUKSEK 
rAiZı Aı-!A E:Yi 

JL R. TrMiN ro~~, 

UOLANTS[ RANK-UNi NY. 



\' almz C\'İnizde değil 

Cebinizde bile 

~nıR< ~n~~ 

Uyku5uzluk - Sinir ağrıları - Asabi 
Öksürükler - Baygınlık - Başdönme· 

ıi - Çarpıntı ve sinirden ileri gelen 
bii tün t1\hatsızlıklan 

iyi eder 

H 

M u u o ff o ~ o 1 nı u 3 b i r i 1 ô ~ 
H.\KI( K.\TR.\!\J PASl'İLLEHI 

---.:~ Ok ürüğü Kökünden Kc~rr ~ ---• 

Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye 

KUŞTt:JVO k il nınız 
• liir ıira}'a kumnşile ku;tüyü yastıklar 

Yorgan, şılte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü kumaşlarının 

en iyisi ve her rengi bulunur. Firatlar çok ucuzdur. 
Adres: i stanbul Çakmakçılar yokuı:;u Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 
Satış yerlerimiz: Ankarad<ı . Bevoğlur.da Yerli Mallar pazarı . 

........ 1m1 ........... l .. l!lllllillli~El!llial~--aai .... llli 

.. -··· .... -··--..·-····-· .. ····· ... -... ···-····-·-·····-··· .. ,.-··--·····------~ u---··-··········-"'-·-·····-·····-·-·:·:-·······--;·············-...... - --·-·--··:"1i 
~CAFER Mushıl Şekerı ~ 
~i Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir H 
u a• 
li .. _ ............. __ .; __ ~-i·I·~:~~-~~~~~~-~~~-~.:. ~:~:~~: .................................... H I! •••••••-a• ...... ......_.. ___ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n ..... ••••••••••••••••••••••••• .. ••••••-

Kırkla reli TUm Satınalma Ko. den: 
Tümene aid kamyor..latın devamlı tamirleri iç.in atelyede çalışmak 

üzere birinci sınıf bir rnotör ustası yüksek yevmiye ile tutulaca1ı:tır. Ta
liplerin Kırklarelinde Tfünen SatmaJma Komisyonuna hergün müraca.. 
atları. (531) (7461) 

Büyük bayramımıza 
girerken 

...... -:c~ 
COLUMBİA plakları fabrikası halkımızın en büyük günlerinde, üu. 

rine düşen vazifeyi benimsiycrck sureti hususiycdc bugün için büyük ar
tistlerinin şaheseri plaklarım takdim eder ve bu vesile ile BAYRAMI. 
NIZI bütün YURDDAŞLARIMIZA tebrik ederek günlerini neş'e ile 
geçirmelerini dileriz. 

Yesari Asımın sırf l<endl okuduğu 
17498 ERENLERiN BACINDA 

AŞIK KEREMiN SEVDASINA iNKiSARI 

17499 öMRO.:vICE O SAF ASKINI 
AŞKIM YENlKöY SAHiLl DERYASIN! SARDI 

Yesari 

17491 

17496 

17497 

Asım ve N ••• M • .a Hayanhır 
JLKBAHAR CöKSUYUNDA 
HiCRANIMI HiÇ KiMSEYE 

Bayan F •.• O .•• 
ANKARA ŞARKISI 
GOL USTUNE GOL KOKLA YANIN 

Hay H. Hilrhan 
Söylevin güneşe bugün batmasın 
Sev~nma İnan kalbirr.'2 bir lahzn akbn 

lIAEER - 29- l.Teşrin 938 sayısına ektir 

ALMAN 

RADY 
Teknik kuvvetini \lf. 
RADYO DA•,. 
Beklediğin]z Bütün 
Zevki Y aloıı 

Radyolarmda bulabİ" 
lirsiniz Görünüz 

Dinleyiniz Tafsilat 
isteyiniz 
• o • 

lLJ.JMUMô V~~llbD - -
inın 

eee~0 

"Isi~~bu'ı" B~hç~kapı Has~ 
Deposu üstünde 

Telef on: 2352 l 

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

ı' 

T.U R KIY E VEHlLJ: 
tr ~ 

'NECiP ERSES 
GALATA...; SESLİ ~HAN ZULFARU7 

~ 

111ı HE Z~_EJ~ C_AO_D E S~N_g ·t 2 lf 



•iNEM.4 
Çarın sevgilisi 

Pr Prenses Katya 
aı~~ses Bibeskonun romanından 

an bu filmde Danyel Daryö 
Çok muvc.ffak oldu 

/lllr. 
11 • it !f?ıt,,, , Danycl 'Car~ j 

lltı .s a 'ı1rtnd 
la>ı /\on revird; . a. Danyel Darİ)Ö 
ıo>ı<J 01Ya bıtrZ1 ~ılmlerden birisi o· 
Jııe~· l1iıtıin ~ bır muva/fakiyet ka· 
.>a Ji/'~kırı /\aı ~:nsız gazeteleri ve 
Sllr.ı,. 'nı Prense.) dan behscdiyor. Kat 

.. rd s B"b a/ıtı a tefrik 1 eskomm Pari -, nı,.1 a ettird·~· . 
•ı-: .•.. • ır. 13 · • ıgı bır romandan 

ır, ]\ ır sınc1 
ı ~ ~br aıya fil . ~a mecmu~sı nıu-

lı/e nıının o"' .. 
.)''.>'rı 1 

1>11lhar . • J ıanması mıı 
1 c.Zt arı rır ıle .. .. " 

l'- >ıı g gorı"'muştür. · azete · 'Y 

~ ... •c:u 5mde şöyle anlatı-
0nı·.. n Sonb 

~.. , ap ahar gü • 
;;"~ tıt.1~ıt!rnan1nın neşı prenses Bibe~ 

llı t'-• &tril'or T> ı:>cncerelerinden u· 
~- y ıE;veliyen ~ encerelerden Sen neh 
~kı~lnın bir ~d~ur ~ğaçlan görülü· 

rı ""~ta bakıyor Y a bırer birer dü~en 
~ -'<tcer ve ır 
nı~a ın1 t ·~atyayı tam~·an . atlı . . ~ ' 

' On rin Sö ,1 • hır ıfadeyle anla-
tı,.. u h } edik} . . 
ı-,:·"ı l'\ a}•atı erını dinli~ror"m "1' • "Uh nın J ........ 

t l~ b· Unun zeval de\Tesinde ta· 
Ilı ıra k al·na 1 ıı bu d lan do.. 1 olan gözlerinde 
rltı~ tok (!\'resinde ~;n çılgın alev, haya-

l •• ilan ı-_CUktuı;urnd 1 e Yanıyordu. 
~ır ·~t "" a ·ı t 1rdilll Yadan b ' aı em efradı tara· 

~el'ltlilt · ~la ol ahsedildiğini daima ru. ana ı. 
ır. }alaıırn ş"Iarının hikayesi 

fL a Sık k 
h "'lllızı sı giren bir ha· 
"0}11 gen .. 
iı. eıOtı.ı_. -~ ktzlık . 
"'\! "" - "ltldı ISnf 
~'tleıurk r. l~us Ça 1

• ~renc;es Katrin 
~ı· 1! tır. l[; Pren.,~ ~ ık!nci Aleksandr 
'f:.~~ tacı ernlin .,~ Urıyeveski ismini · ~ nı 1r· •'<lrayınd . 

h th.... " 1Yet""k 1. ımparatori-u -,ırur " ve . 
~ Un:r-arı 1Yet ilftn _aYnı günde Rus
"t,_ lt()~ı .. ın rnuk edıiecekrı 
"'ll'iı "r u·.. add · 
lir~r 'e hug~nda era!~ aKtyanın gü 
tl\ı. l\ll(!e ~ trı~etin z ~eg~Bebilirdi. Fakat 
lan U Öl~ bı.r Suik~ ~rı ol~n günün a 
bir ~&ili bütun b" td~ ugradı ve öl-

l':ı... Pren""-" ır rnılletin ·· "d" ~ ... et a >l;;<ın k umı ı o-
6. atYa ~tı. albinde unutulmaz 
"'l?l bi ıteıcı i ,... 
~"ı r Yaı ' rrans 

' tıin h nızJık 1·,.. ada Yerl~ti Orada 
at .. eri · · · 1talarne ınde, bir tek sev-

bi~ !lir 1 k • • } ~n }'ana yaşadı. 
Şey ~·tr" 

, .. 1'ıpk "1•• Ne h . 
' 1'tJt ı bir ~ . azın ve ne güzel 
tıı,,.>·ada ~l ~ b~rı masalı gibi.. 

"lll \.· ~ Q. nı ır Sev • 
, Yir k z bir J...i~· gı. Katya bu 

l·a~U i~dındır. •
1 5evmek için yara· 

~ bir katınız l<at • 
actırı ı } anın hakikaten 

Oduğ 
runu meydana çı· 

I\atyn rolttnao 

karıyor .• 

-,-

' 
1 

- Bundan şüphe mi ediyorsunuz? O 
hakikaten yaşamış bir kadındır, tarihi 
bir şahsiyettir. Ayni zamanda bir roman 
kahramanıdır. Böyle olan kadınlar yer 
yüzünde çok nadirdir. Allah bunlara 
ya~arken, hatta öldükten sonra bile sevil
mek mevhibesini vermiştir. 

Pari - Su\•arda Katyanın macerasını 

anlatırken yüzlerce mektup aldım. Bin
lercede diyebilirim. Fakat belki siz müba 
!ağa diyebilirsiniz. 1 lerkes onu seviyordu. 
Tanımadığım genç kızlar, kadınlar, er· 
kekler bana mektup yazıyorlardı. Pari -
Suvar alacak kadar parası olmıyan Rus 
muhacirleri hergün dıvarda asılı nüsha· 
dan Katyayı okumak için gazeteci dük· 
k1nlarının önüne birikiyordu. 
Katyanın eski hizmetçileri bana ondan 

c!eı in bir saygı ve sevgi ile bahseden mek
tu?lar yazdılar, kadın ve erkeler onun 
hi.. yatının daha ince teferrüatma kadar 
vf1\ıf olmak istiyorlardı. Benden Nöyyi
~ ... !~ ev adresini, çiçek götürmek için Nis· 
teki mezarını soranlar bile oldu. 

Katyanm ateşli kalbi, ba~ka kalpleri de 
çaıptmrdı. Şimdi bu isim Parisin dIYar
larında okunuyor. Katya da Parisi çok 
!i_everdi. Çok sevdiği imparatorla Pariste 
tanışmış ve sevişmişlerdi. 

Bugün Parisliler Danyel Dariyönün yü 
zande Katyayı yeniden görmektedirler. 

- iki genç kadın biribirine benzerler 
"? mı. 

- Gcnçilk gençliğe, güzellik güzelliğe 
benzedeği gibi Danrcl de Katyaya ben
zer. Sonra Kalyanın karakteri ile Dariyö· 
nün yüksek sanati arasında bir ahenk 
vardır: İkisi saffete, ihtirasa, çocukluğa 
\'e kahramanlığa susamış mahluklardır. 

Prenses Bibesko sustu. Vazolardaki 
güller ağlıyormuş gibi ym·aş yavaş bo· 
lanm büküyorlar . ., 

Titikolonn maçları 
Şehrimize gelen komşu Romanyanrn 

Trikolar klübü futbol takımı bugün sa
at Uçte gnyrifedereler birinci.si Şi3ll e
kipi ile ilk maçını yapacaktır. 

Misafir futbolcülerin ikinci mU..~abaka
lnrı yarın sabah saat onda Perayladır. 

Bu her iki karşıla!Jma da Taksim sta
dında yapılacaktır. 

Yarınki lik maçları 
Bu haftada dört sladta devam edilecek 

Tirikolor 

Futbl)l llk maçlarının beşinci haftası 

olan müsabakalara da yine şehrimizin 

dört stadında devam edilecektir. 
Fikstür mucibince haftanın en ente

resan maçı olnn Taksim stadındaki Gn
lataıJaray - Güneş karşılaşması yine bu 
haftanın en mlihim spor hadisesini teş
kil eden Güneş klübtinün bazı spor branş
larını lağvetmesi yüzünden yapılmıya -
caktır. 

Vcta • Topkapı 
Taksim stadında yapılacak o}an Top

kapı - Vefa karşılaşmasmın, - Güneş 

klübünün son vaziyetinden .sonra - şeh

rimizin baş klübleri arasına karışmağa 

namzet olan Vefaya karşı, Süleymanlye
den başka hiçbir takmlla berabere dahi 
kalmağa muvaffak olamamış olan Top
kapılılann mağli'.ıbiyctile neticeleneceği

ni tahmin etmek kehanet olmaz. 
Bu sene yalnız l<,enerbahçeye, - o da 

1-0 lık <lC'receyl emağlub olan yeı;il be
yazlılar, Güneşten boı,ıalan mevkii rakip 
Bcykoza kaptırmamaya çalı~acak ve mu
vaffak olduğu takdirde milli kümeye 
dahil olabilecektir. 

İstanbul~por - Hilal 

Kadıköy stadında ilk müsabaka HilAl
le !stanbulspo -!ırasında olacaktır. 

İkinci kümeden birinciye yükscen Hi
lal ekipi, bu mevsim başrndanberi hep 

bugüu Şişli yarın da Pera 
iie karşılaşıyor 

büyük rakiplerle karşılaştı ve .dört ma
çın üçünde kaybetti. Böyle olmakla be
raber genç ve enerjik bir takıma malik 
olan Hilalin yine ge;ıç oyunculardan mil
rekkep lstanbulsporla yapacağı bu mü
sabaka - takımların da aşağı yukarı ay
ni kuvvette omalan yüzünden - berabe
re nihayctlcneccği tahmin edilen ente- ı 

resan bir çarpışma o.acaktır. 

Fener - Bcyko 
Geçen seneki milli küme maçlarından 

çeltllen Fenerbahçe, bu mevsim başın -
danberi yaptığı müsabakalarda da iyi bir 
netice elde edemedi. Güneş ve Beşik -
taşla berabere kalmış olan bu takım ni
hayet Vefaya 1-0 galib gelebildi. Yalnız .. 
geçen hafta ikinci kümeden bu sene bi-
rinciye terfi eden Hilali 6-0 yendi: 

Beşikta~ - Sülcy'uıaniye 
Sarı lacivertliler yarın Hilalle kıyas 

edilmiyecek kadar kuvvetli, Vefa ile 
hem ayar bir timle çarpışacaklardır. Bir 
kaç haftadır maçlara iştirak etmiyen 
merkez muhacim Şebab da ynnn arka -
daşları arasına karışırsa vaziyet Fencr
bahçe için bir hayli tehlikeli olabilir. 

Şeref stadının yegane müsabakası Be
şiktaşla Sülcymaniye arasındadır. Bu 
mevsime bUyilk bir hızla başlryan Beşik
taşlılar Fenerle berabere kaldıktan son-

ra Topkapı ve Galatasarayı bU;iik go 
farklariyle yenmiş ve bugün puvan cü 
velinin başına gcçmeğc muvaffak ol 

muşlardır. 

Bu her iki siyahlı beyazlı takımın ya 
rınki mnçm her nekadnr Bcsiktaşhla 

lehine neticelenmesi tabii ise de, ga~ ı i 
federelcr ı;ıampiyonu Şişli klübünün c 
kuvvetli elemanbnnı takımına koyn 
SUleymanlyelilerin - üst üste büyük sa 
yı farklariyle galip gemeleri yüzünde 
kendine güvenir bir halde bulunduğun 
dan emin olduğumuz - Beşiktaşlılara ko 
la..ı bir lokma olmıyacakları muhakkak 
tır. 

Geçen hafta Dirnn ve Hraçla takviy 
edilmiş Silleymaniye, Beykozla beraber 
kaldı. Diran ve Hraçtan maada bu haf 
ta Şavarş ve Martayan gibi cidden kıy 
metli iki oyuncuyu da muhacim ve mua 
vin hatlarına koyacak olan Süleymaniyc 
nin mağrur rnkibint'.! karşı bir sürpri 
yaratması p~k mümkündür. 

Gnlntaı;ıaroy - Galatııgençler 
Taksim stndında Galatasaray ikinc 

kilmc ikincisi Galata gençler ,ile husus 
bir müsab:ı.ka yapacaktır. 
Güneşten Galatasaraya dönen oyuncu 

lann da :iştirak etmeleri ihtimali olıı 

bu maçın enteresan ciheti dört beş ser 
evvelki Gnlatnsaray on birini tekrar ; n 
yana görmektir. 

Bu markayı görmek ve dinlemek kararınız için kafidir 
Taşra acentaları tçln görUşillUr 

Adem ~aradağ Müesseses 
Gnlata Voyvoda Hezaren Sokak 123 İstanbul. Posta kutusu: 13:.f.1 
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Ali, b;,. mengenelJe sıkı mış 
qi bi kıvrıldıve ... 

Ve btr hamlede Alinin boynuna atıldı. 
lk1 adam karıştılar. Sarıldılar ve inilti
lorle yere yıkıldılar. 
Boş meydan birdenbire kalabalıklnş -

mış, halk bu l51ilm boğuaunu, bu boğa gil. 
reşinden korkunç mUcadeleyi uzaktan 
seyre dnlmıştı. 
Ali, Ha.illin baca.klan arnsma atıldı. De.. 
llkanlı haykırdı ve yerde ikt defa yuvar 
landı. Anemas korkunç bir feryat kopar. 
dı: 

- O, bre deyue, öldllrdU oğlanı! 
Fakat Halil bu ölllm badiresinden bir 

oyunla kendlni kurtarmış, Alinin yllzUne 
kuvvetli bir yumruk indirerek bir gözUnll 
patlnt.mı3tı. 

Kadın haykırdı: 

- Yaea delikanlı. Varol! 
Ali yumruğunu kan pıhtısı sarmrş gö-

züne bastırarnk yerden fırladı ve kaptığı 
bir ko.yayı kadının bUğrUne fırlattı. 

Biçare kadm ince bir çığlık kopararak 
oracığcı yıkıldı. Halı! kudurnıuetu. Haykır. 

dı: 

- Alçak herif! Kahbe! 
Ve parmaklan çelik birer yay gibi ge. 

rllmi:ı ellerini uzatarak Alinin Uzerine 
fırladı. 

Ali bir mengeneye sıkııımış gibi kn-nl· 
dı. Hnlilin bllekleri Uzcrinde havalandı. 

Halk bağırıştılar. 
Halil herifi bir yığın tau Uzerine çarptı. 

şeririn bıçağı altından canını kurtarmak 
akla gelir şey değildi. 

Sırplı elindeki kamçıyı ihtiyarın yllzUn
de şaklattı. 

- Ul:ın, dlllnl mi yuttun deyus ! Cevab 
versene! 

l<""akat ikinci kamçıyı yapıştıramadı. U
zun boylu adam bir hamlede herifin ya
nma fırladı ve elindeki ince uzun hançe
ri Sırplının böJrünc batırdı. Herif böğü
rerek yere kapandı. 

Üç süvari kılıçlarım çekerek uzun 
boylu adama hUcum ottllcr. 

Uzun boylu adam haykırdı: 
- Ben Etiyen. Haydi halkı dnğıtm ve 

defolun! 
Kalabalık bir çil yavrusu gibi dağıldı. 
Birkaç dakika içinde meydan hassa as

keriyle doldu. Hası:a lmmandam Arkclns 
haşmellü Sırb kralı Etiycn'in yanında 

yerlere eğildi: 
- Haşmetlü efendimiz. Yeğitbey Bos

naya, I<'iruz bey Vidlne girdiler. ( 1) 

Sırp orduları perişan bir halde lçerlere 
kaçıyorlar. Halbuki sen ... 

Etfyen hassa kumandanı Arkelasa e
lindeki kamçısını yapıştırarak haykırdı: 

- Burası harb nazırlığı odc.sr değil, 

halk meydanıdır. Omuzundak1 sırmalı U

nifonnalannla bir zafer tebşirine nı1 ge
liyorsun ki halk içinde gevezelikten u
tnnmndm, ahmak. 

Arkclisın idamına kanır verdim. 
Kafa parçalanarak beyin parç~arı hal. 
km üzerine sıçradı. Seyredenler irgllerek 
geriye çekildiler. Hey, kilçUk zabit! kumandanını belin • 

İki ihtiyar haykırdı: deki kılıcınla ikiye biç! 
_ Delikanlı kaç; hassalılar geliyor! Genç zabi~ elleri titrlyerek kralm ya-

nma yaklaştı ve kılıcını çekerek mazi ve 
Halil cansız bir tunç heykel gibi duru

hayatı şerefli harb kamrnmanlıklarlyle 
yor ve yerde hdld ba§J kopmuş bir yılan dolu kumandanını idam etti. Hassa as
gıöl hafif hafif ÇU'pman Aliye bakıyordu. 

kerlerl bu tUyler Urperten faclnyı aeyre-
Halk arasından uzun boylu, zayıf fakat 

kat et. Gözlerln1 kızgın sirkeyle knvuru
rum. (3) 

- İrade senin kralım. 
Etiyen yanma aldığı dört sOvari ile 

Karatovaya doğru meydanı terkctti. 
İki kUçUk çocuk ve birkaç kadın hassa 

kumandnrun cesedi llzerine kendilerini 
atarak haykıra haykıra ağladılar. Her 
gUn böyle yüzlerce hô.diseyle yUrekleri 
nasırlaı;mış halk bile buna dayanamadı • 
lcır. Kadın saçlarını yolarak haykırıyor

du: 
- EUyen Yıldırımın hı;ımına uğra! Be

ni dul, cvliı.tlnrımı yetim koydun! 
- Timurtaş, Ertuğrul ne.rede? 
- Çok yorgun hUnkarım. 
-Nerede? 
- Uyuyor f;evketltm. 
- Odasını muhafaza altına aldır. Ira-

dem olmndnn tnşra çıkannnsrnlar ! 
Timurtaş yerinde mıhlanıp kalmıştı. A

caba Yıldırım bir ikinci facia mı hazırlı-
yordu? 
Yıldrnm Bayezid haykırdı: 
- ElfitnetU eşeddU minelkntl (4). Ya

kub Savecl lısilcrinden esirinıdir. Ertuğ-
rul am.casmm idamını duymamalıdır. 

(Devamı t•ar) 
(1) \"ıldımn Bayczld btı31.llc KoSO\'O. 

muzn.!ferlyctinl Asya. hükilm<larlıınna 

tebliğ' ettikten sonra pacli~nh .lUuıuclm 

Sırblstnnln basladıl;',rı harbe <l<!\'nm etti. 
1889 da büyük Osmnn1ı kumnndanlnn 
Sırp toprnlılarmı çlğnlycrek drbş<'tlc • 1-
lcrlcdiler.,. (Dulta - Sırbl tan tarihi.) 

(8) nıuınshlnr, l'ıldırnn Ilııyezlclc (bo
m, fITtma) mamısmn gelen Lclapus adım 
\'emıl5Jercll. Du ad O!ımanh dUşm:mhn 1-
çlnde derhal yayılmıştır. Bu hususta 
ll&mmcr diyor ld: "Ezmlnel kadimcdc 
Klenrlun oğlunn verilen (Gera\'11Us) ndı-

demedlrer, gözlerini yere eğdiler. 
çolak bir adam Halilln yanma fırladı ve w vermek daha doğru olorda.,, 
lrulcığma eğildi, parmaklarile bir yeri Etiyen tekrar haykırdı: (3) 12 lncl nsrm ikinci yarısında, 18 
göstererek: - Halkı dai,;'ltm, bUtUn eğlence yerle- llncU asrm sonuna kadar en bU~1lk ceza-

- Şuracıkta, dedi. Kır atun bekliyor. rine dağılın, sokaklarda, dairelerde, ev- lnrı.lan blrl gözleri k17.gm sirkeyle yak • 
:Atla ve beni Kasatovada bekle. Haydi lcrde, dilkktı.nlarda, her yerde elinize ge- mıı.ktı. Neteklm sultan !\lurad mcshor S:ı
vakit geçirme!. çen kadmlcrln co:ıkun ve tnııkın eğlence- veci lsyanrndn clebnı;ılıl' eden Bizans Pa-

Halll, tanımadığı bu adamın emrine ler yapın. İçin. Halk ve soranlar sansın- lcologlanna böyle cezalar \'ennb ,.e bll

sanki bilyülenmle gibi itaat ettl. DU~Un- lar ki, Etiycn ordulo.n bnrbar Osmanlı hassa o zaman icrayı saltanat eden itli • 
medi, dü§llnemcdf ve hızlı Jırziı halkı ya. ordularını perişan etti. Halkın manevlya- ktlmdıı.rm o[;la Andcmlkos ne hnfldJ Jan 
rarak uzaklaştı. tını kuvvetlendirmezsek, saltanat da, h:ı.ldnnda gözlerini lnzgm sirkeyle yak -

Halk, bir aslan heybetiyle aralarmdan hassnlrk da, Unlforma da elden gidecek - mak eozasmm tatbUum emretmişti. Bu 
geçen bu delikanlı için söyleetiler: tir. Karşunızdaki stcı.vetli dUşmnn, Lela- ccz:ıyı tatbik etmcdller \'e sonra bu lkl 

- Bareknllab! Halik ba&'Işlasm! pustur (2) haydi!.. eczalı pndl~ l\lumdm ba,ma bir tornb 

Dört süvari halkı yararak meydana Anemas, Ancmas! ördlllcr. 
geldiler. Şieman ve sırmalı elbiseleri pı- İhtiyar Anemas kendini kaybetmiş bir (4) Sadeddin tarihi. "Fitne katilden şe-
nl pırıl ynnan bir Sı:rplı atmdan atlıya- haldeydi. SllrUnerek krnlın yanına yak - dlddlr.,, Eski mU\'errl!ıler Yddımnı, ltar-
rak hfı.lfı eaşkmlığı geçmlycn Anemasm la§tı: dc~I l'ukubu idam ettirmekte haklı bulu-
yanmn koııtu: - Haşmetlum! yorlar. ''Rakipsiz lcrnyı saltanat etmek 

- Hey bunak! diye haykırdı. Bunu kim - Bu kndını saraya götUr ve beni ora- gcrckUr. Raldpslz olan Ocnabıhakknimti 
CSldilrdU ?. da bekle. salcn ycrylizUnde zılliıllab olan Emlril • 

Anemns ccvab veremedi. Dili tutulmuş- - İrade senin kralım. müminin l~ln lsynn \'C fesada mUmannat 
tu sanki lhtiyarm. Kolay mı? Ali gibi bir - Kaltağın bir yere kaçmamasma dik- etmek caizdir,. d~rlcr. 

,, 
Yazan. R Robe Düma - 103 - Çevireo: t<J• 
Koridorda kalın halı sayesın eı 

ayak sesleıi dugulmugordtl• 
Yavaşça kaol!Jl açtı ~ 

Kapıya gitti, çıkmadan evvel: Kalbine htlcum eden kanla ~ ,..!' 
- Merak etme, dedi. Bu yanınıza kal. rengini aldı, dudaklarını ınor er~ 

mıyacak. an kafasından bUtiin dil§Uncel )tt'Co"'" 
Hilda ayağa fırladı, kapıya koşup ki· Sonra birden harekete geçti· ..el 

liUedl ve bağırdı: alarak giydi. Kapıya koştu· _dl. ~ 
- Alçak! Koridorda kaim halt saY8 ..-. 

Yalnız kalınca hiddeti boşandı. Biraz sesleri duyulmuyordu. Ya~.,, 
evvel korkmuş, adamın cinayet yapabile- açtı. Merdivenlerden koşarak 
cek bir halde olduğunu anlıyarak bayıl. kağa fırladı. L .. ı,,e 1" 
mıe gibi görUnmil~tU. Şlmd1 intikam al - Sokakta koşuyordu. Bir taP"' 

mcık bırslyle tltriyorau. Dayak atmI!Jh ymcn çılgın gibi atıldı: 1' t!f 
ha! Bunu onun yanma bırakmıyncaktı. -- Çabuk şark garına! çabU ' 

Fakat ıınsıl? buk ! cf ~ 
'Mantosunu çıkarıp bir koltuğun Ustll.. Otomobol birden hareket edJtl ~...# 

no attı. Soyundu, Kombinezonla kalınca nm içine dUettl. Mantosunun IJ• fiP. 
oturup dUr,Unmeğe başladı. eliyle çıplak göğsUntl sı.kJ)·o~ ~ 

l{urtun son sözU onu endi.şelendlrlyor • alamıyacak gibiydi. Bayııına~..,ıyl' 
du. "Yanınıza kalmıyncak!,, sözlle ne do· Fakat biraz sonra sabah h8 " t 
mek istemişti. Ne yapacaktı acaba? m- dı. ~ 
me karşı? Stcfann mı? Otomobll tenha sokaklard• d ~ 

1 IJ• ~ 
Knpıya doğru baktı. Kinle suratı bu • lorliyerek §ark garma vtsıJ 0 ~.J 

ruetu. "Eğer oncı bir fenalık yaparsa .. ,, taksinin parasını vererek g~e' 
kendisini 5lmdi her eeye kadir hisscdi - tomobll gidinceye kadar , 
yordu, f'\ıiıkını himaye edecekti. ÇUnkU sonra bir gazete aldı. ~ 
Stefnnı aşkla seviyordu. "Stefanm cinayeti" gazetedead' ~ 
"Eğer burada olsaydı?,, diye dUeUndU. mrştı, fakat ancak UçUncU sa>" to'ol 

Gözleri yaşardı "beni bu hayduda karşı haberler,. sUtununda, iki UAn 1111 ~I 
..nde .. · 

nasıl mlldnfaa ederdi?,, Kendisini zayıf smda kaybolmuş gibi bir ee..., etJ ~ 
hisseden bir kadm sevkitablisile ona ka. satırdan ibaret havadisin ad '!': t 
vuşmak lhtiyaemt duydu. Kurtla beraber bir tebliğ gibi soğuk bir lfadeY1~e~ 
artık nefret ettiği eski aşıkile bir çatı olmas! da dikkatini çektl. ·'){~ti'~ 
altında ya.'}:ımaktan korktu ve tiksindi. bas edlyorlnr. Emir üzerine 
Soknğa bırakılmıe bir çocuk gibi ağlama.ğa zıldığı belll.,, diye s8ylendl. 
başladı. Havadisi okudu: ~ I 

"Onn yazacağım,, diye karar verdi. Fa. GRÖNEL SOKAGI ctNJ. ,... ,J 

kat sonra tereddUde dUştU. "Neyi yaza· Erklinıharblyeden yUıbaf1 ~ ~ 
cağım?,. aefilfıne geçen zavallı hayatımı öğleden sonra saat Uçte, O~ 
mı?,. bunun tehlikeli olneağını anlıyordu. 106 numaradaki e\inde öltl b ~ 
Ya ondan vazgeçerse? Hayır? Ondan ay- Onunla ayni Jtntta oturan bit "'-" 
n kalmnğa tahammUl edemediğini, Kont. dairesinden çıktığı \'aldt h~,... 
la onun yUzUnden kavga ettiğini ve da- mış olan ötu ile kaJ'Ş'Ila.,mıŞ, f 
yak yerJiğlni yazacaktı. haber ''ermJştlr. pet~ 

Pencerenin yanındaki yazı masasmtn Katil llç el atcs etmiştir. ~~ / 
başına geçti. Gözlerini kuruladı. Sumenin bitin şa.hsi hiçbir düşmanı .,....,.... J 
içinden bir kağıt aldı. Fnkat kalemi aln. )foçhol katıl hiçbir iz b~ _1' 
cağı sırada cıli övlece hareketsiz kaldı. tıı.dan kaybolmuştur. r· ~ 
Kaştan c;alılclı. "Ben yokken birisi mek. Tahkikat ,1e,·am ctmektcd1~r 
tup y:ızmm., sUnğer ltfığıdıntn üzerinde cesedi otopsi için tıbbı adliY0 

mürekkep lekeleri vardı. Bir gün evvel tır. . ,.JJıl' 
öğle yemPğinden sonra evden cılttıf.r vn· Hilda, garın san tine bakU · ,1 

kit sUn:!er kağıdmm temiz olduğunu gn· geçlyt1f.,, 1J# ~ 
yet iyl hatırlıyordu. Gnz"tçyi katlayıp ınantoS'l'1 "-I 

Mernlr etmişti. Ters yazıları okumnğa koydu. Gardan çıktı. Caddeyi ;,ıJ 
çalıştı. Sonra birden "Ben de ne budala.. karşıya geçerek otele girdi- or 
ynn?.. dive söylendi. Ayağa kalkarak püren garsona: 
çantasındfln nvnnsmı nlıiı, t<'krnr mns:ı ·_,n. - 39 numaraya gidiyoruıı1-
şma gcıçti. SUnr-er kağıdındaki yazıları Diyerek yukan çıktı. ~ 
nyn:ıda kısmen okudu: Aşıkmm uyuduğu odanın ~ 

•.. Grcnel ımkn~ <'inııyctl hakkında... du. / 
... A~ar solca~ 28 nnmıırnda Söıxı.rt f • - Benim Stefnn. Çabuk aÇ~ 

stmll birinin c\inöe oturan Gfoblnı:er... İçerde bir somye gtcırdadJ· 

- Ah haydud ! onu ele verdi. (DC\'.,oı 

'mi • D · Inl3ınllllJ ~0]-~31i'ECII!Un.•~ı~tı~u••ıı• ~ • " • ~ ., ~· ~ • • • • :; .,J ;:._.,_ "'· ~ • 

Zahıt..'lnm hlr dostıı da kapı nçıldı. ;;;il) 
• ••rrll :m.:. [3[!ınEJ[EJDJ[l!JFV3t•n~ED3 .. 

babamın bUtün parası ve f§leri benim olacaktır. O zaman si2ı 
müessesede bırSJ<mab'l eercıımle temin edcnm ... Vstelik size his
Be de vereceğım ... Kızmayınız. Buraya pazarlık için gelmedim. 
Beni mazur gorUnüz, fakat bana yalnız bir Jtimse mani oluyor: 

-20-

kırdılarl:ı sı&manıza asla müsaade etmedim. ı _.../ 
Cahit ulur gibi cevap verdi: sf. ~ 
- Tamam, tamam! İhtiyar istediğine ınu'.J!'~/ 

L5.kin ssna evvelden haber vereyim: Babam anne.aı1 "1" ~ 
Seni metres yapacak ve daha gencini bulduğu zaı11 ~ 
atacak.. r.~~ 

- Maşallah! Bıı,. ne tcklifcizlik? Cah:t BcYı ,p1ıJf" 
haydi gidip yatınız. !sterseniz gidelim, pedcrini.Ze ,,/ 

Babam. Bu fikrimi ona da açtım. Zannediyorum ki beni öldüre
cekti. Evvelce, hatırlarsınız ki, Aliye Hanımı bir defa !otoğra!
hancye götUrdilm diye sUpUrğe sopa.sile başımı pı..tlatıyordu. 
Onda garip bir kıskançlık hissediyorum ... İ§te tehlike burada., 
azizim: Babam Aliyeyi seviyor, ynni arzu ediyor. Aliyenin alay 
ettiğine ştiphe yoktur, tabii ... Babam elli yedi yaşında! Don Jua· 
nı görtiyor musunuz? Ne ise, iş sarpa sardı. Ona meseleyi açtı
ğım .zaman bana. dedi ki: 

- Aliye seninle alay ediyor, budala! Hem evvela, benim re· 
yiıne muhtaçsın! 

Cnhit söylerken yUzUne bakıyor ve düşUnUyordum: "İşte bir 
bedbaht ki intihan dil!'jUnUyor, çılgınca seviyor ve sevilmek is
tiyor; halbuki ne ellerini yıkamağa, ne di.slerini fırçalamağa, ne 
de sar,:lannı taramağa iktidarı var. Bu sersemliğine rağmen sc· 
\1lmek istiyor. İnsanlar çok garip!,, 

belki sizi affeder. tıJf i 
- Ya 11şafak vakti,, diye inledi, ş:ı!ak vah-tini tıtı~il, 
"Şn.fak vakti,, nin ne demek olduğunu katiyeıı / 

Her halde firar mi'tnasma geliyordu. . j.4,/) 
Aliye bir kahkaha attı. Cahit büsbütün ge\'şcd•· f 

\•nnr bir hal aldı. ~ f 
Baba ile oğul arasında ne ho~ bir muhavere, değil mi? Ha 

sonra, şayet ısrar edecek olursam beni kap!ci'ı§an edeceğini lluvc 
etti. Bunun Uzcrine, ttalyadeki anneme yazdım. Vaziyeti izah 
ettim. Üzüntülerlme iştirak ettiğini, lfı.kin bana meGdeten yar. 
dun etmek imkünı olmadığını, yalnız bir oda tutabileceğini bil -
dirdi. Bunun kafi gelmiyeceğini biliyorum. fakat vücudum sağ
lam, kolhnm h.,,..,,.,,.,'1'11"1'\, 7okl\,,, var ve havııtı'fT\\ kazanacak ik· _ 
tid:ırdayım. Şimdi sizden istirham ediyorum: Sizi Aliyeye bağ
layan kUçük hi"si unutunuz ve ona benimle beraber gclm~sini 
tavsive ediniz ... B~'<i ilk zamanlar, kuru ekm~k yiyecef:iz, 15.ldn 
ne ehcmmiveti var! 

İstikbal mnemm"n: I'?nb"m ııı,·errınt dc/Til J-i. Runu ela i1i1ve 
edn'i"l •t. :-;o:i.,f"tl. A lh•f" "" 0 --m1.,.nq ır R"'T111l· ;ı..H""'"'li.,; l•;tn 
düııünmek istemiyorum. Övfo bir F:cy o ursa, rl?e biitiln mukad· 
de .. "'"1 rn ü-... -:..,.., ..... .,....;::ı c"" ... -:..,.. '·ı· I· ... - ,._. "l ~·· ·· ·· w-- · --··-- ,., .... .._. "'6W.A.•••4 •• .. .... .J ....... o aurunım. 

Onu teskine çalışırordum. Aliyenin son sözünü söylemesi 
için onu serbest bırakmasını; onun zaten akıllı okluf;'1.mu ve ki
mi tercih ednrse onunla evlenmekte muhta.r olduğunu söyledim. 

Endişe ile: 

- Ya sizinle evlenirse? diye haykırdı. Bu çok fena. Zira, 
netice itibarile, siz bir amelesiniz ve bugUn değilse yarın çıka
rılmak, hem de on parasız kalmak mevkiindesiniz. 

Sükunetle cevap verdim: 
- İvi ama, benim elimde bir sanat var! 
- Beni iktidarsız mı sanıyorsunuz? Göreceksiniz! 
Bu püsküllü belfı.dan nasıl kurtulacağımı bilmiyordum. Ali· 

,Ye ile kat'i surette görüo;mck niyetinde idim; fakat Aliye, her 
halele babasından meseleyi öğrenmiş olmalıydı ki çıkageldi ve 
':ahide l'tkı§tı: 

.._Ne oluyorsunuz, allahaşkınıza! Aliyi böy!e buiiR.TP"" ,~. 

Ailye Uzerine yürüyerek onu kap1ya ks.d~J~ ~ 
ri götUrdü. Azmış bir hayvan nasıl kilçllk kamçı ds.f. , 
biye edilirse, o da Cahidi sakin, kısa cümlelerle t~ 
hit mınldanarak kayboldu. ~ 

Aliye bana döndü: ~.,,/_ 
- Fazla izahat istememek için zannederinı Jd ıııJ oJ't/ 

dm vardır. Babası onu İstanbuldan c;ıkaracaktı; .Jl ~ ~~, 
katlar çok uğraştım. "Şafak vakti,, tabirile ne dertl }J ,e'~J 
ben de bilmivorum. Hem şuna emin ol ki, şayet onufl 41 ~ 
dar a19.kadar olsaydım, evveHi. temizlenmesini, son~ 
daki çürük ıp yerine bir kıravat takmasını isterdiıtl- .J 

- İntihar edecek. .,., 
- Arkasından koşayım mı istiyorsun? •. Vs.tsırı 

dürsUn! ;1 
(De~ 
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.... egıld' ~· x 
''% .. ır. Hayat ycktur .. 

llaı &Uzc1 
taları llleleğirn 

dııdaıcı nı, gözler·ı . ' saçlarının san 
b arın nın d · 
tra0 1n ate~· erın maviliğini 

Cf D" \'ln kır ' 
"li t>Otürdun, . rnızılığını r.eyc 

h il}'ır h • ·· ılh 
aht ' ayrı b ... ,, 

ro ncd· • en bu d 
~lirıku· '-- ır biJın . akikaya kadar 
tı "il d Cını ş 
a tcıxı erece ' anlamamıştım. 

lıca•ııdi as Cttiğiın saadet, senin vücudu-
'• Vet n d' zaınan h' . t Cabu'k e ır bilrrı· ıssettığim 

Ilı, İlh ' Çabuk ıyordum .. ,, ilah .. ,, 
• ,,.. . .,, .. Yarın bekli 
"'Iİze1 yor:.ım .... 

~at " sevgiJ· 
c aı; ıın, dud k 

bı:10lın i i a larrnı bana u-
ç nde bırak .. ,. 

l. Senin · · iti "!cJ~ •Çın çıldıran 

l 
! llıa. at, l?ifi h Refik 

l gaz eın.,,i 1 • 
tr aıc asında :ı: re crın büyük di-

1'.tııi . §altı ıtı ~ llıodeUik 
t , ~ıYaret agazaclan yapıyordu. 

ttıtıilti e Cclınes· çıktıktan sonra 
" ~ttcs· . l aramızda takar 
"'.:ı ı n·· • ~rı . burıu 

&ıre k Sclat yccı· 
ııı ...... oh r en bağ ı buçukta ka· 

Cktllb •cvgi}i ırdı: 
h·ıı· lltı 11 rrı, bu 
b· 1 ci .. d e hoştu sabah aldığım 
ır "' en ' ne se • . 

h.,, .. ,ektu Scviy0 vındınıı Eğer 
~ p ,, rsan h .. .. 

Yı111. Jazacak er gun böyle 

' Çabuk, ça~:k liaydi vaad et 
tık .... 

~o• aık..... • • • 
' "'tk .. ,.. /llır " t1.1bu .... 

"il' · C" .. u y 
r Cib· Uzcu..... •• azmak az cok 
~.. ı ..... . .. , ın· . ~ 

ıtı ... .,cleı;·1 ' ınımini bebek 
ş " b ı:n, "b ., 

ı fkat ç 1d1rasıy~ enim sevgili kü
;tı in. ıncrnıck . sevgilim 
·~e ~an etı · ' ··• 
L Yhaı ın crnr· •lln bir çok k 1. 
"atlı ' bu 'k ınc a e ın:e· 
ıı.. l'la " ClilllcJ rtıadedir. Fakat 
'"t'l'ı ,-azıı er k • • 

t lallt;ık an Yedi .~ azdır. Ayni 
na ok ncı tn k t., arı d . a;iar k e tubu ta. 

'°ti'-· aı ..... _ arışık b. . 
birı ıı:ı t:U ··'<I kendi ır ış ki ı .. 

~tik rı, Yah kendine· "O" 
ıı •\llla Ut dah • un, 

r.~- a~ira, .. nrnadırrı a evvel bu ta-
""lı..... ·"n "' mı' a· l.lh "''iltı11ll ,-ırrrıitıci ·" ıye sorar. 

,., iltc ..... dan d" Pazartesi g" .. 
v\, "ıet.... OnU!':" Unu a-
ı -.rQ ~ ''tup :rUndc 

?-\ 1.ıgu.... Yazrrı 'k .. n SCnra, Me-
t s .• , VaL· a u:ı: 

d ilad ıı;ıt "''' ere masama 
t t et .. l!': . :rOyle d" .. 

ll-ı14 c~Ciliıtılc lırndc knıe uşunınüştüm: 
• ~1bi .. · tank· h rn oldug· u hal· 
1ı . ,. 1rnı 1 a1a. 

tı;. iQ,ran .,, haşhaşa kal_ 
"llı.ı ı ın "' ı... 1'11 l J •tl'h: 

·•ıa.k ı . c ilhat "'" Yedin · 
tlıyı Sırı rrı" c Sekizi,.. . cı pazartesi 

c d" «sa... ..cı mek '•% ıyordu "'il oturdu· tubu yaz-
~tt · Yar"b\.~: guın vakit te 

lttilı .. ui 
İ\~ı: az et . ne angar 

ıt· ''d~ hm! Ya, ne fena ~-• t' ... Cltı ... i:i 

~ıı ı~ Şu c:aıc on ·k. 
•<1ı "~~eçPhcsiz buı ı kelime do1c"biL 

\~ bit :cektirrı. ;aekktubu yazmak-
"lc:\·h zat at b' lıılh.ı el <it b' e geldi ırdenbire 
b~· •ıra . 

a. la tkerı b z e"VeJ d 
"ttcf~lllı! btna gU1 rc~k~ha apartıma
dcr..ı ı • bu .. ır Paket •· ı kordelalarla 

11ır •• ar •erme . 
'~:C.ı. 1tı sev· Ceızen h f ınış miydi? .. 
,, "?lıa• 1m1· a ta b .. 
ıorı; ıt teh . ı l"rıckt ana gon_ 
~i. Ilı .. n lıkclj 
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"' Qur ·· ab v e 
Cc~~I\ a1ır1~a <lursunaından korku

<lı,,_ 1l'l~le 
1 

!.,, de-· ·· İyi sakla 
··ı: c 1.. . "''"t' ... ~tı-· ~ ı. 
' "il r t ~ ;ıltptırrı 

llıı }' ~cf·ı • Ve bag~ ır-
l'~ 1 • ?V1 

tıı'I, d ~lllak h' clijhatc 
talla aıresıl\d Ususundalfhcr gün mek
~~ ~cktup be tia.Yet dı vaadine na -
~·._ d:.~ a§ı e erse b 111a ~ tı1> na laa,- n, u haf-
'· cta, b -~ ·ı.... 11:a1 ". . • 

• ı~ı~ y Cd ı" ~t Jırrnı beş da 
ıcıı L ı h· eceksin. l 'le elli beş da 
L• 'laf "l!rr · §te • . -
llJ.t~ "~anın se}'~i l"rıekt clının altında 

•ı.ı)eı.~ Vırrı)i up var "G 
~tlık ll'ıek . e-

<>laca'k b tupları.,, bu 
·•.{'ak 

at hu hafta 

yalnız yedi zarf yazarak onları gene bi

rer birer ve sırasına riayet ederek ge
ne Melahata gönderirsen ne kaybeder

sin?. Emin ol, hiç bir şey anlamıyacak .. 
• • • 

Haziranın yirmi yedinci pazartesi 
günündenberi Melahat bana her hafta 
gül renkli kordela ile bağlanmış bir 
paket getirirdi: 

"- Refikçiğim, !cvimli mektupla
rın .... Babamdan korkuyorum. Sakla ... 
gir gün almm !.,. 

Ben de her pazartesi günü Melaha
tin dönüşünden sonra yedi zarf yazıp, 
mektuplan biraz ekmek içi ile temizle
dikten ve bir ütü ile ütüleöikten sonra 

bu zarfalara koymayı adet edinmi~tim. 
Dün, 18 temmuzda Melahat haf~alık 

paketini teslim ederken yüzünde bir 

başkalık, adeta hiddet ~:ametleri var
dı. 

- Ne o sevgilim, bugün galiba öfke
lisin. Ne var?. 

- Ne mi var, ne mi var? Sen artık 
beni sevmiyorsun .. 

Bu sözü ciddiyetle protesto ettim. 
Onu ko!Jarımın arasına aldım. Alnım, 

gözlerini, ağz;nı öptüm. Kollarımdan 
kurtuldu : 

- Evet, sevmiyorsun .. Yahut ta ev
velkinden az seviyorsun. Zaten bir 

müddettenberi bunun farkındayım .... 
Mektuplarından, muhabbetinin sön
mekte olduğu anlaşılıycr. 

- Mektuplarımdan mı?. 

- I:vet, evet.. Tekrar ediyorum: 
:Mektuplarında eski hararet yok .. Vak

tiyle sözlerin ne kadar aşıkane, §efkat. 
li, ateşin, hırslı idi!. Şimdi soğuk 1>0-

ğuk yazıyorsun.. Sözlerini biribirini 
tutmuyor . • 

Evvela ·şa§ırdım, kaldım, Galiba, ay
ni sözler Melahat tarafından beş ıkfa 

tekrar okununca ilk kıymetlerini kay
betmişlerdi. Hiç bir şey söylemedense, 

bir şey söylemiş olmak için dedim ki : 
- Delimi oldun sevgilim?. Evet, 

deli, deli ... . 

Kızdı: 

- Delimi oldum? Ben mi? Öyleys<' 
şimdiye kadar sana getirdiğim bütün 

mektuplarımı, yani beş paketi <le isti. 
yorum. Şapkanı da çabuk giy .. 

- Beş pa'ket mektubu, şapkamı!... 

Ne için sevgilim? .. Ne olacak?. Ne ya
pacağız?. 

- Yemin ediycrum ki, bu mektup. 
lan arkadaşlarından herhangi biri. iki

mizin önünde okuyup ta sonuncu mek
tubu da birincisi kadar aşıkane, r.ara
retli bulursa. gene senin mctres;n O

larak lrn!aca~:ın .. Ak::ıi halde elvda ... 
HlKAYECt 

J 

Bu güzel gccc!i'.t, İpekli bir kumı-ş -

tan, cmpr:m~ krc:1~~!l y:ıpılabilcceği gi
bi soğu!dan fazla ı~c:--lcan royan!ar çi· 
çekli fanililda;ı da yapnbilir1cr. 

44 bcd:m l:ir gc::cl:~, için 3,30 m::tı·e 

kumaş kafi gelir. 

29 Teşrinievvel Cumartesi 
Hicri: 1357 - Ramazan: 5 

f .- ._,,_. ()fa. t•tıun Aliı•• ••S• ,__, 
6,28 11,58 14,50 17,10 18,43 4,48 

ll~emlehet Dışı Deniz/ 
Seferler! 

nomanyo vapurları: Cıım:ırtt-<:I günlC'rl 
13 de Kösırnre)e: Snlı ı.ıünleri 18 de Pi
re. Bcyruı. lskc•ntlcrlyc. 

lı:ıh•:ııı \•npıırlnrı: <:tının ııünlcrl s:ı:ıt 10 
dıı l'ırc. Brcnclızi. \'c•rıcılık. Triycsıe, 

Sirkeci Jstasyon MııdürHiıN Telefon 
230i!). 

Anadolu hattı 
Hergiin h:ırckcl cılcn şimendiferler: 
Saat 8 ılc Kony:ı. 9 da Ankımı. 15,15 ele 

l>ı)ıırh:ıkır ''C S:ıımaın. 15,30 da Eskişc
hır. 19,10 da Ankıırıı ekspresi. 20 de A· 
d:ınıı7.orı. 

Bu ırcnll•r<len <::ıot 9 do hnrekel eılen 
ı\rık:ırn nıulııclılı p:ız:ırıcsı, çarşamlıo 
ve cııııın ı.ıiiıı lerı llolclı ve ~lusul:ı kııd:ır 
scfı:r clrılC'kl<'dır. 

l',vrupa Hattı 
Scrıınlon ckc;nr<'c;İ hcr~iin Sirkt-rlılcn 

~:ı:ıı 22 dl' krılk:ır ,.c "'' rıırı:ııtan ı.;t-lcnl 
s:ı:ıl 7.2~ı ır :-;ırkc<"l\'t' 11111,·ns:ıl:ıt eder. 

1\011,·:ınsı\·orıı·I :ııı.:ıo d:ı k:ılk:ır. 10.20 
de ~elır . 

Edırııe no~l:ı~ı: llcrı.ıiin ~:mi 8,50 de 
h:ırckct cıh•r. 19.33 de ~rlır. 

L üzumlu '/ elelonlo.r 
\':ınırnı: 
lsınnlıul için: 212:!2, Bcyo~lu fçln: 

Hli ıı, 1-\ııclık(ı\· içııı: ti0020. Cskiid:ır I· 
cııı: uoı;2;,, 

\'eşılkoy. ll:ıkırköy, Bclıek, Tar:ıhya, 
l1ııyukdcre. Fcncrlı:ılı~·e Knnılilli, Eren· 
köy, K:ırlal, Jlüyuk:ıdn. ile) lıclı. Bur~:ız. 
Kııı:ılı. ıçın: Telefon rnıılı:ılıere nıeıuu· 
rıııı:ı yıını.ıın demek kiıfıdır. 

H:uııı itf:ııyt·~ı: 22711 
l>enız ilf:ıiyesl :rn .. 20 
llevnııt kulesi: 2199(!. G:ıl:ıla yangın 

kllll'Sl: 400(10 
Sıhhi inıdııt: 44998. M!ldılclıımumillk: 

22290. Eıııııı\'<'I nıfiıliirlıtl!ü: 24382 • 
!\cfia \'ek{ıleli lstıınlıul Eleklrık işleri 

llıııum illııdıirhığil Beyoğlu: 44801 • lstan_ 
hul: 2t;i78. 
tıı5: 4ıt!ı:ıx. Cılı:ıli: 20222. 1"ııro~maniye: 
2170X. Osküd:ır • Kadıküy: H0773. 

ıı:ı,·:ır.::ızi: lsı:ınlıııl: 213i8. Kadıköy: 
öOi!IO. fil•\ oülu: 4 Hi42. 

Dcnizyolları 
hıanl.ıul acentcliı:ı: 22740. Karnkıy: 

42:ıu2. 
I':ız:ırlesl Tophaneden lG,30 Mudanya, 

20 B:ındırm:ı. 
Sıılı Toplı:ıııc<lcn !l,30 lzm il, 16,30 Mu· 

d:ınyn. l!l Karnhig:ı, 20 B:ınclırma, fıalıı· 
tndıın J2 J\nrndeniı. Sirkeciden 10 Mer· 
sin. 

t;:ırşomhn Tophnncclcn 16,30 Muıt:ıny:ı, 
20 Baııd ırına. Si rkc<'i den 15 Ayvalık. 18 
Barlın. 

Perşembe Tophaneden 9,30 lzmit, 16.M 
illudrınya, 20 Bondırın:ı. G:ılat:ıd:ın 12 
K:ıradeniz. 

Cumıırıcsl Tonhaneden H Mudanya 20 
Oaııdırm:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık. 18 
B:ırtın. 

Pa7.ıırlc<:I Tophanrılcn 9fmrm:, 9,:ıo iz. 
mil, G:ılal:ıdun S,30 Mıırl:ınya, 10.30 İzmir 
Sıır. 12 K:ır:ıdeniz. 22.30 illudıınya. 

Taksi Otomobili istemek 
i çin 

Sulnr idaresi: ficyortlu: 44783. Rcşlk· 
Beyoı!lıı ciheti: 49084. llehek cıhetl: 

31i • 101. Kadıköy ciheti 00447. 

M üzeler 
Aynsofy:ı, noma • Bizans. Yıınnn eser· 

!eri ,.e Çinili J\öşk, Askeri ~lüıe ve sarnıç 
lnr. 'l'ic:ırct ,.e Snnnyl Miizcsl, Sıhhi m01e. 

Olu miiıclcr lıcr~ün sn:ıl 1 O don lG yn 
knıl:ır n~·ıklır.) 

Tiirk ,.c tsı;ım c~crlerf miı7.c-;I: Pa:zıır· 
le~iılcn h:ışk:ı lıcrgiin snııı 1 O elan l li :ro 
knılnr ,.c Cuma ııiiıılcri 1 li d:ın 17 \'e k:ı· 
d:ır nı:ıktır. 

J'opkanı Mil:zt-~i: llersün s:ıot 13 lıln 16 
yn kadar nçıklır. -

~ tYI ~ lk'1ı ffl) ık lYı 
~~fOY'1© 

:?O Birincite~rin 1038 Cumarl<"s.i 
giinii: 

9 - cumhuriyet bayramı lıaher
l<:'ri ve istikHU marşı. n,ıo - Vakıf. 

lar mc,·zulu konferans. (Yakıflar 

idaresi tarafından). !l,20 - l\1Uzilc 
9,30 - 'I'lirk ticaret l>anlrnsı me\' • 
zulu bir konferans. (Banlrntarafın

tlnn). !l,45 - Müzik (Halk türküle
ri). 10 - ~leteoroloJi ıne,·zulu kon
ferans. ( Meteorololoji idaresi tara
fıııdan). 10,15 - Müzik (pliik). 10, 
~O - Cümhuriyet deninde sağlık 
propagandası ıne,·zulu Jrnnfernns. 
(Sıhhat ve İçtimai muavenet \'C'k!\
lcti tarafından). 10,45 - Mlizilc 
(ııln.k). 11 - Çocuk esirgeme Irnrn
mu çalışmaları mevzulu konferans. 
(Kurum t:ırafıııclan). 11,15 - Mll
zlk (J>Hi.~). 11,30 - lmparatorlulı: 
den·inden ana vatanda kalan yollar 
ve cllmhuriyct ılevrinclc yapılan yol 
lar men~ıılu konferans. (Nafia ve
ktılcti tarafından). 11,45 - Miizlk .. 
(Pl:\k). 12 - Türlı: hava kurumu 
çalışmaları meyzulu Irnnfernns (ku 
rum tarafından) . 12,15 - Mtizilı: 

(pUlk). 13 - T. C. Ziraat bankası 
mevzul ukonfcrans (Banka tarafın
dan). 13,15 - Bayram merasimi gc 

Yazan Rahmı tA(.i/Z 
Sok~~ ka~a~o Dılo~Oo hn~Do ~anon<§Ju 
[Q)aıvls'\t ~©Jrl@.l©>ral ~ula~ ~~~C§lır'U.~o 

- 126 _: 
- Ben, yapılamıyacak is buyurmam! 

Sonra, yalnız senin gibi bir tek adamı 

korumaktan aciz olsam bu işi sana ver
mem! Görüyorsun adamlarım nasıl bana 
itimat ediyorlar. Sen, yalnız sana verdi
ğim \azife)'i yapmağı dü~ün, kendini, 
&er;sini bana bırak! 

Gedikli i~in fecaatini bir önsezişle içten 
içe hissetmiyor değildi. Fakat, Davistin 
clındeydi.. Ye .. yapacak, baş vuracak bir 
çaresi de yoktu. Naçar boyun büktü: 

- Peki kapitcnl nasıl isterseniz! 
Dedi. Durdu. 
IJ"vist IIristoyu ça&rırdı. Ona emir ver

<li: 
- Hıristo .. Mösyö Kapoya benim 

kostiimlerimden bir uyarını giydir .. 
Hazırlansın. Sen de hazırlan. Sonra 
gel bizi gör. 

Şarl Kapo Hıristo ile giyinmeğe ,gi

derken Davist yerinden kalktJ, oradaki 
dolaba yürüdü, açtı. Bir meşin valiz 
çıkardı. İçinden iki tabanca aldı. Mu
ayene etti. Sonra masanın üzerine 
koydu. Tekrar koltuğuna oturdu. Hı
risto i1e Şarl Kaponun gelmesini bek· 
lemiyc başladı. 

Sokak kapısı hızlı hızlı çalındı. Da
vist koridora kulak kabarttJ. Bir da 
kika. sonra oda kapısına ayak sesleri 
yaklaştı. Kapı \.1lnıldu. Delikanlı ür· 
kek bir sesle seslendi: 

-Buyurun ... 
Kapı açıldı.. Hıristo içeriye girdi, 

genç adamın yanına sokuldu, kulağına 
söyledi: 

- Andon, evvelki akşam beraber 
geldiği askerle sizi görmek istiyor. 

Da.vist sordu: n · , , ~ 

- Nasıl asker bu? 
- Yüzü Türke benzemiyor:. Rum 

veya Ermeni olması ihtimali var. An
don ile türkçe konuşuyorlar. 

- Neredeler şimdi? 
- Burada, kapının önündeler ... 
- Çağır gelsinler!. ı 
Hıristo kapıya doğru siğirlti. Dışan 

seslendi: 

- Am!on .. Haydi gelin.. Kapiten 
sizi istiyor! 

Hıristo içeri çekilince odaya ürkek 
bakışlı, mütereddit yüriiyüşlü bir ns· 
kerle onun arkasından Andon girdiler. 

çit resmi. (Alandan nakil). 16 -
Medeni kanunumuzun ana pren -
siplcri mevzulu konCcrnns (Adliye 
vckCtleti tarafından). lG,15 - l\IU-
7.ilı:. (Operet, pli\k). 17 - Gelecek 
lrnrblerde lıa' a muharebesi mevzu
lu konferans. (AL M. Vekfıleti tara
fından). 17,15 - Mtiizk (Fanfar). 
18 - Belediyeler ve şehircilik mev
zulu Jrnnfertı.ns (Dahiliye Yekltleti 
tarafından). 18,Hi - MUlzk (Dans 
J>lilli:). rn - Tllrkiye fş h:ınknsı 
meYzulıı lwnfcıt'lns (Banka tarn -
fından). ın.Hi - Haberler ve Arap
ça söyle\'. l 9 ,3 O - M Uzik (Tango -
ı>lfık). l!l,45 - TUrk!yenin ku\-veti 
umumi sulh için lftzımdrr mevzulu 
kon f!.'rans ( H arirlye Yekti.leti tara -
fınrlan.) 20 - Ilafif mllzik (plftk). 
2015 - Tiirk dil iııkıHl.bı meyzulu 
hlr konferans. (Tllrk <1il kurumu 
tarafından). 20.30 - .Mliizk (saz e
serleri). 20.4 5 Ctimhurlyetten 
en·el ve sonra deınlryollnrı işletme 
zihniyeti ve sistemi (nafia vekli.letl 
tarafından). 20.4:i - Müzik (caz -
hant). 21.1 5 - Devlet borçları ve 
ilüısat sistemimiz mevzulu konfo -
rans. (Maliye Y!.'kfileti tarafından). 
21,30 -1\IUzilı: (pUll\). 21.43 - CUm 
huriyE:tte iç ve dış ticnretimizi 
emniyet altına alan tedbirler mev
zulu konferans. (1 ktısnt vekfılcti ta
rafwdan). 22-MUzilr (pl:1k). 22, 

15 - llnberler. 22,25 - Konser (es
ki Türk bestekClrları ve halk ttirkU
lerinclen seçilmiş csnler. Koro ve 
solo). 23.30 - Eti Bank mevzulu 
konferans. (Bnııka tarafından). 

23,55 - lstikllf'ı. marşL 24 - Son. 

Daviste yaklaştılar, Andon hürmetle 
genç adn.mı selamladı. Sonra bır a<lırıı 
geriye çekildi. Askeri işaretle anlattı: 

- Bakkal köyüne giderken rastla
dım bu adama efendim. Konu9 tuk. 
Çanakkaleli imiş.. Ailesi tehcire tabi 
tutulmuş, kendisi de Sarıkamış cep 
hesine gönderilmiş. Orada tifüse tu -
tulmuş, zorlukla hayatını kurtarın• 
hava tebdili alarak buraya gelmiş. 

Andon sustu, soluk aldı. Delikanlı. 
adamının ylizüne. 

- Bundan bana ne? 
Der gibi bir bakışla bakıyor, gözleri 

yerde, başı eğik duran neferi gözücilc 
süzüyordu. Davist sordu: 

- Senin adın ne? 
Asker hürmet vaziyetini değiştjr .. 

meden mukabele etti: 
- Art.in! efendim ... 
- Nerelisin? 
- Çanakkaleli ..• 
- Burada tebdilhavaıı mı bulunu· 

yorsun? .Jf ,. "i 

- Evet efendim. " ' 
- Niçin Çanakkaleyc gitlnedin? A· 

ilen, evin, varsa çoluk çocuğun orada 
değiller mi ? 

Nefer, yere eğik başını kaldırdı .. 
Biraz evvel ürkek bakışlarla titriyen 
gözlerinde şimdi şim13ekler uçu!)uyor
gayzla dolan, kinle taşan bu bakı!>lnrda 
dehşetli bir ifade okunuyordu. DC'li· 
kanlının son sorgusuna içten gelen bir 
(Ah) ile mukabele ettikten sonra an
lattı: 

- Birkaç sene evvel Çanakkalede 
bir yuvam, ~efkat hislerile yüklü bir 
anam, ihtiyar ve zengin bir babam ... 
Bir <le, felaketime sebep okn sevgilim 
vardı. Yıllar var ki ben Sankamıı::a 

üçüncü ordu emrine sürüldüm. Anam, 
babam tehcir felaketine uğradı, bugün 
yaşayıp ~amadıklarından haberim 
yok. Yuvam dağıldı, sevgilim ... 

Artinin kinli gözleri bir gözyaşı se
line boğuldu, Göz pınarlanndun taf1an 
yaşlar genç askerin solgun yanakla -
nndan sızdı, yere, ayaklarının ucuno. 
birikti, içinden kopan bir hıçkırık bo
ğazına tıkandı. Aıtin sözlerine demm 
edemedi, artlarda gelen hıçkırıklan 

boğazına düğümlenerek ağlamağa baş 

ladı. 

Davistin taş kalbi içten bir acı ile 
sızladı, içi yana yana yerinden kalktı, 
genç askerin yanma sokuldu, dudak
larında zoraki bir tebessümle Artinin 
sırtını okşadı: 

- Sus .. Çocuk gibi ağlama delikan· 
lı .. Ne yapalım. İnsanın göğüs gerdiği 
acılara dağlar dayanmaz derler .. Doğ
ru, çektiğin acı ve ıztırap biraz ağır 
ve zalimdir. Ama göğüs ger ... Anlat
tıkların benim de kalbimi sızlattı .. Sı
rasına gelince felaketine sebep olan
lardan alacağın intikama ben de bütün 
kudret ve kabiliyetimle iştirak cd ce 
ceğim .. Haydi, gözlerini kurula da, ba
şından geçenleri anlatmağa, devam 
et? 

Artin biraz daha hıçkırdı.. Sonrı:ı. 

nğlayışla canlanan sesine di.izen ver -
meğe çalısarak devam etti: 

- Bütün felaketime sevgilim .. Sev
gim sebep oldu ... Hikiiye şu .. Amcam 
küçüklüğünden cvlL.t t•dindiği bir 
Türk kızını hnt·bin başına kadar ya • 

nında bulundurdu. Biz iki genç sevi· 
şiyorduk. Babamın Çanakkalt'd s<>r 
vctle elde ettiği bir nüfuzu vardı. 

Harp başlayınca ben askC'r çaftındn ol· 
duğum için şubeye çab'lrıldım. Baba -
mın bulduğu iltimasla Çanakkale mer
kez hastanesine sıhhiye neferi veril
dim. 

Geceleri evime dönüyor, gündilzlcıi 
hastaneye gidiyor, hem vazifemi ya· 
pıyor, hem de evimle irlibatımı muha
faza. ediyordum. Sevgilimin adı Zcv
nepti. 

(Dcrnmı Yar) 
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Kabızlık 
Barsak, Karaciğer ve midenin kusurlu işlemesi demektir Bu Ciç 

uzı.-un iyi işlemesini temin için muh:ıkknk gece yatarken ,.e M A z o N 
"ahah aç karnına bir k:ıln·e kaşığı !\I \ZON !\lE\'\'.'\ Tl'ZU 

alınır. Alınması gayet IAtir, tesıri t:ıbil ve kolaydır. 
Meyva Tuzu 

Daktilo iş arıyor 
\ 

,1 

Yeni tnrkçeyi iyi okur yazar, fransızca. 
ya vakt! bir daktilo bayan iş aramakta

dır. 

Adres: Sirkecipalas birinci kat 5-6 No. 
i\.P. 

~JOO~•·ı-~şu ~!!!!~!~I NUMA~~~~~!l~l~!~l~~~~!~~!~~~!l~ij~-~1~~~111~11 
~ Umumi Cenahi, Doğum {Dimağ, Sinir, Eıtetiı, Yüz, Meme, Kann Buruşu!:luğu Am~Jiyatlan) 

i Şişli Cerrahi Kliniği s·ahibi ve Operatörü 
il BirinciS•ndO,,....ıö, (Doktor CAFER TA VY AR) Pa.ı.T.,Fakülıo.ı • .ıor.~'lt""' 

Umumi Cerrahi, Dimağ, Sir.ir v'! Kadın Doğum Ameliyatları Mütehassısr. Hastalardan ameliyathane masrafı alınmaz. 

lmlDllll~~~ı~ı~m~~m~ıooooımı~ı Zaruret hali olanlara% 50 tenzilat. Telefon: 35 - 261 ffi~rıııımmtıırı!~'!lılllJrn~ı~~ıı ili ıııııııııınıı~ı 

-mADEMi i K T i D A R m-•'------· ·~·:-- .. ,. ~ ··-:.s· 

ve e E L G E v ş E K L n G n N IE K A R ş o 

HORMOBiN 
Tnblctlcrf her eczanede arayınız. Posta kotoım 12;;5 Hormobln 

·----·x::• .... Dr. Hafız Cemaı 

1 

1 
j ı k t 1 t : ::~:~~~da Rusya sefaret hanesi kanıramda ve >f anıd ••µns 1 
G u .. n eş Tayyare Piyango gişesinden bir bilet alana ikiııi Beyoğlunda ' 

1 
ŞARK sinemasına ve ikisi Sirkecide AZERİ sinemasına girmek 

akkını bahşeden 4 meccani duhuliye verilec<'ktir. llk keşide 11 Sontr.şrin --mm-••-Biletler 1 liradır -------
, .......... -.llİİİİİllİİİİİmııİİİİİ-mmmnmmmmmmHiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİn .... , 

Arada Büyük Fark Var 
Pertev çocuk pudrası. şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklit 

edilmemiştir. Bu pudranın. en büyük meziyeti bilhassa çocuk cildleri için 
hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmama. 
sıdır. 

PlERTIEV 

Çocuk Pudrasını 
Şi3man vücudlu ya.slı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ittivala

ı rında ve koltuk altının pişiklerine kareı bundan daha müessir bir pudra 
1 henUz keşfedilmemiştir. 

1 

------KREM PERTEV 

"" . Muhtelif isimli bir çok kremler arasmda en mUtemayis ısı' f 
ve yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir "'~it· _J 

kemali mem:ıuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Perte .,..~I 
KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınırı1!f iJP"" 

Ve. bu mevkii uzun tecrtlbeler ve kimyevi tetkikler sayesinde 
miştir. , 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesinl, taravetinizin yetmiş yd: 
muhafazumı ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız .greee' 41 
kutularmdaki tarif at dairesinde kullanınız. Krem Pcrtevın g ~ 
dUz kremlerini kullanmakla ge:ıçlik, güzellik ve taravetinlıi 
uzun mUddet muhafaza ediniz. nıtl". 

KREM PER'.l'EV bir güzellik sigortasıdrr. Bunu kullan• ~ 
dikleri istifadeyi temin edeceklerini beyanda milttefiktirJer. ;,.ı 
tev yerine sizlere vermek istiyecekleri herhangi bir krerni dt 
dbiz. Dahiliye mütehassısı. Istanbuı Q d T lk d I I k 

Divanyolu. No. t04, Trl: 22398 nU İğer adi ( a pU ra) arİ e arrşfırmaymız ,._ _______________ ....... 

~----------------..aı~-------------------------------.;ı'-



rınızın 
Gilzelliğtni ve euibeıini arttırmak 
için JOLI FA.\11 rujlarını kulJanmı:ı 

Levll1:1 
ili A • 

1\0 1 
• ..ı , ntmalmo ""rnırli .,. s 1 

' 
11 

) onu Hunları 
~altij 

için 3 Ye ve motö 
na. 325 liralık ~1". birlikler okulu 
gaıiıı /\ lllob1Joıı Ya ~zın 600 kilo C. 
latih Paıarlıkl gı ile 300 kilo sarı 
ne lg 8alı gUnu a eksıltınesi 1-11-93[. 
lltla t. Lv. A. sr.nt 14,30 da Topha-
254~tır. li~=~t ~ al. I<o Rs. de ya
l;~ta ilk tc:n t'\hmin bedeli ı 
'artı Ur. lst k . natı 531 lira 30 

e beıu e lılerı k saatte k n anuni vesika-
ona gelmeleri 

ca3o) (8014). 

Son mod• renkleri vnr. Sıhhidir 'r 

Dudakları 
bozuJmaz 

. Muhammen bedeli 
~ }dıkto.rı Beheri Tutan 

't .... b ba~ınUd:1_1 Lira K. Lira K. 
·~ıı-1 . ı::ın k ~ U-
~tiı ışı O.ldırını 

Muvakkat 
temiMt 

L.K. 

EkJiltmesi 

Şekli Sa.ati 

~A· etııt 

~l'ı"tıb . 1185.65 89.03 Pazarlık 14. 
t~':!ıbcr ta bıye 300 kilo 1.14 342.- 27.65 A. eksilt. 14.30 

ki l>tiyc>sı 
30

46 kalem - .- 936.19 70.21 A.. eksilt.. 15. 
lla l ı; i 00 kilo -.31 930.- 69.75 A. cknilt. 15.30 
) " i .;ı.r(\?llizin 1 t 

2 .adet 800.- 1600.- 120.- A. e!•~i1t. lG. 
~~ lı 1f) ~eıbi:ıce 

8 
~ anouı başmlidür'Ucni h;rasmın kaldırım tı:ım ıri işi ~mrt· 

tıa acrı0 k~I rn {'{'zan· ın ah~nc:ık 300 kilo Etil Eter, cins ,.e mil:tnrı listesinde 
da attı-a llo <;rnıb/ı tıbbıye ::ümuneıine uygun olmak Partile ratm alına. 

" ~'lı lt:ı 3i n-ıuci~ raptiyesi ve taahhüdUnU ifa etmi;cn l""Ulcahhit hesnb1 
~ tı 1! 1'.1 1erıE.I' n~ nce Yaptırılacak 2 adet imlı:ı mnkine::i yul::-r: :ı h!zal:ırın

St(!l'ilt..~e~ıf ''e 1.... ~ı nyrı ekslltmeye konnnırtur. 
t. 4.11 t· •ııtu·n · 

)n-•.ıJ ....._ ,,,1 ı-. nunen bedelleri le muv:ıkka t temin::ı t!:ı;ı hiza1rrı::dn 
"<'lı "·ltıq 

~ıı~:1 ııaatıc ..,ı tnıe 9·ı 
·~ ~aI>ıı tde 'Knb:ıtl.938 tarihine rnstlıyan car~'\mbn rünü hbılarında 

aırı.. ....._ 1• at'aktrr aşta levazım ve mubyant şubcsindcl:i alım komifyo 
-·«ıb• en . 
V llec ~1 

1 
• Şartn:ı.:n . 

\oell ....._ l_~ &tbj C:Cntb ( Ve lıITT,eJer rar:ıq•"! !')}arak her !"Ün SÖZÜ ge-:"n !;t•bcdcr 
llıe ~~~kl.ı!er eks ~r ra~t~ye nümu:ıesi de gcrUlcbilir. 
t ar le biri 1~ :rne ıçm tayin edilen gün ve saatlerde yUzdc i 5 gU-

lt~.,' \>eni ·le YU!:arda a:iı geçen komisyona gelmeleri i15n olunur. 
~~ .. a tatflıl l'"ı>tııılac:ık • • • (7733) 

lleıı ~eııı;e ihaıe C'd !;"k~rmeğc "tekne .. ye konmnk üzere satın alınnc:ığı 8-
ltıı~ ' ~?ıın~n açık ek

11
• cegı ilan edilen bir adP.t makine şartnomesi değiştirildi 

~ 322 ıı:,, j da d'lh;ı sıltıncyc konmuştur. 
1 •q '"IJ IJ • O)d " 
' ' ~ l'lldır Uf;'u halde mu!.ammen b~dcli 4300 lira ve mu\'akkat te· 

'Ilı \> lllltllıe . 
lV e llıııb 2.12.nas 

lıabuı:' ~ru. Yaaı §tıb tarihine rastlıyan cuma günü snnt 14 de Kabataşta 
, \' · atıd 1 1 nrt e lnd ki alım ko'?lisyonuııda ynpılacaktır . 
.ıı .... 0"ın ı ~l 

01 
~a~ı e "r p:ırasız olnrnk her gUn sözU grçcn şubeden alJ. 

t'ı\> ~k P n~ 30 ton h 
~ :a~k~: attııe lfülst" lllnuln ile tekneye 7 mil sUrat lemin ed<'cck kuVYcttc tam 

v rıııd .. r, \'ld D \>l ~c?l} 1 n biri I op, oyçc, M. W B. Doyçc Vcrker Emnycn, Sl·nndiyn, 
~taı. ' la• ltl'!ıtı.harrike 0 :ıcak ve yahut ayn! C\'S:ıftn bulunan muhtelif mnrkal:ı.--

ı. ~liJ il! ı!:lrfi. 
\oıı l rıııt l'rfn l:nn ,,a ı en az olanı t<'rclh cdi'cccktir. 

• l 1 ı ..... 
1 
te eks"•,.,. Unt-n kcrdilerin 'ien nrnnrlnn \'Ctnik \'C yUzdc 7.5 güvenme 

a; -.... t ·•· '--... e f • 
\qt d • nı· ~ lliı.n ol Çın tayin e:ll~n gtin ve snntte yukarda adı geçen ko 

!~ a~~Je t 'Zın Çanı. Unur. (7600) ~ ıt. • 

}'e k c ' rı 'll'itrı t ı 
tıı· tı 0tını11ı ı e llli.ib uz asında planı ve 5artnam~i mucibince yaptırıla· 

ltı<ı 
1 

1'csis Ştur. aya;:ı olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf u'ulile ek· 
l , rn ata a· 

t il lı~ll'ı ıt tnaız . 
1e,,q~ tk ıJt~~n~ be:ı~ı~~~ın Sif Zonguldak te"limi ,.e mnhalline montajın ya-
l\r Ve llltı' e v·>cı l 9383;)~ !ıra ve muvakkat tcmimatı 1012.50 liradır. 

~6 V .... ' llı:ı., aaYa:ıt ~ub . tarıhıne r::ı '- tlayan pazartesi günü saat 15 de Kabala~-
" ~ .... ~k '' Ve e ı nd , · ~il.ı. la}' İltın ~attnaın .. ı e.;;ı alım komisyonunda yapılacaktır. 

bııı""<lt ı,/ iınıe/~e iştirak .. er Parasız olarak hergUn sözü geçen şubeden alınabilir. 
'lllQ ~1--arıar ~1 tetkik ~~ek i~tiyen filmalann fiyatsız fenni tekliflerini pl~n 

~bc\rı , tıt<Q<trnnı tnunı Müct~ rn.ek._üzere ihale gününden en geç bir hafta evveline 
~11 lltJeıı ?>.1uhtırı Jn ve~ika rluğij tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin k:ı· 
~ ~e}'a ha tltna u teklif almalan 15zımdır. 
11" ~ llka le~~ tk iltnı~ekt~b~nu kanunt vesaikile Vinci maddede yazılı tuz fen 

vetiı 14. dek •rıat rn"kt~e ı~tı:aı~ vesikası ,.e yüzde 7.5 güvenme para~ı makbu· 
'll~ ı litz adar YUk unu ıhtıva edecek olan l:apah zarfların eksiltm" günü 

ıınd arda ad . w w • 

ır. <76S7). 1 .l.!CCen komısyon ba~kanlıgma makbuz mukabı· 

-
VE 

Samsun 
SIG ALAR NIN 

1111 

arı 
T 1 

• ur ş 
n s '' 

.. '"I 1 • : .. • • • _, 

Son keşidcde 11iyanko biletinden 200,000 lira Kazanan Küçük Bayan S OFY A söylilyor: 

(Bana bu büyük serveti 

kazandıran bileti TEK KOLLU CEM Al kendi clile seçti 
ve verdi. 

Son keşidede : Piyanko biletinden 15, 000 lira kazanan Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi söylüyor: 

(Bnna bu büyük ikrami- TEK KOLLU CEMAL kendi eliyle seçti veba· 
yeyi kazandıran bileti na posta ile gönderdi.) 

(Anadoluda - Rumelide) (Denizde. Karada) (Vapurda - Şimendiferde) (heryerde. herkes) söylüyıor: 

c Gişesi 
Sahibi CEM A L GÜVEN şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 
işte bu sebepten: PiYANKO bileti denilince evvelemirde (TEK KOLLU CEMAL) hatıra geliyor, ve herkes; 

:ınrp meydanında bir eşini bırakan tek lı< 1ile iktısat sahasında çalışan bu malnı mütekait subayın giş~ine koşuyor 

Yeni tertip biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Taşra siparişleri sürat ve intizamla gönderilir. 

Yeni A rese Dikkat : İstimHik dolayısile gişemiz aynı cadde ü· 
zerinde Bahçekapıya doğru EMLAK 

BANKASI karşısında (27) numaraya nakil eyledi. Hiçbir yerde şubesi yoktur. J ~ 
1 

• 

(lSTANBUL EMINöNO TEK KOLLU CEMAL GiŞESi SAHlBI CEMAL GOVEN) 
~ ; • .. - J' .. ... , ..,, ..... ; : ~- . ~ .. .. . .. , - ...... :· : •. 

Şeke 

lN1 A 
rcı HACI BEKİR müessesesin n 
[gD[O)~ ~~Ç~lblb~~ 

Df~alır s@~ıraıDaııronon 19>a$Docea ;:gnylri1e~Ddlır 
'fiti" hir itina ile ha11rJanan bu reçellcrtlcn, l>ir kere tadanlar, ağızlurıua boşka reçel 

A L 1 ıt1 U H i I> il i N tt A C ı H E K ı R 
BAHÇEK<C\PI, tE\'OGt.U, KARAKÖY, KAIHKÖY. 

•m:amın?:1iCEi?~11"&1~.a12tE~~~~ 

1 

almazlar 

-
\~ ayan C~horiyetln 15 inci \'ı~ö;.ü;übir altın il 
lm a ~ez· v u ıuıavınız 
·DEVLET damgalı altın bilezikler Kapafıçarşıda Ağasokak 37- 39 numaralardal 

Akseki 1'01.arındu ~auluıaktadır ma .._ ' . ,. :. ·.,... ' 

D
0

~~~ü 
ı··ğünden : 

l - ilk, orta ve lia.e kısımlarına )&blı ve yahsız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - isteyenlere mektohin kayıt şartl3 ·ını bildiren tarifname parasız ıöndcrllir. 1 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası .Telefon: 22534 

• 
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