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SAYIFA &7U· 
698 

ltalyanın 
• 
ınıparatorluğunu 
tanıyacakmış 

Londra, 28 (A.A.) - lyi haber 8r 

~ ~~afildeki kanaat, İngiliz htl
:'IQlletiniıı pek yalanda Habeşistan 

~deki İtalyan hakimiyetini kıs
~ tanıyacağı merkezindedir. Adis
~ İngiliz elçiliği baş konso
~uğa çevrilecektir. Bu ise İtalyan 
~etinin muva.ıt:akiyetini istilzam 
~. Mamafih İngiliz hükfun&
tt bu teşebbüse yalnız başına girişmi
~ ve daha evvel Fransa ve Ameri
"'CI. hükfunetlerile bu mesele etraf mda 
~erelerde bulunacaktır. 

Londra, 28 (A.A.) - B. Eden, ha
~e nezaretinde B. Ribbentrop'u kn 
"Q1 et:m!iştir. 

~--------------,_.. __ .._._ 

TERFiLER 
~trıniyet memur

ları arasında 
Üçüncü komiserliğe terfi 
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Atatürk 
Dün Ankarada 

Yugoslav Başvc .. 
kilini kabul etti 

Ankara, 28 (Telefonla) - Doıt ft 

müttefik Yugoslavya Başvekili ve ha
riciye nazın ekselans Stoyadinoviç '19 

Bayanı, refakatlerinde başvekilet, ba • 
rlciye hususi kalem direktörleri bulun
duğu halde, bu sabah saat 10 buçukta 
hususi trenle şehrimize gelmişlerdir. 

Yugoslav ve Türk bayraklariyle ıtla 
lenmiı bulunan istasyonda muhterem 
misafirlerimiz Başvekil ismet tn6nil, 
hariciye vekili Tevfik Rüştü Araa, ve
kalet ve sefaret erkanı tarafından kar • 
§Ilannuı ve Yugoslavya ve Tilrk mili 
marşları çalınmıştır. Misafirimiz istaa • 
yon binasının iç ve dışında toplanan 
çok kalabalık halk tarafından samimi 
tezahüratla karşılanmıştır. 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4) 

ismet lnönü 
Mühim bir nutuk irat etti 

Ankara, 28 (Telefonla) - Başvekil 

İsmet İnönü bu akşam Ankarapalaıta, 
dost Yugoslav Başvekili ve Bayanı ıe .. 
refine verilen ziyafette bir nutuk aöy • 
leınit ve ezcümle demiştir: 

Memleketimizin müşterek bir ideal 
lcar§ıamda ittihadı, ne muhtC§CDI aiya 
si bir başarı teşkil etmektedir; ittif 
mız, bazılannın reybiliğine, bazı1an • 
nm da lakaydliğine rağmen itimatla vle 
cuda getirdiğimiz zaman. üzerine bin& 
ettiğimiz ümitleri ne güzel tahakkuk et- • 
tirnıiştir. Büyük Şeflerimiz, dostane t 
lakkilerile, bu ittifakın eeaalanm brp -
lıklı hürmet ve itimattan mütqekkil 

sayıfamızda okuyunuz Bu yerli ve resimli romanı yedinci 
lam temel ilzerine attrklan zaman balDıı! 

b idilcrıı .. . -· ,(Somı Sa, 2,._llJ 
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Asiler iki Sovyet gemisini batırnıışlar 
!" • 

lladrlt;e iZ kilometre! 
yaklaştılar 

Şimdiye kadar marksistlerden ölenler 
20,000, Yaralananlar 50,000 

Burgos, 28 - Bugün iki nasyonalist 1 
tayyaresi, İlpanya sulannda iki Sov • 
yet ıemisini bombardıman etmiş ve ba
tumııtır. 

MADRITE 12 KtMETRE KALDI 
Madrit, 28 (A.A.) - Havas ajan -

smm tllesca cephesindenki muhabirin
den: 

Madrite karşı cenup cephesindeki 
bUyük taarruz, başlamıştır. 13.30 da al
bay Tella ile albay Mc:lasterio'nun ku· 
mandanlan altındaki kuvvetler, Madrit 
tayyare meydanına on iki kilometre me 
aafede kain Torrejon dela Calzada'ya 
gimıiflerdir. 

"MAl>RtT OYUNU KA YBETTt" 

Londra, 28 (A.A.) - Porteki% hU
metinin ademi müdahale komitesine 
Yerdiği notayı mevzuu bahseden Daily 

Telegraph gazetesi diyor ki: 
Komitenin Portekiz tarafından ileri 

sürülen noktai nazarı kabul etırieai 

muhtemeldir. Madrit hükUıneti oyunu 
kaybetmiJtir. 

MADRtT OZERINDE 
.Madrit, 28 (A.A.) - All kunetlt

re mensup yedi tayyare buıUn i)lle • 
den · sonra Madrit Uzerinde cevelan t -

derek gehir yakınında buluttan "Cetra 
detla Plata" istasyonu ve Vallel<MI ifa&• 

hallesi Uzerine bir kaç bomba atmıı\at -
dır. 

ŞiMDiYE KADAR ÖLENLER 

Sevilla, 28 (A.A.) - Haber nrl14i
ğine göre, Mavalcamero'nun aaptına 
kadar marksiıt kunetlerin •a"8ti 20 
bin ölü ve 50.000 yaralı,. balil olmak
tadır. 

Vali, Kaymakam ve 
Müdürü Terfileri 

Nüfus 

Allkara, 28 (Telefonla) - Vali.} 
kaymakam, mektoMU ve nüfus mü. 
dtlrlerl arasında yapılan yeni terfile. 
ri mlldiriyorum: 

Se:rhan valisi Tevfik Hldl, Kon. 
ya Tal.isi Kemal ikinci dereceden bi. 
riacl dereceye. 

Isparta valisi Feyzi iiçüncii dere. 
ceden iklnd dereceye. 

2 NCI DERECEDEN BiRiNCi 
DERECEYE TERFi EDB!ı/ 

MEKTUPÇULAR 
Neşet: Kayseri, Nlz:rm: Diyarbe 

kir, Tahir: Rize, Vehbi: Antep. 

3 ÜNCÜ DERECEDEN Z NCı 
DERECEYE TERFi EDEN 

MEKTUPÇULAR 

Tufik: Kastamonu, Tallt: Ça. 
nakkale, Mfthat: ElAziz, AlAattin: 
lzmlr. Bolu nlisl Salim, Çorum valisi 

Z11a dardtincU dereceden üçüncii de. 
receye terfi etmişlerdir. 

Kadri Nihat: Belezik 4 ilnciiden 
3 ilncii dereceye. Rifat: Sinop 5 in. 

2 NCI DERECEYE TERFi EDEN el deneeden 4. Uncil deree-1• tedi. et. 
KAYMAKAMLAR mişlerdir. 

Ni • M rl Akif Bo d _ MAAŞLARI 25 LiRADAN 30 LiRAYA 
yazı e ç, z ogan, N AR 

Hilmi S .. I'--- Ala h' ARTA L urmene, ııaön şe ır, . · . 
Hikmet Biğa, Bekir Salihli, Kazım Çorum: HA.dı, Seyhan: Mithat. 
Sungurlu, Mustafa Akova, Şevket MAAŞLARI 22 LiRADAN 25 LiRAYA 
Tercan, Hamdi Soma. Necmettin ART AN NVFUS MUDURLERI 
Kilis, Mazhar Kemaliye, Ihsan Ka. Denizli: Rı~ Bilecik: Kemal, 
ramürsel, Ferit Reşadiye, Talat Bursa: Nihat, Bola: Kemal, Sinop: 
Manyas, Rıdvan Sındırlı, Agih in. Fikri. 
inil, Rağıp Osmaniye, z.ki Gemlik, UJ LiRADAN 22 LiRAYA 
Celil Toğlul, Selim Imroz, Ibrahim Eskişehir: Memduh, Afyon Osman, 
Burhaniye. Ordu: Ahmet. 

Ketim Tuzluca, Nedim lfdir, Ke. BiR SENE KIDEM ALAN 
.. ı Kizımpaşa, Asaf Sivrice, Fah. KAYMAKAMLAR 
nttln Bosta, Emin Menemen, Hik. Keşan: Hasan, Katızman: Ihsan, 
met Cizre, Abdülkadir Ovacık, Şa Tercan: ŞeVket, Bqiktaş: Rıı.a. Ar. 
llap Bulanık, Salih Melizkirt, Na. kova: Mustafa, Kutamonu mektup. 
-rettin Ceyhan, Nazım Erciş, Rıza çusu Tevfik, Erzurum nüfus mUdü.rü 
Klrif, Hayri Varto, Hakin Kadiri!, Nasuhi, Sıbın Karahlsar kaymaka. 
Hakkı Pen-an, Hasan Şalşap, Salt mı Nuri, ElAzfz kaymakamı Nedim, 
Salteli, Necati Anıtmur, Halit Ku. Tuzluca K. Abdü1kerim, Urfa K. 
~!', NA.znn Savur, Hamdi Gürele. Avni, Tercan K. Şevket, Çivril K. 
Bfref Beytüşşebap, Avni Ko7.an. Nurettin, Kasımpaşa K. Kemal, Siv. 
:AhıHt Pazar, Necmettin Bozhan. rfce K. Asım, Söke K. Omer, Bin. 
Neeatf Nuseybin, Kamil Alaca, Rifat gül K. Remzi, Beşfreli K. Nazmi. 

...,,,, ...... .... Çıldır. M.azlum Ahla~ Cevdet l.laz. Ankara mektupçusu Cemal, HakA.rl nO 

kfrt, Nasuhi Arapsun, Rebii Gölce. fus müdürü Sabri, Muş mektupcusu 
t.man Düzce. Sadettin. 

Evkaf memurları arasında terfiler 
Ankara, 28 (Telefonla) - Evkaf 1 

mUdftrlüklerinde yapılan terfile: şun 
lardır: 

Merkezde: Umum mUdtirlUk mU. 
fettlşlerlnden Avni, Mazlum, yazıcr 
Lnuil, varidat ve tahsilat mümey. 
)'izi Ziya, memurin müdürlüğü tah. 
ail memuru Salahattin, Hukuk mü. 
pvirliği katibi Mazhar, 

ISTANBUL BA.'iJIUDORLlJ<ilJNDE 
TERFi EDENLER 

yip, Balıkesir vakıflar müdürlüğü 

zeytinlikler fen memuru Hüseyin Fik. 
ri, Edremit vakıflar memuru lsmail 
Hakkı, veznedarı Zabit, Gaziantep 
vakıflar müdürlüğü başkatibi Nuri. 
katibi Kazım. Erzürum · vakıflar baş 
ktibi Emin hukuk memuru Veysi, Ça. 
nakkale başkatibi Avni, lzmir kAtihi 
Osm:ın, Faiz, Fuat, Edirne vezne 
darı Halil, Konya veznedarı Galip, 
Konya: Sabri, lçel: Süleyman Ay. 
dın tahakkuk memuru Ahmet, zeytin. 

Mtidiriyet veznedarı Şevki. vezne. tikler fen memuru Hü.samettin, Hiğa 
dar muavini Haki, Istanbul muhakf'. 

vakıflar memuru Şevket, NaziJI; me 
aat kaleminde katip Seda~ mazbata mur::ı Kadri, Kilis: Abdurrahman, 
'kaleminde kfttip Namık, Kadıköy va. Çankırı: Sadık. SiYas b<tşkatibi Ra. 
kıflar miidiirJüğü heyiti fenniye mu. gıp, Frfn vnkıflar başkatibi Ali, 
femed{ Avni, Evrak katibi Hulki. Çankırı l:fttiv ,·eznedarı Fahri terfi 

1LAYETLERDE TERFi EDENLEP etmlşl('r, vakıf kayıtlar müdürü Se. 
Trabson ftlnftar memuru Necmet. file, ,·aridat tahsiUt katipTerfndPn 

Ellzfz vakıOar memuru Ali Rr. Bekir, muamelat mem,Jr1arından Nf 
Balıkesir mümeyyizi Jsmail Tay. :ınt takdirname almışlardır. 

· ismet lnÖnü 
bir nutuk irat etti 

Sovyet misafirler Türk Kuşu Alanında 

(Vstyanı 1 incad.e) 
KantıJc bir dünya içinde, bizlerin, 

Balkan antant memleketlerinin huzur 
ve sUkQnun en mükemmel tecellisini ver 
mekte ve beynelmilel kardeşliğin en 
muazzam tezahürünü tC§kil etmekte ol· 
duğumuz bir zamanda, bizi gör:meğe 
geliyorsunuz. Bu eserle iftihar edebi -
liriı. 

BALK.ANLAR CENEVREYE 
BAÖLIDIR 

Balan mUtteflklerl, mıhtabvt an -
tantları ile, hep birlikte, mıntakavt ve 
umumt ıulh eHri için çelıtmaia mu • 
\oaffak olmutlardır. Bu mUtttf~kler, Mil 
lıtler Cemiyeti paktırutt ekalkllkler 181 
tırdlil yerlerde, bu ~ktı takviyeye IJ\U 
valf ak olmuılar ve en ıUÇ dakikalarda, 
blrWtlen u.yni.nde, Cenevre mUtHeıe • 
linı •ilam ıurette ballı JqlabllMlt • 
letdlr. ÇUrUnı Cenevre mile11eaeıi1 Bal
kaft mUttefiklerl lçln,yalnı• bir faaliyet 
T11ıta11 defll, fakat ayni zama1'd• ve 
htr .. yden evvel, bir hedef ve bir ideal 
tıpil tttt\ektedir. 

G Hotfal Eydcman Ankara.da kendiaini kar~Zıyan 
bir arada 

Türkkuşu. talcbe'c;i'le 

AnJtara, 28 (Telefonla) - Sovyet- kugu alanına giderek planörcü, para
ler Birllfi aivil hava kurumu başkar.ı gUtçU ve tayyarecilerin mesailerini 
General Eydeman ve arkadaşları bu takdirle seyretmişlerdir. Alanda Ge
ıaabah aa.at 10 da Atlıspor klübünU zi. nerali Hava kuru.mu Başkanı Fuat 
yaret ederek klUbUn çalıgmalannı Bolca ka.rşıla.mıştır. 
yakıhcian takip etmi§ ve oradan TUrk 

Bqnelmllel ulıacla idealimiz, dahil-
dı takip tttlflıtıilden kat'iyyen ayn bir kıyeUerd~ kıvanç duymaktadır. A:rı.
ıey lltllldit: Tahrikat yapmaktı•ın ve ta.ntma ve dolayısile Kilçük antanta 
lbtlna beelemelaizin bcynebnllel meı • 11kı ınkıya bağlı bulunan iki memle
rut1jtt serçevesi içinde emelimü, y.ı • ketünla &rasmda.ki dostluk tiağlam, 
naa, öıllletlcrin saadeti n dünya ıulbu- sa.nUmt ve kardeşçe bir dostluktur. 
.1 Gayemiı VUihtir. Tek bir hedefi var•\U'• 

BEYNELMiLEL TESANUT dır: Sulhu istiyen herkesle sulh, dost-
Bu ~ bU wonda yUkaelecık 0 .. lufumuzu istiyen herkesle dostluk. 

lan eıerler, bUtiln mUttetıklerimil ve Harict siyasetteki kat'i veçhemiz, 
doltlattmıi tarafından lfitilecek •• •- memleketlerimizin mesailerini siyaset 
naaı ülatdaaaJrtıi', Fakat ben bu ,erçe- ekonomi ve kfiltür sahasında daha zi
vcyi de g~ek ve beyııılmllel tesanüt ya.de genişleterek ayni yolda yüril-
haklandaki bu sözlerin §İmdiye kadar mekte devam ebneleridir. ' 
ıardUğUinil.z ve bitlerin herkesten daha Ayni hedEfi takip edeceğimize dair 
dyade ya§adığımız bütün harplerle la _ §imdiye akdar klfi deliili gösterdik 
yu kabud etmiyecek derecede öldilrU _ ve ilerde de göstereceğiz. Bu hedef 
cU olacak bir harbin fellketlerinden, çalışma.kt:ı olduğumuz sahaya uym.ak
gerek kendilerini, gerek evlatlannı si _ ta ve bizim kültür ve medeniyetimizi 
yanet etmek istiyen herkes ~rafmdan vikaye eden korucu bütün Avrupa sis 
· tcwnlE-l"ine. en ufak· -tc.lcr• Utı.t;uııı. ha..Jcu 
ııitilmesini ve ınanuının aniagılmasıffı .~rm -etmektedir. Hakiki ve UınumI isterim. . 3 cw u. 

Bu leilketıer:l 1JUtftn genftlifile ta _ aulh istiyoruz. Ve ilerde de terakkiyi;°! 
nımıı ol~uğumuzdan dolayıdrr ki kuv- refaha doğru bu yolda yürliyeceğiz. 
vetimizi ve tecrübe edilmiJ büyük ha· Dost ve kardeş Türkiye bUyük kur
yatiyetimizi mildrik olarak, hiç bir zaaf tarıcrsının ve muhterem şefinin ön
göstermeksizin, saadet ve refah doğu _ derliği altında bu yolu katetmektedir. 
ran anlatma ve teıriki mesainin millet- = 
ler için ne derece büyük bir kuvvette§- Atatürk An karada 
kil etmekte olduğundan bahıedeblli -
rls. (V styanı 1 incide) 

Almanya Fransaya 
Anlaşma tekiıf ediqor , 

Paris, 28 (A.A.) - Bir çok gar.e
teler, İtalya ile Alma.nyarun Lokarno 
konf eransımn içtimaını tacil etmeli: 
arzusunda olduktan söylenmektedir. 

Echo de Parls gazetesi Londradıı:l 
.. ğreniyor: 

Alınanlar, eski Lokarno misakı ye
rine kaim olacak b:X misak akdini w1' 
lif etmek tasavvunındadırlar. Fransı• 
larla Almanlar arasında aktedileoek 
olan bu misak, harpten feragati mu
tar.ammın olacak ve Italya ile İngil
tere tarafından ziman altına alınacak'" 
tır. Fakat bir mUşkül zuhur etmiştir• 
Çünkü ltalya bu baptaki müzakerele-
'o 11C1ıı:tLo . .uıu \1'-- O:y...:...._1. "'t.>U.a. ı~uv'-'' 

noktasında ısrar etmekte, Alman)'& 
ise buna mani olmak istemektedir. 

"Harıci &igasetimiz,, 
Ankara, 28 (Telefonla) - Harici" 

ye müsteşarımız Numan Menemenci
oğlu yann ak§8l?l (bu ak§8l?l) saat 
19,25 de Ankara radyosunda "haric! 
siyasetimiz,, hakkında bir konferan' 
verecektir. 

Hakkında büyük bir hazla söz söy
lediğim bu Baf kan çerçevesi içinde, has· 
satan Türk ve Yugoslav dostluğunun 

inldtafmdan bahsetmemezlik edemem. 
O dostluk ki, bugünkü ziyaretiniz o -
nun parlak bir tezahürünü teşkil etmek
tedir. Türk milleti nanuna dost ve müt
tefik Yugoslav milletini kardeşçe ıe -
limlamn. 

Yugoslavya başvekili ikametlerine-------------

Yugoslav BaŞ'CJekilinin 
nutku 

Ankara, 28 (Telefonla) - Ziyafe
tin eonunda Başvekil İsmet lnönünUn 
söylediği nutka cevaben Yugoslav 
Başvekili nutkunda şöyle demiştir: 

Türkiyeyi ziyaret etmek fırsatını 

elde etmekle ne kadar bahtiyar oldu
ğumu hassaten kayde lüzum yoktur. 
O Türkiye ki yeni hedeflere doğru 
tevcih edildikten sonra şayanı dikk~t 
neticeler ibrazına muvaffak olmu§
tur. Terakki ve refah yolunda katet
tiği yol bütün dünyanm ve herkesten 
evvel YugmJlavyanm nazarı dikkatini 
celbetmiı;tf r. Yugoslavya· sadık bir 
mUttefik sıf atiyle başarılan muvaffa. 

İ!llıtılllllll11tı""'MlttıHMlllllltı11111llllltılflllllltı11111llllllltıtııtt5 
i s 
\Bayrağa selam! J 
i ~ 
i Bugün Cumuriyet münasebe- ~ 
j tile büyük bir geçit töreni yapı-%_ 
\ lacak. Askeri krt.alann da alay g 
g sancaklarilc iştirak edecekleri bu~ 
~ töreni bir çok İstanbullular Be- i 
ğ yazıttan Taksime kadar yolun i 
~ iki tarı:fmdan seyredecekler. g 
g Türk bayrağına saygı hepimizin~ 
~ en kutsal borçlarımızdan biridir.~ 
j Bayrak geçerken selamlamayı u- ~ 
i nutma.yınız. g 

tahsis edilmiş olan Ankara Palasta bir 
müddet istirahat etmiş ve refakatinde 
Yugoslavya elçisi olduğu halde biribirini 
mUtcakip Hariciye vekili Tevfik Rüş'ıi" 
Arası ve Başvekil İsmet İnönünU ziya -
ret eylemiştir. Başvekil İsmet İnönü ile 
Hariciye vekilimiz muhterem misafire 
iadei ziyarette bulunmuşlardır. 

KIYMETLI BAŞVEKiL A TATORK 
TARAFINDAN KABUL EDiLDi 

Ankara, 28 (A.A.) - Reisicumuru
muz Atatürk bugün saat 15.30 da dost 
ve müttefik Yugoslavyanın sayın Bat
vckili Dr. Stoyadinoviçi kabul buyur • 
muşlardır. 

Atatürk kıymetli misafirimizi nezdle · 
rinde iki ıaat alıkoymuşlardrr. Bu ka · 
bulde hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Aras da hazır bulunmı.!ştur. 

Misafirimiz eUş/eri 
sergisını açtı 

Ankara, 28 (Telefonla) - Elişleri 

ve küçük ıan'atlar sergisi bugün saat 
17 de sayın misafirimiz Yugoslavya 
Başvekili tarafından açılmış ve açılma 
resminde Başvekil İsmet lnönü ve re • 
fikaları, Bayan Stoyadinoviç ve bakan
lar, saylavlar ve bir çok zevat hazır bu· 
lunmuştur. 

Sayın misafirimiz ve Başvekil İsmet 
İnönü, sergide teşhir edilen eserler et· 
rafında sergi komiseri Salahattin Re • 
fik tarafından verilen izahatı dinlemiş· 

ler ve bu eserleri ayrı ayn tetkik etmiş· 
}erdir. 

Sergide te§hir edilen eşya, gerek 
san'at ve gerekse intizam itibarile sa -
yın misafirimizin takdi::-lerini celbetmiş 
tİT. Bayan Stoyadinoviç serginin satı" 

kısmını dolaşırken, Hereke fabrikasın· 
= = ~ıııı111111ımtı1&1111ll111ıı1111ıııı111111u1ıııııı111 1ııımıııı1111ıııı11~. l da yapılmı~ olan ipekli bir halıyı çok 

beğenmişler ve satın almak arzusunu 

göstermiıılerdir. Bu halı kendilerine he
diye edilmiıtir. 

1 icaret mukavelesi 
ımzalandı 

Ankara, 28 (Telefonla) - Türk -
Yugoslav ticaret mukavelesi bugün 8"" 
at 19 da hariciye vekaletinde memle .. 
ketimiz namına B. Rifat Mencmenciol" 
lu, Yug0tılavya namına da Yugoslav el
çisi ile iki memleket murahhasları ta .. 
rafndan imzalannuıtır. 

İmza töreninde dost Yugoslav Bat" 
vekili B. Stoyadinoviç ile Batvekil ıs " 
met İnönU, hariciye ve ikt11at vekilleri 
ve diğer erkin hazır bulunmuılardır. 
BAŞVEKILIMIZIN BEYANATI 
Baıvekil bmet lnönU, ticaret an1-t" 

maaırun imzasmdan sonra, Yugosla~ 
matbuat mümessillerini kabul etmittit• 

Baıvekil bulunduğu beyanatta ,ör 
le demiştir: 

Son siyasal hidiıeler Balkan pakti" 
nın ehemmiyetini açık bir surette iıb't 
etmiştir. Bu paktın, genel banıın beta· 
ba katması ve ona istinat etmesi icJP 
~den bir unsur olduğu sabit olmuştı.ır• 

Biz ve Yugoslavya, daha ilk günler· 
de. Balkan paktını ba~rmak ve genif " 
l~kct gazetecileri bugün ziyaretler ya~ 
tık. Gayretlerimizin muvaffak oldıJ 
ğunu sövliyebilirim. d 

iki ulusun seciyesi arasında J;~~)' : 

değer bir benzerlik mevcut oldugı.ı" 
beyanla mübahiyim. 

YUGOSLAV GAZETECiLERi 
Yugoslavya Başvek;li ve dost rnetı"' 

leket gazetecilehi bugün ziyaretler Y11.fe 
mışlar ve eliş1eri ıergisin:n a.-ılı§1 1

11
• 

akpmki suvarede bulunmutlardır. 1 . 
goslavyalı misafirler yarın Atatürk ~ i 

· ı 
nıtına b1r çelenk koya-aklar, şchr • 
gezecekler ve geçit resminde b:.ılı.ıtlll 
caklardır. 
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3"uulştuAtaeımı~ 

Hüseyin Rahmiyi ziyaret 
Büyük romancının ilk ya%ıları - iki kadın arasında -
Evlenme meselesi - Muallim Naci nasıl adamdı? 

Bugün 
lstanbulda büyük Eserlerinde büyük insan kalabalığ' 

nı bütün hususiyetlerile yaşatan bü. 
·Yiik roman üstadı Hüseyin Rahmi, 
insanlardan uzak bir dai başında. 
Heybeliadarun en yüksek ve en güze: 
yerinde, çamlar ar=ısında1d köşkünde 
tek başına yafBr. 

Yokuşu tırmanırken Ahmet Hqi. 
min meşhur mısralarını mınldanıyor. 
dum: 
Yan yoldan zill'JÜ mliha gakuı, 
Yan yoldan zigade gıerden uzak. 

Ustada öğle yemeğine davetliyim. 
Yarı açık camlardan aia~lann dal. 

lan 2',rasından Marmara göriinllyor; 
Kapk adası, Heybeli ile Burgu ara. 
sında sulana üstünde viicodunun 
ttirlfl inhlnalariyla boylu bo)'llD& ya. 
tan bir genç kadın gibi uzanıyor. 1 

Hüseyin Rahmi: 
- Mustafa Reşit ölmfiş, diyor. 

Mustafa Refit benim hocamdı?. 
- Ne hocası? 
- Muharrirlik hocası... Bundan 

kırk yedi sene evvel ben Ceridel Ha. 
vadis gazetesinde muharrir olaral,. 
yazı yazmağa başladığım r.aman Mus. 
tafa Reşit orada heyeti tahrlrlye mü. 
dürü gibi 1 dl. Bizim yazılarımızı tas. 
hih eder, gazeteye öyle koyardı. O 
zaman mühim adamdı bu Mustafa 
Reşil.. Beşir Fuadı işitmişsinizdir, 

o zamanm meşhur muharrirlerinden •• 
Beflr Fuat Fransızca bilirdi ve Garp 
lsanru okurdu; o zaman edebiyat' 
f enntleştirmek diye bir moda çıkmış. 
tı, Betfr Fuat buna çallfJl'cb. 

- Hani tU f ed bir şekildeki ölti. 
alile mefh11r olan Bqir Fuat mıT 

- Evet, ı,ıe onu anlataeajım .•• 
Muatafa Reşit Beşir Fuatla pek dGet. 
tu dalma beraber dllşUp kalkarlar. 

' flt leflr Fuat evll idi, fakat bura. 
ya gelen Fransız tiyatro heyetlerin. 
len birindeki bir artist kadına da Aşık 
olmuıtu. Her akpm buluşurlar, yer. 
ler içerler, gülüp eğlenirlerdi. Mu!'. 
tafa Retft ·o zaman Fransızca bilme. 
elifi için konutulanlan pek anlamaz. 
dı ama gene beraber güler eğlenirdi. 
Bir gün şaka olsun diye, galiba mec 
llnekt kadınlardan birisi Mustafa Re. 
şidln alnına küçilk bir kara sürmllt: 
hep bf rden ona bakıp gUlmefe hafla. 
nuııar. işin farkında olmıyan Mua.. 
tara Reşit de beraber gillermiş. Ote. 
kiler bu sefer onun gülmesi üzerine 
bUsbUtUn gülmeyi arttırmışlar. Niha. 
)et Mustafa Reşit meseleyi anlaym. 
ta mendlllni çıkarıp alnını silmiş, et. 
raftaki hafif kadmlara, mutavassıt 
l'azlyetteki kimselere bakmış, şunlan 
alylemiş: 

- Benimki çok şlikfir silmekle çı 
kar karalardaq... AJlah insanı öteki 
tiirlUsUnden saklasın!. 

Bir haylı gülüştük. 
llUseyin Rahmi, Beşir Fuadfn ölU. 

1bil sebebini de anlattı: 
- Fransız kadını, onun yüzünden 

~atro heyetinden aynlmt~ senelerct 
ka tanbulda kalmıştı Günün birinde 
d lkıp Matsilyaya gitti, fakat ne ol. 

11 ne gitti, bilinmez gene diinUp 
~idi.. Btşir Fuat esasen evli olduğa 
çln iki kadın uasında uzun zaman 
htıvamadı !. 

EvUUk meselesinden konuplmafa 
batıanıhnca Ustad, fetmi~ yılın beyaz 
-~larla sUslediği muhterem başıDJ 
:_@çmfı günlerin hatlrasma dalarak 

fit hafif salladı. 
hl Hüseyin Rahminin şimdiye kada:

ç evlenmemiş olduğu meşhurdür .. 
Lltr evirip çevirip bu bahse getirdim. 
k - Ahmet Mithat bir aralık ban~ 
•ıt~ı verecek oldu idi... 

edl. 

n k- Demek Muallim Naci ile hara 
a o1acaktınıı. 

d - Evet Ef't"ndi r•ı öyle istiyor. 
le~· Ahmet n hati" rCtk terbiyeJI. 

. ar, ivf 'r•·., ... : ' 1r ı •71 olduğu i,ş!. tn, .. or' . tt <in 1 ' ... ' ....... ... ,.,,Mek niye 
1'd d@4flrJ.... <• • "- • ·~ ~e hunn 

"'llsaı t r1 i1 'f 

- Maamm Naci n8S1l adamchT 

• • 
geçıt resmı var 

Mekteplerde toplantılar 
yapılarak mili i bayram 

törenle kutiulanıyor 
Cumuriyetin on üçüııctı yılını bitir

meai mtlnaııebetile bugtln ı.tanbw~ 
büyük bir geçit resmi yapılacaktır. 

Relml daireler dün saat on tıçte tatil 
edilmiştir. Cuma gtlnü akpmma ka-

dar kapalı kalacaktır. Dükklnlar, ma· Karo Ali nutkunu söylerken 11e dinliyiciZer 
ğazalar da bugün sabahtan akşama 

:?:~:-....,.::Pehlivan güreşleri bugü 
Hil3cyin Ra1ımi Garpmar 

- Muallim Naci .çok iyi kalpl. 
adamdı. Siyas sakallı bir az Pfl, 
fakat pleç yiizlü idi. Çok içerdi. 
Şeyh Vasfi filin, divan edebiyatı 
taraftarlan hep birlikte dtl§flp kal. 
karlardı. Hatta bir sttn kayın pede. 
ri Ahmet Mitlıat Efendi, onlarm faz. 
la içki içmelerine kızmıştı da hakla. 
rında çok acı bir makale yazm11tı: 
fakat Muallim Naci "0 benim veli. 
niymetlmdir, ne dese danlmam t,, 
dedi, mukabele etmedi. Zemzeme -
Demdeme kavgasını okudunuz mu? 

Jara, caddelere Cumuriyet, inkılip v~ • k • d b ı 
ci7.elerini tqıyan levııaw: aaıimıttır. 1 l e aş 1 yor 

· Bu sabah on buçukta vili.yette :ree. 
mi kabul yapılacak, on bir buçukta 
Beyazıtta geçit resmi bqbyacaktır. 

Geçit resmine krtalar, mekt.epler, iz. 
eller, esnaf teşekktllleri iştirak edecek 
Ur. 

Türkiye baş pehlivanı Kara 
dün bir nutuk söyledi 

Ali 

- Evet, bu mtlnakaprı aonralan 
edebiyat tarihi tetkikleri 811'881Dda 
bulup takip ettim. Siz hangisini hak. 
lı buluyorsunuz; Recai zade Mah. 
mut Ekreml mi, Muallim Naciyi mlT 

Oileden sonra tstanbulda.kf btltüh 
Haltevlerinde milllamereler, temalller 
verilecektir. Gece de fener alayları ya
pılacaktır. 

'llBKTBPLEBDB CUJIUBIYET 
BAYBAJll 

Bugün saat on dörtte Ta.ksim. stad
yomunda serbest gilreşler başlıyor. 

Tllrkiyenin ta.nınm11 pehlivanlan dört 
gt1n boy ölçilleceklerdir ... 

Kırka yakın pehlivan dün saat on 
dört buçukta Eminönil Halkevinde 
toplandılar ' .. otomobilleı:e binip abi
deye gitmek \i7.ere yola çıktılar. 

orta ve küçük ortaya güreşi.lece 
Serbest güreşe giren baş pehliv 
la baş altına giren pehlivanlar ser 
te girmiyen bütün pehlivanlar bu 
reşe gireceklerdir. Yağlı gi1retiD 
zar ak§8Jnlna kadar bitirileb · 
çin gilreşlerin saat on birde ~llal• 
kararJaşmıştır. Pehlivanlammza 
vaffakiyetler ... 

- önce Recai zade Mahmut Ek • 
rem Muallim Naciye eatapıııtı. Ote. 
ki de cevap vermlftlr. 

Cumuriyettmfzin on dört yaema 
bıunnuı milnasebetile mekteplerde tö
renler yapılmaktadır. Dün öğleden 
evvel Alman ll8ealnde yerli ecnebi btl
tttn muallimlerin ve talebenin hazır 

bulunduğu bir toplantı yapıhmt, Ja. 
tikW m&l'll söylenilmlı, talebe tar&
fmdan tilrkçe vatani t1lrler okunmUf, 
TUrk mualllmlerden biri Tllrklyede 
Cumuri,.ıtn DUi1 kuamJdJfmı ve 
cumuriyetln memlekete neler getirdi

Çelengin taşmdığı otomob:le Kara 
Ali, Ktlllyim, arkadaki otomobile ~ 
Tekirdağlı HUseylıı, Arif, Yarmı dün
ya SWeyman blnmilti. 

Teldrdağh bnytlk bir bayrak tatı- Mahkemelerde 

Muallim Nad ildQI zamu kırt 
Uç kırk dört yqlarmda idi. KaJ'lll 
pederi Ahmet Mlthat pek mtiteasi!' 
olmuştu. Bir ıün Galatada iki kişi 
Ahmet Mithatin kollanna Prmltler. 
iiyle gezdiriyorlardı. Bir ahbap ba . 
na onu göeterdl: "Evet, clamadmm ti. 
lümiinden ~ok müteeulr- dıdim. 
"Neye mUteessir ölUyor; kendisi il. 
dürdü!,, dedi. Ahmet Mithatin Mu. 
allim Naci aleyhindeki yazısını kas. 
tedlyordu... Tabii şaka •.. 

yordu. Otomobillerin öntlnde Halkevi 60 d b• k 
mtldOrll Bay Burhan hwnısl otomobili yaşın a ır a 

ğini anlatnuşbr. 
O sküdar Amerikan kız lisesinde de 

dün öğleden 80DI'& bir toplantı yapıl
llllfUr. Talebe, mektebin büyilk ~ 
nunu TUrk bayraklarile, defne dalla
rlle, çiçeklerle, cumurlyetln devrlmJe. 
rinl bildiren yazı ve resimlerle sUal~ 
mitler, İstikW m&r&ı ile törene b-. 
lanmıı, son sınıf talebesinden Bayan 
MUD.evver cumuriyetin nasıl kazaml
dığı hakkında, onuncu IDDif talebesln
den MWhime cumuriyetln fuiletl, ma
D&81 ve Tllrkiyeye getirdiif yenilikler 
hakkında hazırladiklan etildleri oku
muşlardır. Cumuriyete sadakat yemi
ni ve gençlik DULl"II bütUıı talebe ta
rafından söylenmİI, talebeden bazıla
n Anadolu halk tilrkWeri ve diğer 
bqka prlalar söylemifler, kUçtıkler 
tarafmdan altı ok tablosu g&rterllmlt, 
eamfmf ve mnır bir heyecan içinde hoe 

ite rehperlik ediyordu. • k• b k J 
Saat on beşte otomobiller Taksime ı ı uçu yı a 

vardılar. Meydan halkla dolınuştu. "' 
Herkes Kt.ra Alinin nasıl nutuk söy- mahkum oldu 

Ahmet Mithatin hizmet! btiyilktir. 
Geniş mal6math, kıymetli adamdı. 

Eski muharrirlere dair koDUflD& 
bir aralık Avrupaya intikal etti. Alek. 
sandr Diima ile Balzak mukayesesi ya 
pıldı. Bahis Edebiyatı Cedldeye geç. 
ti. HUseyln Rahmi, Halit Ziyayı met. 
etti. 

- Sizin Edebiyatı Cedide hareke 
tinin dışında kalmanmn sebebi ne. 
dir?. 

Diye sordum. 
- Bir kere bu dışarda kalmak 

meselesi nedir, onu anlıyalım ... Dedi. 
Edebiyat tarihi kitaplarında da böy. 
le yazıyorlar. Geçende basın kuru. 
munun toplantısında Ahmet lh8ana 
rast geldim; eski günlerden bahset
tik. Ona da hatırlattım: O zaman 
bana Hüseyin Siret'le haHr ginder. 
miş1erdi.. Fakat biz başka gazeteler. 
de çalışıyorduk. 

Yemek yenmiş, mevzular detfımlf, 
sohbet tatlı bir yUrilytlfle ilerlerken 

vakit geçlrflınittfr. 
Robert kollej ve ArnavutldSyU kız.. 

tar kolleji TUrk talebe birliği bugtln 
aa.a.t 16 da Robert koBej salonunda 
bir toplantı yapaea.k, AkagtlndUz'Un 
Mavi Yıldmm piyesi temail edilecek
tir. 

Biğalçl lisesinde 31 teerinievvw 
cumartesi gUnU saat on altıda bir top 
lantı yapılacaktır. Diğer mekteplerde 
de buglln ve yarm toplantılar yapıla
rak cumuriyetin yıldönUmtl kutlula.
nacaktır. 

Geçmiş Kuranlar 

liyeceğlnl merale ediyordu. 
Otomobiller lbldenln etrafını dön

dükten sonra durdular. Pehlivanlar 
otomobillerden inip sıraya girdiler. 
Kara Ali ile Milliyim yanda, Tekir
dağlı arkada olmak üzere çelengi tu
tup i.bideye g6ttlrdüler, koydw&.r. Sı
ra nutka gelmişti. Türkiye baş pehli
vanı Kara Ali &bidenin altmda yer al
dıktan sonra cebinden küçük bir ka
ğıt çıkardı. Sağ eli yanda, sol elinde
ki klğrt.tan şu nutku okudu: 

.. Arkadaşlar, 
YUksek seciyeli, kahraman mille

timizin bütün cihan içindeki şan v~ 

eerefini A vnıpalara, Amerikalara ka
dar yayan büyük babalarımız bugün 
mezarla.nr.da sevinsinler. Biz aziz re
iaicumunımuzun himayesinde Türk 
kadar kuvvetli söziiııil hala daha ta-
11dığmım iabat etmiş olacağız. Bu 
mllnaaebetle Cumuriyet hUkfınıetimizi 
ve BUytık önderltniz AtatUrk'tı son
suz saygılar ve sevgilerle selmlıya-

hm.,, 
Kara Ali kelimeleri tane, tane o

kudu. Nutkunu bitirdikten sonra bir 
alkıetır koptu. Kara. Ali memnun ve 
mütebessim yana çekildi. Sonra btltün 
pehlivanlar bir araya gelip ~ 
ni çıkarttılar ve otomobillerine binip 
Halkevine döndUler. Pehl!vanlar yol
larda halk tarafından alkı§lamyorlar
dı. 

giln kararmafa bqlamıttı. GlnHlk V AKIT 29 Teşrinlevvel 1921 Halkevinde bir müddet istirahat 
mevzular konuşuldu stvtL MEMUR DEVRlYESt ettikten sonra dağıldılar. 

Ostadın son zamanlarda pek fe • 
JatiAbanflUm na.ıarat1, polia ma. GUretlerde hakemlik yapacak olan 

yizli bir yazı hayatı var: G6rpınar t.Uıriym, kıfan ya1dafmaaı doltJyıa& Gi1mrllklU Bay Cemal, Suyolcu, Sami 
soyadını aldı alalı boyuna hlklyele1', 

en ıiyadıe Mıbtl keM!lct peyda ettM- Kara.yel Halkevinde bir içtima yapıp makaleler, telif, tercUme yazıla:- ye. 
.9t mnıri olan ıe1t4r d.ahQinde gecel6ri güreş programım bir daha gömen g~ 

tittirlyor. Mecmualar ktndisfnıt,n aivU ~ devriyeleri gezdirmeğe çlrdller. GUretler bugün saat on dört
yazı istemekte birbirlerile nkahtotr 1ot.ıra oormi§tir. • te başlıyncak, d6rt gt1n sürecektir. 
girltiyorlar. Kitaplan yenldrn h .. ~ '-------------· Uk tıç gt1n serbest gilret, sonuncu pa
hyor; "Kadın erkekleşinre_ ... ,., ,:! IUp biçilerek söylenmit sözler değil. zar gilnil de yağlı gO.reşler yapılacak
piyesl bir kas yd ince h.,.,,~, • I dir. Fakat kendisinden müsaade al. br. 
-futusan kafalar" ve ... , , .. •· h" '.. mıt olmadıtım halde, dllttindiim ki Serbest gilre§ler birer saat stlrecek, 
isimli lkf yeni piyesi rle ~ 11 .... ,.t> onı '· okuyucular da bu sözlerden lezzet ye baş pehlivanlık için Kara Ali, Arif, 
baaya verilerek. fayda hiMelerlnl alsmlar. MUllyim, HUseylıı, Süleyman pehli-

üstadın konuşma.cına do,·unı ol. 
maz: sih·ledtklerlnden faydJtbnmR. 
mak kabil de'li1dfr. HUrmetkAr hf1' 
dost cılarak yaotı!ttm bu zivarette ko. 
nutulanlar. lntlpn dfiffln61erek Blçll. 

Bu dtiştinee bu yazıyı doiurdc. vanlar gtlreşeceklerdir . 
Relilı Alamet Baş altma Sabri, Hamdi, Şerif, 

[*] Eald mulıarrfrJer Ahmet Mltat
tan bahsederken sadece ''Efendi,, der • 
ter. 

~ngel, Molla Mehmet, Molla Emrul
lah, İbrahim, Abdll.ISellm, Etem peh
livanlar tutup.caktır. 

Yaih gOreot.e bq, bqaltJ, btıyWc 

Hasan isminde birini öldılil"lluım 

suçlu Elmas oğlu Demirin 
ağırceza mahkemesinde yapı!UJ 

hakemesi diln bitmiş, suçu ltl 
ce7.ayı azalbcı bazı sebepler 
rek beş yıl ağır hapse kon 
karar verilmiştir. Suçlunun Y8ll 
mışı geçtiğinden, mahkfuniyet 
detl iki buçuk yıla indirilmiştir. 

Paçavracıyı öldürenle 
muhakemesi 

devam ediqor 
Bir müddet evvel Ahırkapıda 

paçavracmm cesedi bulunmqtu. 
di, Scrkis adlarında iki kili de 
yet suçundan ya.kalanm11lardı. 

Dün İstanbul ağırceza malılllJ 
sinde bu davaya bakılmış, m 
§ahit celbine kalmıştır. 

Kahveci V.hidi 
öldürenler 

BundaL bir yıl kadar evvel, 
köyUnde Rıza Paşa arsası denilell 
civarında kumlukta Vahit isimli 
kahvecinin cesedi, boynunda lD 
mer takılı olarak bwunmuştu. 

Bu cinayetten dolayı İstanbul 
ceza mahkemesine verilen 
Şuaybin muhakemelerine, dUn -
vam edilmittir. Suçlwar, lnltlr 
yorlar. Dünkü muhakeme, bazı 
terin çağmlmasma kalmışbr. 

Yeni valiler 

zuruma, Siirt valisi Saldbin 
dağına, Hakkari valisi Bay lli 
Slird'e, eski Eminönü kaymakanp
Raifin de Hakkiriye vali tayin 
cakla.n haber almm~tır. 

KARAHAN 
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Lady 
Hamil ton 

Lady Eımna Hamiı&ton 1761 de 
bir çilingirin kızı olarak dünyaya 
selmiı, çocukluğunda w ales dt:ğ
lannda çobanhk etmiı, bir müd • 
det bir reuamın :metre.i ve mo -
deli olmuf, 10ma ela bir f8l"lata • 
mn ileti olarak alenen çıplak tq
hir eclilmif Ye bu unlarda büyük 
Britanyaıun Napoli aeliri olan 
Lonl lbmilton'un kalbini tes • 

bir ederek ihtiyar Lordla evlen • 
miftir. Emma Napolide meıhur 
hPia Aminli Nelsonla ela tam • 

...- MVİfmİt, bundan bir çocuk 
tliinyaya getinniftir. Tarih Nel • 
IOD1ID bütün kabramanhkJarnu 
ba kadına olan &§kına istinat ettir 
mekte&tir. Bu, 'cloinadur. Emim. -
Dm atkı olmasaydı, belki bu kah· 
nman Trafalgar mazafferiyetini 
kazanamazdı. Lord NelıK>D eevgi
liaine, her ziyaretinde bir muzaf. 
flriyet haberi getCrm.ek istiyor -
da. 

Lord Hamilton kansının Nel
aona olan muhal>betini pek ili bi
liy• ve b.mlan himaye de edi • 
yordu. , 

Çünkü Lord bu &§kın N elsonu 
mıu:afferiyetten nmzaffeıriyete 

kofturduğunu görüyor '"l'e bu fe. 
clakirlığı da vatanı için yapıyor • 
clu. 

Lady Emna Hamilton hakika
ten aevilecek bir kaclmch. O da 
Neıltoıı.liUn &§kına nmkabele etmek 
le vetanma hizmet ettiğini biliyor, 
hallllD ~ de bütün varbğile ona 
1-tlamyordu. 

Lad7 Ensna Hamiltoa tarihte 
ys almıı olan Mademe Dub.ry 
Ye diğer kurtiaanlarla maka,.. 
Milemez. Lady E.mma Hamilton 
hek••ten bir Lady idi, ve Lord 
Nelaonun metresi olduğu Pbi ko
camun da siyasi itlerde yardım -
cuı idi. 

Tarih bu bii,.ük kadmm koca-

sından bir kaç sene fazla yqadı
iau bütün seneıtini lroc:awmn ak 
rabalan elinden almıt olduğu 

ip.. çek .evdiği vatanı, lııgiltere
yi terke mecbur olduğunu ve Fr• ı 
sanm 1imalinde küçük bir tehirde 
sefalet n açlık içinde dünyaya 
fk1erini kapadığım yazıyor. 

Bu tarihi 'Ye hissi roman m -
sün İntİ§ar eden "Holinıt - la. 
tallal Magazinde,, reaimli olank 
tefrika edilmeie baılaımfbr.lnPiz 
meraklı ve otuz altı cilt · lnciliz, 
Abmn, Fransız, ltalyan e.erleri
nin yardnnile kaleme alman bu 
ren.nm takibini tavsiye ederiz. 

ŞARK DEMİRYOLLARI 

lL.A.N 
Cuınuriyetin yıldönümil bayramı 

ünasebetiyle 46 ve 53 numaralı tren-

l 
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Bir zelzele ••• Bir kasırga mı ?.. Hayır ı.. Bu bir kahkaha tufanıdır ki 

Bugün matinelerden SAKARYA ve SARAY sinemaları 
itibaren · birden 

Göstermeğe başladıkları ve ~ARLO'nun 4 senedenberi çevirdiği yegane ve hakiki il kısımlık 

Asri Zamanlar fi~~r~:e ŞARLO ~ahp~~~,~ 
Alkı,ıa,an btruarce seyircinin kahkaha tufanı ile her iki •lnemanan eersılmamdır. 

V AKIT Propaganda servisin· 
den: 

1 - Türk evlAtlannm ipiz kal
mamaamı arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz İ§ anyan 
kimsesiz ve bikeslcrin ilanlarını 
meccanen kabul eder. 

işsiz kalmamak için bundan ia
tifade ediniz. 

• 

Sinemacılık tarihinin bugüne kacla:- yarattığı EN BOYOK EN 
MUAZZAM VE EN GOZEL FiLMi. 

EHLi SALiP 
Muharebeleri 

TUrkc; alzlU 

ipek-Melek 
Sinemalarında 

Dikkat: Filmin uzunluğundan dolayı eeanslar saat· 2 - 4:, 15-6,30 ve gece
leri saat tam 9 dadır. Cum.uriy~t Bayramı şerefine bugünden it ibaren 
İPEK sinemasında. Hergün saat 11 de. Tenzilatlı Matine vardır. ( 

I 
\ 

2-Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi işçi anyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
Qulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
illnlanndan istüade etmelidirler. ....................................................... , 

' ' = 

\ , 
a = ; 
\ 
.§ 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, mağaza almak 
ve satmak, kiralamak iatiyenler bu 
i§lerini gayet kolay ve en ucuı 
bir şekilde temin etmiş olmak için 
KURUN •e HABER gazeteleri
nin ucuz ilinlar sütunundan isti
fade etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, piyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eıyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz il!nlar 
sütunundan istifade etmelidirler. 

~ 
s Bütün bu ar.zulanruzın temini 
1 için müracaat edecek mahal >:~ 
~ nız VAKiT Propaganda servısı=, dir. htanbul Ankara caddesi VA~ 

KIT Yurda. Te1elotts MSı7D' 

.. lllllnımtlflllllllf~ ... 

Asliye ~ inci Ticaret mahkemesin
den: 

Osk~Şili~rvekiliavukatMmta

fa Afüin 1196 lira 59 kuruşun 27.12. 
933 tarihinden itıôaren yüzde be§ fa
iz ve yüz.de beş ücreti veki.letin ls
tanbulda Aşir efendi caddes.inde Bey
ker hanında 17-20 numaralarda Del
ll Tolla biraderlerden. tahsiline dair 
istihsal eylediği 18.10.936 tarih ve 
107 / 190 sayılı ilanım mahkW:nu aley
hin ikametgahının meçhuliyetine bi
naen bir ay müddetle ilanen ~bliğat 
icrasına karar verilmiş olmakla keyfi
yet tebliğ makamına kaim olmak ü
zere iian olunur. 

(V. No. 18877) 

Büyük Türk illüzyctniat ve 11UU1yetizm&a81 

Pr. Zati Sungur 
Kısa bir ml4dd den.n ecleeek olan kış ~msıllerine 

MAKSiM Tiyatrosunda 
Görülmemiş bir alkıı ve takdir toplıyarak 

YENl ŞAYANI HAYRET NUJUJlALAJtLA ffmlll ediJvr. 
Bu f evkalAde programı yalnız :100, 60, 40 k1uwfluk lıir Wlet ALilAK 

GOREB1L1RS1Ntz. 
1ÇERDE AYJlICA K.ONSUl\L\BYO'N YOKTUR. 

Fevkalade iki saat geçirJllek istlyorsamz hemen MAKSlM'e kopnuz. 
Her akp.m saat 21 de sunre, Cumartesi, pazar Te Ctimkuriyet bay· 
.ranu günleri saat 17 4e matine. 

Kazak Atamam TARAS BULBA'nın baş clöndtirücü maceralan devanaı mildcietin.ce heyecaaı azalml)"an . , 
hareket dolu, delice.sine bit aşkm harikullde H.1.KAYBSl 

Binlerce Kazak ve Polonya askerlerinin l§tirak ettiği büyük bir Jaarb.. 

KaskançDık - ihtiras - Şehvet - Kan 
ve her feYfn fe•kfnde vatan~ vazife sevgisi 

TARAS BULBA 
Senenin en mühim hadisesi olacaktır. 

()ynıyanlar: BARRY BUAR. DAN1ELLE DAllRIEUX n JEAN PİER~ AUMONT ' 
Rus prlolan • Rus clanalan - Balalaykala.r ve Rus Steplerinht baı döndlrUdi havası 

Bugün matillelerden 
tl.bareıı SOMER sinemasında 

• 

28/ 29 - 29/ 30 - 30131 ilkteşrin ------------- ı.ı .. •···········----··--·~-----------------· 36 gecelerinde seyredeceği sayın F SEZA R 
a ilan olunur. D'" y te .. külli tındand"' 1 

İstanbul, 26/X/ 1936 un " ann rcume ya 
Direktörlük Fiyatı 40 kuru§tm 

ÇAGLAVANDA 
Cumhu · ::t Bayramı münaae .et:yıc. .; günlük büyük program: 

Memleketimizin tanmm~ Banatk!rlan 

Ve Bayan Mualla Dinçses 
Uavetea Zeybek nvis\i 

Ve Rizeli kemençeci Sadık ve 
arkac1atlan tarafından Kar:ıdeniz 

Halk tüırD<&JıDerı ve mııat rakısla·ır 

Çok 
sevilen 

Her akşanı 

Lo, NDRA e:::,.~n.:.:.~-:-
·onsuz nefel ı: r 
lçlnda geçiriniz 

Melike Cemal: Arap revüsü 
Bayanlar: · Nebile, Dürdane, Neriman, Fahriye.. 
Saz keyeti: Keman; Cevdet, kemence; Sotiri, piyano; Feyzi, 
a4 Mıaırlı; İbrahim, kanun; Ahmet. 
Okuyucular: Yaşar, Ha:nit, Solis~ Mustafa 

Fiyatlarda tenzilat Tle. 4.0221 

KALöENTE 
Kaliente: de Sıcak aık tu:kılarmı dinleyiniz. 
Kaliente: de lıpanyol güzellerile dansediniz. J Frllft81ZC• 1 
Kaliente: nin Esmer güzelleri zevk saçıyorlar. 
Kaliente: de {La MUf&ıa) yı öğreniniz. 
Kaliente: de Kırmızılı kadınm eözlerini dinle7iniz. 
Kaliente: de 12 güzel yıldızı ıi:ı de görünüz. 
Kaliente: nin Şarkıları, danaları güzelliğine hayra~ olacaksmız 
Kaliente: .Afk Ye zeYk filmidir· Mutlaka görünüz. 

DOLORES 
DEL RiO 

IDRK liftf MR~I 
Bag1bı matinelerden itibaren 

C. H. P. EmlnlJnO Halkevl Tarafından 
TAKSiM 

1000 
STADVOMUNDA 

Lira Mükllfatlı 
Türkiye serbest Güreş Şampiyonıuou Müsabakaları ve 

Y AGLI GUREŞLER 
29, 30 • 3t Birinci wa 'I ikinci te.rin gUnlerl saat t4 de TOrklyenln; KARA ALI, TEKIRDACILI 
HÜSEYiN. MÜLAYiM we DINARLI gibi en namla pehlivanlarının l•tlrak ed~eOI b&I 

mUsabakaları kaçırmayın.z. 

Fi ATLAR: 25, 50, 100a 200 kuruştur. 





Aqam ışığına oturdum. Kitapla -ı 
nn üzerinden bana dökülen kırmızı ı

şıla karşı acı acı düşündüm. Sokak -
tan ağır ağır geçerken beni selamlıyan 
şut;yetmişlik ihtiyar, ben kırk beşliğin 
çotukluğunu, delikanlılığını mısıl ha -
tıtlıyorsa; ben de onun gibi bu şehrin 
çotukluğunu, gençliğini hatırlıyor, ve 
galiba da daha gençken onun ihtiyar -
hğıru yaşıyorum. 

Evet. Bu şimdiki vilayet on beş ya
şıttlia bir nahiye olduğu gUn ben de on 
altr yaşında idim. Yani ondan biraz bü
yüRçe. Bütün arzuma, bütün ciddiye -
time rağmen bu yaramaz çocuğa ağa -
bey dedirtemedim. Şimdi o benden da
ha ihtiyar görünmesine karşı bu ağa -
bey dedirtmek ümidi büsbütün söndü. 
iki'miz de ayni yaşta gibiydik. O ben -
den muhakkak ki çok cevval, çok deli, 
çc:i'ıt ateşin bir ruh taşıyordu. On beş 
yaşın bütün güzelliği, pejmürdeliği, 

ka'hnakanşıklığı ile. Onun ne cuması, 
ne >pazarı belliydi. Ben mektepten ka -
çarkcn o deresini taşırrr; ben çocuk -
larla kavga ederken o, kalabalık ve ça· 
m rlu caddelerinde yalmayak, başı ka
bak, yüzU gözü zifos içinde - fakat 
on beş yaşın güzelliğile - gelene ge -
çene anini çıkarır; serazat, edepsiz, 
hiy15.z bir çocuktu. 

Ben, artık mektepten kaçmıyor, ba
zr derslerden zevk alıp saatlerce ça -
lıştığım oluyordu. Onunla meşgul ola
mayıp bu sevimli, can arkadaşımı bir 
müddet unutmuştum. 

Bir şenlik gecesi, herhalde bi: cül\ts 
gecesiydi. Toplar atılmış, meş'aleler 
yanmış.. fişekler patlıyor, yaşasınlar 
yükselyiordu. Bütün bu patırtının için
de arkadaşıma bir sokak başında rast
ladım. Hayır sokak başından beraber 
çıkmıştık da tam kocamanca bir mey
d~nın ortasında. Ben onun arkasından 
omuzuna vurdum. Dönünce yüzUnU 

gördüm. 
O bu gürültünün içinde biraz p -

şmmş biraz mahcup gibiydi Dudak -
larmm kenarında şeftali, erik, armut 
s~n leke leke.. kırmızı yanaklannda 
ben gibi çamurlar. 

Herkes ona bakıyor. Herkes onun 
için kul kurban oluyordu. O, şimdiye 
kadar bu derece sevildiğini tahmin e -
demiyen yaramaz bir çocuk gibi bozul
muş, aptallaşmış ve bu sevgiyi pek 
fazla yadırgamıştı. Koluna girdim. 1 . 
rite vücudunu meydanın ortasında ge • 
rcııek beraberce yUrüdük. Herkes bizi 
alkışlıyordu. Aralık sokağa varınca iki
~e de ayni zamanda bir koşmak he
veJiidir geldi. Ben önde o arkada, o ön
do ben arkada su kenarına vardık ve çi
menlere düştük. 

Ne konuştuk bı1miyorum. Aradan o 
k,qdar zaman geçti ki. hem iki çocuk 
a~\j.smda ne konuşulur. 

Bir sene geçti geçmedi o işi ho -
vırdahğa vurdu. Biraz zayıfladı, fakat 
UÇflr, ince, yakışıklı bir çapkın oldu. 
Artık su kenarında alemler mi, şık men 
diUer, kravatlar, pudralar, iskarpinler 
11\i istersin. Bu sırada yirmi yaşına gir
nıi.şti. Bir akşam kazalık emri gcldL O 
buna hiç sevinmedi. Herkes şenlik ya -
p;ırken o yine su başında yakın köyden 
k11}dırdığı on beşlik bir yosmayı sarhoş 
e,f.mekle meşguldü. Kıza: 

- Diline kurban olam, diyordu. 
Fakat üç gün sonra üstüne garip bir 

değişiklik geldi. Edebiyata merak et -
mi'lti. Zamane şairleri gibi neyden, 
m~yden, mahbuptan bahsediyordu. iş
te o esnada çalğıhaneler, meyhaneler, 

"\hvehaneler açıldı. Biraz sonra bu şa
ı yeni bir mektebe girdiği için çeşme-

yaptırdı. Altın kumalar koydurt -
t . L ·le, kugu resimleri çizdi. Fiziğe 
m rak etti. Telgrafhancler, telefonlar, 
yaptırdı . Fakat fiziğin elektrik bahsine 
y~naşmıyor, kandili ve gazyağın ya -
nfrken çıkardığı çıtırtıyı seviyordu. O 
e nada kimyaya merak sarsaydı şimdi 

v ayetin temizce, içecek bir suyu bulu
nabilirdi. 

Fakat kimyaya aklı ermiyor. Bil~ha
r iktısattan bahsedenin yUzüne atesin 
n~tuklı:ır ve zenbereksiz şiirler okuyor
d . Bir gün ona dedim: 

- A benim biricik şeker kardeşim. 
Her ~eye.' merak ediyorsun. Hatta şa -

ikayesi 
Yazan: Sait Faik 

irsin. Heykeltraş bile oldun, oldu ola
cak neye bir gazete çıkarmazsın. 

Ters bir zamanına rastlanuştım. 

29 I. Teşrin 936 Perşenıhc: 
Saat 13,30 Ktunutnydan neşriyat. Geçit 

resmi alıı.nmdan neşriyat. 19,00 19,05 lsUk 
la.J marşı. 19,05--19,25 Dı§ s\yasamız hakkın 
da hariciye veldl.Ictl genel sekreteri Numan 
Menemcncloğlunun konferansı. 19,25--20,30 
Müzik. Bairom toplarmm ilA.nı ne§rlyatı. 

20,3~21.SO Müzik. 22,30-22,35 Onuncu yıl 
mal'§l. 22,3~2.55 Baymdrrhk işleri hakkın 

da devlet dcmlryollıı.n umum mUdUrU Ali 
Rıza Ercn'in konferansı. 22,56-24,00 MUzik. 
11Uıı20,30n cvmbfgökyüp cmbfgö kypj m! 

- Benim ihtirasım bu kadar ... Vi -
layet olmak istemiyorum. Bir akşam 
dans salonunun en şeker kızını kandı -
rırken ona rastladım. Ondan gizli kızı 
bir tarafa çekerek, bir gazete ruhsati - r-•B-----------··----
yesi almadan öpücük vermemesini ten- O R SA 
bih ettim. Kız önce fena içerledi. Ba - 28 . 10 • 936 
na: 

- Ne demek istiyorsunuz küçük bey, 
dedi. 

- Bak, dedim. Gazete çıkınca bir 
müsabaka açacağım. Güzellik müsaba -
kası ve sen .... 

Sözümü bitirmeden frrladı: 
- Aman şu, tangoyu kaçırmıyayım, 

dedi. 
Arkadaşım adamakıllı dansönnüş de. 

Bravo. Oyun sonunda ikisi birden ya -
nıma geldiler. Ve erkek: 

- Yahu, dedi. Sen ne adamsın be. 
Niçin bir gazete çıkarmazsın? Senden 
ehliyetlisi var mı, ne güne duruyor -
sun? 

- Aman! dedim. 
- Amanı zamanı yok, derhal. Al sa-

na iki bin lira ... Kara ortağız. 
Benim gazeteyi çıkardığımm dör -

dUncil ayında şıp dedi vilayetlik emri 
düştü. Kerameti bana hamlettiler. Ar • 
kadaşım bizzat geldi. teşekkür etti. Ve 
badema kara ortak olmadığımızı; bütün 
paranın bana ait olduğunu söyledi. Ben 
de teşekkür ettim, ayrıldık. 

Bu ayrılış o ayrılış oldu. Rakipler or
taya çıktı; resimli gazeteler arttı. Ci -
nayetler, çapkınlıklar, hovardalıklar, ev
li kadınlan ayartmalar çoğaldı. Ortalı
ğı garip garip insanlar istila etti. Ben 
arkadaşımın bu çehrelerini görünce ar
kamı döndüm. Ondan uzaklaştım. Baş
ka diyarda paralarnm yedim. Bir gün 
meteliksiz yine onuna kucağına düşün· 
ce birdenbire tanıyamadı. 

- Oturbaltalnn, dedi, kimsiniz? 

p ARALAR 
•Sterlin !ili. - • ŞWn Avuı 
•Dolar L26- turya <!2,-

•Frank 118.- •.Mark 26,-
•Liret 18(),- • Zlotl 2'.>.-
• Belc;lka ırr. ôÔ,- • Pengo ~8-
•Drahmi ı8,- • Loey ti -
• lsvtc;rc Fr. t>7b,- •Dinar tıO-
•Leva ~~.- Yen b2 -
• Florln 66.- • Krontsvcç d2-
•Kron Çek. 78- • Altın fm-

Pezcta ltl -. • Banlaıot 242-

ÇEKLER 
•Londra 61:>.- • V1yana 4.217ı.) 
•Nevyork 0.791U • lladrtd 7.87'0 
•Parla 170948 • BerUn U76t 
•M!IAno 1b.Oıı&ı • V8.J10ft 4,2:i76 
• Brükael 4.7191 • Budapqte 4'.'I090 
•Atı.na 89.21i82 • Bükree 1lı8 6l7b 
• Cene.,.,.. 'i4rı9 • Belgraa lil.71~ 
• Botya tıb/J4 • Yokotıs.m. 2 77 
• Amııterdam U72J • lıloüon 174.llS 
•Prag 22 . .&(>!ıb •StokbOlm 8.1~'i6 

ESHAM 
Iş Bnnkası 10 oo t'ramYa) tf,(,J 

Anadolu tb.21 •Çimento ıs.so 
Reji 20 Unyon Det 000 
Şlr. Hayrty -.00 Şark Del JOO 

• Merkez Bank \lO 00 Balya ."KJ 
o. SJgorta .00 Şark m. ~ >m 
Ponomoııb -- Ob Telefon .00 

ıstlkrazlar Tahvlller 
• 1933 T.Bor. I ~ btı ' lı:lelctrfll 00,U., 
• • • • n 21 btı Tram.va7 ın.10 

• .. . m 22,10 Rıbtlm 4.0b 
lsttk.DahUJ 9ı4,00 AııaGotu ı 4280 
Ergenl ı..tık \f6.W Anadolu D -'2.8J 
1928 • .. -oo A.nadolu m i-1.lU 
8.Emınım 99 2:> * Mflmıd.Sll A fb.9J 

İsmimi, cismimi, nerede oturduğu -
mu, kaç yaşında olduğumu, nerede oku
duğumu sordu. Nihayet sonunda: 

- Ha sen misin, dedi? Kahve mi is-ı•--·~~-----------.1 
tersin çay mı? Sigara içiyor musun? 
Havalarla nasılsın? Kör kadı öldü işit
tin mi? 

Acele, mektup yazar gibi, baştan 

savma konuşuyor. Sonunda da mektup 
bitirir gibi - ellerini sıkarım - diye -
ceğine hakikaten elimi sıktı ve ayrıl -
dık. Eski dost düşman olmaz derler doğ 
rudur. Ertesi gün bana " .... K'.ütüpha • 
nesi,, müdüriyetini vermez mi .. 

... Kütüphanesi müdürü oldum Sa -
kalı uzattım. 

Bir gün sokakları dolaştım. Arkada
şını ne büyümüş, ne koca göbekli muh
teşem bir mahlCtk olmuştu. HaU sakalı, 
bıyığı ağarmamıştı. Galiba boya sürü -
yordu. 

Bilmem ne kütüphanesi müdürü ... 
Kütüphane şehrin bir kenarında idi. 

İki tanecik memurum, bir de daktilom 
vardı. Çıtır çıtır yazılar yazan bir kız • 
cnğız. ilk zamanlar beyefendi diyordu. 
S:ıkalı uzatınca müdür bey demeye baş

T k 
• Per,~mbe CJUMA 

8 VJm 29 B. Teş. O B. Teş. 
======tl2 Şaban 13 Şaban 

Gllıı doğu§u 

OUn batl§J 
Sabab oamazı 
Oğle Dam&ZJ 

lkindl oamazı 
Ak§am na.mazı 
Yat.m oama.zı 

lmaak 
Yılm geçen g1Jıılert 
Yılın kalan günleri 

627 6 27 
17,19 17,09 
5,32 5 34 

11 58 11 58 
14,52 14,50 
17,10 17.09 
1846 1846 
4,46 4.48 
303 304 

62 61 

ISTANBUL 

Şehir 

BELEDIYF..SI 

Tiqatrosu 
Tepcbqı Dram 

Kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

BiR KADININ 
1/AYATI 

111111111111111 

111...111 

ladı. Ben bu tahnvvülün farkına varın- Fransız Tiyatrosu 
111111111 ca bir gün bıyıkla karışık sakalı yaktım. Operet Kıamı 

Tras olmak mecburiyeti hasıl oldu. Ve Bu akşam saat 20,30 da DUDAKLARIN 
ondan sonra daktilo hanım bana ne bey 
efendi, ne müdürbey, dedi. Hatta senli 
benli: 

- Çok oluyorsun artık sen de. di -
yordu. Hatta tehditlere kalkıyordu. 

Arkad.ı-:ım kütüphaneyi ziyaret e -
den bır tek insandı. Bir köşede oturur, 
okurdu. Me "er işin itinde is varmış. Ni
hayet b'zim d l:tilo vllilyet konağı dak
tilolar şdi oldu. doğrusu ben sevindim. 
Bana bir t;ııı c başka gönderirler diye. 
Fakat ertesi "i.in rrkadaşrm şu kağıdı 

gönderdi: 

" ... Kütiıphanesi müdilı ü ... Beyefen
diye, kütüphanenizi mütemadi teftiş -
terimde ferdi vahide tesadüf etmek na
sip olmadı. Bu hal karşısında memle -
ketin iktısadi buhranını nazarı itiba -
re alarak... bayan ile iki memur bayın 
kadro harici çıkarıldıkları ve kütüpha
ne memurluğunun zatıalilerinde ayni 
maaşla ipka edi1diği iş'ar olunur efen
dim . ., 

Bense ertesi r,ün - eski arkadaşlı-

ğa güvenerek - şu mealde bir cevap 
gönderdimse de iki aydır hiç bir cevap 
alamadım. 

"Kütüphanemizi mütemadi leftişle -
rinizde ferdi vahide tesadüf etmeyişi • 
niz hususundaki noktai nazarınız aciz -
lcrince de musip görülmüş ve bu su -
retle zevaitten olan iki memur beyin 
kadro harici edilmeleri fehmedilmişse 

de eski maruf ve kıymetli kitapların 

yeni harflere tahvilinde büyük hizmet -
leri sepkat etmekte olan .... Bayanın a
çığa çıkarılmalarındaki sebep anlaşıla -
mamış olmakla bu bapta beni tenvir bu
yurmanız rica ve istirham olunur e -
fendim .. , 

Şimdi ak<-~m ışıklarına oturuyor, cam 
dan cama sızan kızıl akislere karşı bir 
on bir buçukluk yakıp acı acı bir yazr 
makinesinin s1tırtısını anıyorum ... 

Sail Faik 
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YAZAN: 

Agatha Christle 

- Hayır, kimseyi tanımıyorum. Bel·} 
ki tesadüf etmiştir ama, tanışmamı -
şımdır. Çünkü, her sene o kadar çok 
kişi ile temas ediyorum ki, mesela; bu 
sene sattığım otomobillerin sayısı. 

Puaro artık dayanamadı: 
- Rica ederim, mevzuumuzdan ay -

rılmıyalım. 

İtalyan kendini topladı ve: 
- Affedersiniz, dedi. 
- Dün gece vaktinizi nasıl geçirdi-

niz, liitfen onu bana söyler misiniz? 
- Söyliyeyim. Yemekte karşıma o

turan Amerikalı ile uzun müddet ko -
nuştuk. Yazı makinesi şeridi acentesi 
imiş. Ticaret meseleleri üzerinde epey 
çene çaldık. Sonra kalktık, ben kom -
partımamma gittim. Kompartımanda 

benimle beraber bulunan o İngiliz yok
tu. Katibi bulunduğu adamın yanma 
gitmiş olacnktı. Biraz sonra geldi. Ne 
soğuk adamlar şu İngilizler 1 Ne söy -
lesem "evet,. ve ''hayır,. dan başka ce
vap vermiyordu. Kondüktör gelip ya -
taklanmızı yapıncaya kadar köşesine 

çekildi, kitap okudu. 
- 4 ve 5 numaralarda bulunuyorsu

nuz, değil mi? 

- Evet, en son kompartıman. Benim 
yatağım üstteki. Çıktım yatağıma, biraz 
kitap okudum ve sigara içtim. İngiliz 

de yattı ve hemen horlamağa başladı. 

Biraz sonra ben de uyumuşum. Fakat 
sonra bir kaç kere uyandım. Her de -
fasında da onun horladığını işittim. 

- Gece hiç dışarı çıktı mı acaba? 
- Zannetmem. Çıksa uyanırdım. 

Kapı açılınca koridordaki ışık insanın 

gözüne vuruyor. 
- Size Raçet'ten bahsetti mi? Ona 

karşı nasıl bir lisan 'kullanıyordu? 
- Ağzını açıp Jakırdı etmiyordu de

dim ya .size. 

- Sigara içtiğinizi söylemiştiniz. 

Pipo da içer misiniz? 
- Hayır, pipo içmem. 
Puaro çıkardı, sigara uzattı. Bu sı -

rada Buk sordu: 
- Şikagoda bulundunuz mu? 
- Bulundum 1 Öyle güzel bir ıehir-

dir ki orası! Ama Nevyork'u, Vaşing
tonu, Detroit'u daha iyi bilirim. Siz 
gittiniz mi Amerika ya? Gitmediniz? 
Gidin, tavsiye ederim ... 

Puaro İtalyana kağıt kalem uzattı: 
- Lutfen şuraya imza edin, altına 

da adresinizi yazın. 
Foskarelli imzasını attı, altına adre

sini yazdı. Sonra ayağa kalkarak: 
- Bu kadar mı? dedi. Soracağınız 

başka bir şey yok mu? Allahaısmarla -
dık öyleyse. inşallah kar ortadan kal -
kar da burada daha çok beklemeyiz. 
Milant>da işler beni bekliyor. Karlı bir 
iş var, kaçıracağım diye korkuyorum ... 

Bunları söyler söylemez çıktı. Pu • 
aro arkadaşına baktı. Buk: 

- Bu adam Amerikada çok bulun -
muş. dedi. İtalyanlar çok yalan söyler
ler, bıçak kullanmasını da çok sever -
lcr. Bu adamlardan ben çok nefret e -
derim. 

Puaro gülümseyerek: 
- Olabilir. dedi. Fakat bu adamı it

tiham edecek elimizde hiç bir delil yok. 
- Nasıl yok? Milletlerin ruhiyatını ne 
yapıyorsunuz? İtalyan düşmanına br -
çak çeker, bunu bilmiyor musunuz? 

- O da mümkündür. Bu, büyük bir 
kavga için doğru olabilir. Fakat burada 
bir kavga yok. evvelden hazırlanmış bir 
cinayet var .. Milletlerin ruhiyatı diyor
sunuz, pek alii: Böyle korkunç bir ci -
nayette Latin ruhu var mı hiç? Bilakis 
bir Anglo-Sakson ruhu var. 

Puaro bu sözlerinden sonra masanın 
üzerindeki son pasaportları aldı: 

- Şimdi bir de Mis Debenham'la 
görÜ§Clim. 

XI 

Mis Debenham sorguda 
Mis Debenham'ın üzerinde siyah bir 

tayyör vardı, içine de kurşuni renkte 
ipekli bir yelek giymişti. Saçları ondüleli 
idi. Hafifçe bir selam vererek Puaro'nun 
önüne geçti oturdu. 

- İsminiz Meri Hermiyyon Deben
ham değil mi Mis? 

- Evet. 

lngili.zceden çeviren: 

V. G. 
- Yirmi altı yaşındasınız .. ? 
- Evet. 
- İngilizsiniz .. ? 
- Evet. 
- Lutfen İngilteredeki adresinizi şu 

kağıda yazar imzalar mısınız? 
M:is Debenham gayet okunaklı bit 

yazı ile istenenleri yazdı. 
- Şimdi bana dün geceki cinayet 

hakkında bildiklerinizi söyler misiniz? 
- Hiç bir şey söyliyemiyeceğirn· 

Çünkü erkenden yattım ve uyudum. 
- Bu cinayetten dolayı müteessir 

misiniz? 
Mis Debcnham, hiç beklemediği bU 

sual karşısında gözlerini, şaşırmış gibi 
açtı: 

- Anlamadım, dedi. 
- Anlaştlmıyacak bir şey yok, Mis. 

Tekrar edeyim: Dün geceki cinayet .. 
ten dolayı müteessir misiniz? 

- Hadiseyi bu cihetten henüz tet .. 
kik etmedim. Fakat. söyliyebilirim: 
Hiç müteessir olmadım. 

- Demek ki sizin için, bir cinayet 
adi bir polis haberinden ibaret? .. 

- Tabii. Yalnız, bir cinayet olan 
trende yolculuk etmek insanın pek ho· 
şuna gitmez. 

- Tam İngilizsiniz, Mis. Tam bir 
İngiliz soğukkanlılığı. Mis DebenhaII1 
gülerek başrnı saldadı: 

- Teessürümü göstermek için hıç • 
kırıkla ağlamak lazım geldiğini zannet· 
miyorum. Her gün binlerce kişi ölmii• 
yor mıı? 

- Evet, ölüm tabii bir şeydir, her " 
kesin başına gelir. Fakat cinayet ba~· 
ka. 

- Orası öyle. 
Öldürülen adamı görmÜJ müydü• 

nüz? 

- İlk defa olarak dün akşam ye " 
mekte görmüştüm . 

- ç;.,,.ı,. ne tuir bıraktı? 
- Bilmem. Çok iyi görmedim. 
- Ne de olsa bir fikir edinmişsiniz• 

dir. 

- Hayır, fikir edinecek kadar gör .. 
medim. 

Puaro genç kı.tı baştan aşağı bit 
süzdü: 

- Size belki böyle toptan bir ıual 
sorduğum için canını sıkıyorum. İS • 
terseniz ııyrı ayn sorayım: Mister Ra • 
çet kimdi, biliyor musunuz? 

- Mistcrs Hubbard herkese anlaUP 
duruyordu. 

- O halde Armstrong meselesini de 
öğrendiniz. Ne dersiniz siz bu mesele " 
ye! 

- Vahşiyane bir cinayet. 
Biraz durdular. Sonra Puaro sordu: 

- GaJ;ba Bağdattan geliyor sunuı? 
- Evet. 
- Londraya gidiyorsunuz. 
- Evet. 

- Bağdatta ne yaptınız? 
- Bir müddettenberi orada buhı · 

nuyordum. 

- Ne iş yapardınız? 
- Çocuk mürebbiyesi idim. 
- Tekrar dönecek misiniz? 
- Belki dönmiycceğim. 
- Niçin. 

T J'\tl' 
- Bağdat uzak bir memleket. '-"' 

drada bir iş bulmağa çalışacağım. 
- Ben zannediyordum ki evlerıe • 

ceksiniz... ' 

Mis Debenham cevap vermedi. c;lil' 
!erini Puaro'ya doğru kaldırdı ve şof 
le bir baktı. Sanki "Ne münasebetsiJ 
adamsınız?,, demek istiyordu. 

Puaro hiç oralarda olmadı. Sualle • 
rine devam etti: 

- Kompartımanda sizinle berat>'~ 
bulunan öteki kadın hakkında ne dil 1" 
şünüyor sunuz? Matmazel Olson 11' 
kında? 

- İyi bir kadın. Basit ve aamirııi· 
- Gecelik entarisi ne renk onurı?wf 
Meri Debenham yine şaşmış gı 

durdu, sonra: 
- Kahverengi yünden, dedi. . , 

Halepten İstanbula gelirken 
11
1 • • d ~I zın e arkanızda açık yeşil bir gc 

vardı değil mi? 
- Evet. 
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3 üncü vılda başardıklarımız 
Kahraman 

takayı 

Türk Ordusu Boğazlardaki Gayriaskeri Mın
işgal Ederek Milli Hakimiyet Altına Aldı 

. Cuınuriyctin geçen bir senelik fa -
tli)cUcrini tetkik ederken en çok gö
le Çarpan üç nokta vardır: 

- bazı viUiyetlerc fazla gelir. Mahsul f8'•wr-------... - ... 'ia rutubetten zarar görür. 

1 - Emniyet tedbirleri. 
lı.~~ ""':" Kalkınma ve baymdrrlık hare • 
~Ct:L 

3 - Bereket ve iyi mahsul yılı. 
4 - }4illet1cr arası dostluk. 

EMNiYET TEDBiRLERi 

1 - Emniyet tedbirleri: Geçen ıene 
~Uriyetin on Uçüncü yıldönümUnU 
tııtlarken biltUn memleket efkin umu
~csi Akdenizde bir harp tehlikesi ile 
~lgut olmağa baılamııtı. İtalyanın 
:~beşiatana kartı açtığı harp Akdeniz 
ile al~kalı olan bUtün devletleri bir ara
~ toplıyarak mUıterek emniyet terti -
~ tr alınağa mecbur etıni§ti. Bu ıurct -

İngiltere, Fransa, Yunanistan, Yu -
~avya ve Türkiye devletleri arala -
. da Habeı harbinin devanu müdde -
litıcc bir emniyet anlaımaaı yapmıılar
~ :Sütün bu devletler içlerinden biri
~., herhangi bir taraftan bir taarruz 

1~huluraa biribirlerine yardımı ta -
"l!it ediyorlardı. 

Atatürk'ün Kral Edvardı istikbaline ait bir hatıra. 

l?akat altı devlet arasında kararlaı- D •• b h \g B• JI k 1 t•yet 
~~;.~~:;.1'nın7.:::,:: unya u ranına n ır yı ı aa ı -
~Cti i~inci bir emniyet meselesi~-- rag-men Türkiye fi ten sonra devlet 'si. cttı. Bu da (Boğulann tahkimi) ~E 

~ '!ıumdur ki Lozan muahcdcs;nc milletler arası ti- Ü varidatında geçen 
~ ilı olan Boğazlar mukavelesi ile Ka- • • 

1 
i) 

~niz v~. Çanakkale. ~ğ~zta:ı ~çin caretını norma -n=_== seneye nazaran 
) Cst rcJını kabul edilmişti. Turkıyc-

~::;::,:~:;r;::ı.:. b~d:~~= bir bale getirdi ;ı büyük fazlalık var 
~cı..Undurulması icap ediyordu. Ancak 
~~, ... L~,ı ... L~ o.u-b"°l •'-jüu. c:-mıu 
)\ ederken İngiltere, Fransa, ital
~c Japonya devletleri de boğazlann 
~ . Yetini garanti etmişlerdi ki bu ga
~ ınaddcsi Almanyarun Ren mmta
lttı işgal etmesi, İtalyanın da MU • 
~~er Cemiyeti paktı ve karan hilafına 
~:~k Habcıistana kartı harp açması 

l"ine ortadan kalkmıt oldu. 

~~lıte bu sebepten dolayı cumuriyet 
~ Üıneti Lozıtn muahedesine imza 
~~U§ olan devletlere verdiği bir no
ıq ıJc boğazlara ait ıerbcıt rejimin ye
t~ \>~ıiyetin icaplarma göre tadilini ve 
ıll.trı askeri mıntakarun tahkimini iste-

~:Su suretle yeniden ortaya çıkan bo
'~ ıncselesi Montrcux konferansı -
~ toplanması ve burada yeni bir bo -
~lar mukavelesi imza edilmesi ile ne
Lotcndi. Bu mukavelenin imzası ile 
~ıı.·aılann serbest rejimi nihayet bul -
•ıı n Gayri askeri mıntaka Tilrk ordu • 
~·'il. e Yeniden i§gal edilerek milli hl -
tccı~et altına girdi. Boğazlardan ge -
~· . harp gemileri için Türk büku -
~hının kontrolü esası kabul edildi. Es-

o" 
~u!allar komisyonu tamamen kalktı. 
~ kısası TUrk milleti Lozan mu -
'~inde milli hakimiyetimiz bala -
lııtıı açık bırakılmıı olan bir bot • 
~d~· kapayarak milli emniyetin icap 
' ığı her türlü tedbirleri almak hak· ı 

tc-· . ... ın ctmış oldu. 

Ancak Akdenizde altı de'llct ard -
smda kararlaştırılmış olan karşılıklı cm 
niyet paktı Habeşistan harbinin ibdaı 
ettiği bir zarurete müstenit bulundu -
ğundan muvakkat mahiyette idi. Harp 
hareketleri biterek Akdeniz emniyetini 
gölgelendiren vaziyet ortadan kalkınca 
tabii olarak bu emniyet paktı kalkacak
tı. Nitekim İtalya Habeşistanın merke
zi olan (Adisababa) yı zaptettikten, 
Habeş imparatoru Haile Selftsiye mem
leketini terkedip çıktıktan, Habeşistan 
harbi acbcbile İtalya ve İngilcre arafm
dan Akdenizde alman askeri tedbirler 
kaldmldıktan sonra altı devlet arasında 
imzalanmıı olan emniyet paktı da bo
zulmuştur. 

KALKI!IMA VE BAYINDIRLIK 
HAREKETLERi 

2 - Kalkınma ve bayındırlık işleri: 
Dünya ekonomik buhranından sonra 
başlıyan kalkınma ve bayındırlık itle -
ri en çok bu yıl hayırlı neticelerini gös
termiştir. 

Pek çok memleketler hali büyük 
dünya buhranının sarsıntıları içinde 
bocalarken Türkiye milletlerarası ti -
caretini tamamen normal olmasa bile 
müvazencli bir hale getirmiştir. Tica -
Tet milvazenemiz bir çok memleketlere 
karşı alacaklı bir vaziyettedir. Bir kaç 

r-v;~~n: /Jsım Us ı ı 
: 1 =··------····· .. ··-···--·· ..... ·--· 
yıl evvel ticaret dcpolaruıda mil§terl -
siz bekliyen stok malların hepsi erimiş
tir. Mütteriler memleketin kapılarında 
yeni senenin mahsullerini beklemekte -
dir. 

Cihan buhranının neticelerinden o -
tarak bu defa Fransa, İsviçre, Belçika, 
İtalya gibi memleketler de paralanru 
altın esasından ayrrarak dU~Qrdükleri 

halde Türk parası milletlerarası kıyme
tini olduğu gibi muhafaza etmekte bu
lunuyor. 

ismet İnönü geçen yıl içinde doğu 
illerini gczmiJ, buralarda alınacak kal
laruna tedbirleri ile teşebbüs edilecek 
bayındırlık i§lerini kararlaştırmıştı. Sa
yın hükUmet reisimizin kararlaştırdığı 

bütün bu tedbirlerin bir kısmı bugün 
tatbik sahasına konmuştur. Bir ktsnu

1 

da tatbik edilmek üzeredir. Mesela bu 
tedbirler arasında yeni ihdas edilmiş 0-

lan Tunceli ve yeni Çoruh vilayeleri ile 
dördUncU ve UçUncü umumi müfettiş -
lik teıkilatlan muvaffakiyetle kendi 
sahalannda çalışmaktadır. 

Yine geçen yıl kurulan (maden ara
ma enstitüsü) niln mesaisinden çok 
faydalı semereler alınmıştır. Bir kere 
memleketin her tarafında şimdiye ka • 
dar fenni kontroı' haricinde i§lencn ma-

denlerin faaliyetleri tanzim edilmiştir. 

Sonra memleketin muhtelif noktalann· 
da devletçe işletilebilecek yeni servet 
kaynakları bulunmuştur. Bu cümleden 

olarak (Kütahya) mıntakasmda yeni -
den keşfedilen linyit kömür madeni 
gösterilebilir. Fenni tetkiklerden elde 
edilen neticeye göre burada kömür ma-

vetlenecck, hem de hayat pahalılığı kal
mıyacaktrr. 

Geçen Cumuriyct yılı içinde elde e
dilen muvaffakiyetler arasında demir -
yolu aiyaıctimizin inkişafı da mUhim -
dir. Zira geçen yıl içinde Diyarbckir 
hattı açıldığı gibi Afyon - Antalya 
hattının Afyon - Karakuyu kısmı da 
işlcmcğe açılmııtır. Sivas - Erzurum 
batının 1939 yılı içinde ikmal edile -
bilmesi için tedbirler alınmıştır. Demir
yollarımızda tatbik edilen tenzilatlı ta· 
rifeler bu yıl bUyük inkipf semereleri 
vermiştir. Bunun içindir ki geçen ha
zirandan sonra dört aylık işletme hası
latı geçen yıl ayni seneye isabet eden 
hasılattan iki milyon lira fazla olmuş -
tur. 

Nihayet ilk beş senelik ekonomi 
programının tatbikatta verdiği büyük 
faydalar hükumete ikinci bir be~ sene
lik program daha hazırlamak cesareti -
ni vermiş, ve şimdi bu program hazrr
lanmı§ bulunmaktadır. 1937 yılı içinde 
bu ikinci beş senelik kalkınma progra
mının da tatbikatına geçilecektir. 

BEREKET VE iYi !tfAHSUL 

3 - Bereket: Türkiye coğrafi vazl ~ 
yeti itiabrile muhtelif iklimleri bulu • 
nan bir memlekettir. Bunun içindir ki 
en müsait yıllarda bile bazı taraflarda 
kuraklık olur; yahut yağan yağmur -
lar, kı§m düşen karlar bazı vilayetler 
için tamamile kafi olduğu halde diğer 

Nitekim bu seneki mahsul vaziyeti 
tıpkı böyle olmuştur. Eğe nuntakaaı gj.
bi bazı taraflarda bolluk olmuısa da 
Bursa ve Adana gibi bazı mıntakalarda 
mahsul olmamış, yahut fazla ve mev • 
simsiz yağmurlardan dolayı zuhur e .. 
den haşerat hasılatı bozmuştur. 

Bununla beraber umumiyet itibarile 
geçen yıl bolluk görmüştür. Anadolu -
nun iyi mahsul alması büyük şehirler -
de alış verişi canlandırmıştır. Demir • 
yollanmızda faaliyet artmıştır. İhraca. • 
tınuz geçen yıllara nisbetle daha fazla 
olmuştur. Bütün bu faaliyetlerin v:e 
fazla istihsalatm faydalı neticesi devlet 
varidatının geçen seneye nisbctle art .. 
mış olmasilc de sabittir. Bunun iç!D 
devlet bütçesine konmuş olan tahmini 
rakamlar tahakkuk etmektedir. Bu hal 
önümüzdeki 1937 yılı için bütçe mil .
vazcneıini temin edecektir. 

Bir memleketin umumi hayatmcJa 
ve halkın refahında bütçe ınüvazen~ 
ile ticari müvazene birinci derecede rol 
ifa ettiğinden geçen cumuriyct yılı ,.. 
nın bir senelik bilançosuna göre önU. • 
mUzdeki yıl içinde fevkalade hidiael.
olmazsa memleket işlerimizin yine iyi 
yolda gideceğine şimdiden emniyetle 
hükmedebiliriz. 

MILLETLERARASI DOSTLUk. 

4 - Türkiye ve devletler: Geçen bir 
yıl içinde harici siyaset bakımından 

Cumuriyet hüktlmetinin elde ettiği mü
vaffakiyetler çok büyüktür. Bir kere 
yukanda iprct ettiğimz vcçhle Mon .. 
treux konferansı zaferi en büyUk ıi • 
yaai bir muvaffakiyet ıahcıeridir. Zi -
ra Montrcux mukavelesinin imzası sulh 
siyasetimizin bütün Avrupa devletled 
tarafından tasdiki §eklinde vuku bul • 
muıtur. Asırlardanberi boğazlar me • 
selesi etrafında çarpışan İngiliz ve Rtıe 
siyasetleri Türkiyenin uzlaıtırıcı mil 
dahalesi sayesinde anlaşrnııtır. Bu iti
barla Montreux mukavelesi milletle~ 
rasr siyasi tarihte başlı batına bir mer
hale telakki teşkil edecektir. Yine Mon• 
trcux mukavelesi Türk - Rus dostlu • 
ğunun kıymetini ve kuvvetini de gös ~ 
termiştir. 

Montreux muzafferiyetini ıüpbcm 
her ıeyden evvel en baıta Atatilrk'6n 
yüksek önderliğine medyun bulunuyo
ruz. Her sahada olduğu gibi milletler:-• 
arası siyaset sahasında da Atatürk'Da 
direktiflerini bUytik muvaffakiyctle tat
bik eden hükumeti de bu noktadan tak
dir ve tebriklere liyık buluyoruz. 

Geçen yıl içinde Türkiyeyi alakalan· 
dıran harici mUhim hadiselerden bill 
İngiltere kralının 1stanbula gelmesi fl 
bua'rada Atatürk ile samimi surette ıö
rü§mesi olmuştur. İngiliz tarihinde ilJr 
defa vaki olan bu hadisenin bundan sOftl. 
ra mes'ut neticeler vermesi tabiidir. 

Nihayet Balkan antantı vaziyeti ele 
bir yıl içinde yeni tekamüllere doğra 
inkişaflar göstermi§tir. Dost müttcffk 
devletlerle Türkiye arasında muhtelif 
heyetler gelip gitmiş, çok aamimt mil • 
nascbctler tecssils etmiştir. En sonra 
dost ve müttefik Yugoslavyarun kıy • 
metli hükQmet reisi Stoyadinoviç ya • 
nında değerli bir heyet olduğu halde 
memleketimizi ziyarete gelmiştir. 

. 
j 

deni Zonguldak ve Ereğli kömür ma • 
denlerinden belki daha zengindir. Bu
rada kurulacak elektrik santrali ile is -

tihsal olunacak elektrik kuvveti Anka
rayı, lzmiri, 1stanbulu ve bu üç büyük 
şehir arasındaki bütün yerleri aydınla
tacak, buralardaki sıınnyi müesseseleri

nin makinelerini işletecek kabiliyette 
bulunacaktır. Fazla olarak bu elektri • 
ğin bir kilovatı yerinde otuz paraya 
mal olacağı için her tarafa ucuzca e -
lcktrik kuvveti verilebilecektir. Bu sa
yede memlekette hem sanayi hayatı kuv 

Memleketimizi ziyaret eden Yugo•lavya Baıbalıanı noeUıi 
- · -io günkü yaptığı bir gezintide. 
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Büyük ü k U us un 
Cumuriqet baqramını candan kutlu/arız 

Bozkurt ve Halk Traş Bıçakları Sahibi 

Yurttaı! 
Kahveci Ardah Mehmet Salih Şirketi 

Türkiyede öz Türk isimli ve öz Türk sahipli bıçak yalnız Bozkurt ve Halk traı bıç.aldandır. Perde arkasından l'~Jl!lıllll" 
yalnız Türk malı bizim bıçaklardır, diyenlere İDAnmayınız. Verdikleri ilanlarda adreslerini, posta kutusu değil; 

isimlerini ve hs. tti iti ettikleri ltçilerinin isimlerini de yazmalıdırlar· 

HAVA KURUMU PiVANKOSU 

Gi ES i 
Müşterilerinden gördQ§ü ra§bet ve teveccüh üzerine bu kere 

kişesinl modern bir şekilde tevsi etmietır. Sayın mOşterilerlnin 
ziyaretlerini dller. 

TUNÇAV 
U ÇAV 

NÇAV 

UNÇA 

GiŞESi 

GiŞESi 

GiŞESi 

G·şESi 

936 yılba•• piyangosunda soo.ooo 
lirayı Avukat Bay FEVZiVE 

20.000 lirayı Bay CELALE 

22 inci tertip ikinci keşldede 30,000 
lirayı Bayan ADiLEYE 

Birinci tertip OçOncO keşldede so.ooo li
rayı taşçı ameıeslnden Rizeli HDSEVINE 

Yerdlll gibi her •7 da blletlerden -vınmlyen hemen yok gibidir. 

Son defa 21 inci tertip 6 ıncı keşidede de 21039 numaraya isabet 
eden 12.000 lirayı TUNÇA Y GiŞESi Akay idaresinde makine müfettişi 
Bay Nihada vermiştir. 
Kişenıizden bilet alrn.ayanlar bir defa qapacakları lecı·übede 

sözlerimizin doğruluğunu göreceklerdir. 
Tunçay klşesl : Toptan ve perakende satış yapar mtişterllerloe fevkalAde teshllAt gDsterlr • 

Klşemfze müracaat ediniz talih ve şans saçan müessesemizden istifadeye koşunuz. 
Babçekapı dUrdOneD. vakıf ban karşısında No. 61 

İN HİSARLAR İDARESİ 
iZ A PAN ALARI 

8 Lirada ·Liraya 

J iNDiRDi 
Toptan Alanlara Tenzilat Yapılır. 

Bayram Günleri Şampanya ile NeşeleniQiz ! 

A<dl~lfifı1ü üktüdc§ltr 
Ve Belgevşekliğine Karşı 

il 

r ı 
Tabletleri. Har eczahaneden arayınız. 
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Bir yıllık dünl}a siqasasına toplu bir bakış 

YAKIN ve UZAK 
Memleketterde bir yıl içerisinde 

neler olup bitti~ .. 
Habeş ve Italyan davası - Bugünkü Alman 
hazırlığı - Çin, Sovyet Rusya ve Japonya -
Fılistindeki hadiselerin içyüzü- Yunanistanda 
diktatöı lük-BalkanJarın temel <lireğı fiirkiye 

Bir .eneyi mütecaviz bir zaman ev • 
~ Habeşistarun Valval mmtakasmda 
ltaıyanl.arla Habeşler arasmda çarpı§ • 
ltıa olduğu zaman gazetemiz iri harf • 
lerıc, işin vahametine işaret etmiş ve 
bu yüzden, şehrimizde çıkan diğer ga
:tttelerden bazılarının tarizine de uğ· 
~. Diğer arkadaşlar adeta: "işi 
bo.Yiitmeğe ne lüzum var 1,, demek is • 
tl.torlardı. Fakat bugün o işin ne ma • 
lıirctte bir şey olduğunu tayin edebile
~ bir mevkide bulunuyoruz. Aradan 
lıir- aene geçti. Valval hadisesini taki • 
~ seferler açıldı. Habeşistan kısmen 
~edildi. Ve şimdi bir- imparatorluk 
~ etmek davası: ka.IJısmdayız. 

Dcmc1t ki Kurun bot yere sesini 
~eltmcmiştir. 

1936 senesi girerken ve bugün çık
. üzere olduğu zamanlarda dünya, 
~ bir çalkantı içinde beşik gibi sal· 
~. sallanmaktadır. 
a.... l!abqistanla İtalya arasında devam 
~.OUdut münakaşaları, İtalyanın ken • 

' "Habe§ tehdidi altında görme -
~-iki memleket arasındaki muahede • 
"""'Qlı .zaafı, nihayet günün birinde ital
~ Ha.be! topraklan içinde bu • 
~ğunu i§itivermemiz, son dünya 
~ntılannm ilk tehlikeli hareketini 
~ abvcnni§ti. 

lrabC§istan harbinden evvel, İtalya 
~ de dahil olduğu halde '.Avnıpanm 

lllGlıim hükOmet reisi Laval (Fran
~ '9e Makdonald (lnıgi]iz) Streza'da 
~verip bir elbirliği siyaseti kur
~Bu siyaset §ilpbesiz '.Avrupa
~ •tılhu içindi. Fakat sonradan yine 
~~~ sulhuna dokunnnya.rak Mus 
~ Afrikaya dalması, Lava! ve 
~'in mensup olduğu milletler 
~~il olmak üzere 52 kütleyi Mus -

nuı kuvvetleri aleyhine çevirdi. 
~'Milletler cemiyeti misakı,. adiyle 
't bir söz bidiği vesi.kasma sadık 
?t k kaygusile italyaya karşı "zec
bir tedbir,, denilen mani olucu bir tcd-

aiınırnış tı. 

bilecek kozlan olduğunu da düşünü -
yor. 

İtalyanın HabC§istana tecavüzüne 
mani olacak tedbirler, tecavüz tamam
landıktan sonra hemen kaldınldı. 

Fakat diğer tar-aftan her dar va • 
.kitte vaki olduğu gibi bazı yeni hidi -
seler de baş göstermekteydi. Bu henga
mede ileri geri şöyle bir bakacak olur· 
sak, büyük harp mağlubu memleketler 
arasında Almanya, bu harpten sonra 
yükletilmiş olan bazı yüklerden ve bağ
lardan apansız kurtuluverdi. 

Bu cümleden olarak Almanya, mec
buri askerlik ihdas etti. Ordu kurdu, 
gayri askeri Ren mıntakasıru işgal etti. 
Uzak Şarkta Japonya, iç ve dıı Moğo
listcn havalisinde Soyvet Rusyayı a -
sabilcştiriyordu. Nitekim oradaki kay • 

' naşma, şimdi veçhesini Çin'e çevirmiş 
gibidir. Bilhassa Çin•in şimal 1asmı • 
nm kontrolü için devamlı didişmeler, 
bugün alAkadar ilci memleket olan Çin 
ve Japonya arasında cereyan eden mü
zakerelerle dahi mUsbet ve sükunet ve
rici bir neticeye varamıyor. 

Daha yalanlara gelecek olursak son 
aylar içinde bütün kesafeti ile kendini 
gösteren Filistin hadisel~rini de hesaba 
katmak lazımgelir. Filistin! ... Yahudi -
lerin ve Araplann paylaşamadığı mem
leket ... İngilterenin mandası altında bu
lunan bu yere Yahudiler akın alan ge • 
liyorlar. Yahudilerin Filistine muhace
reti gerçi meşru bir hak olarak tanını
yor ama, bazı şartlara tabi. .. Hem mem 
leketin iktisadi tahammülünü göze al
mak Ihım.. Hem diğer unsurların hu • 
kukunun masun bır-akılması gerek. Hal 
bUki Araplar, yahudilerin Filistine had 
dinden fazla dolduğunu iddia ederek 
mahallt makamlardan, ingilter-eden bu 
işin durdurulmasını istiyorlar. Vaziyet 
eski hamam eski tas olarak devam edin
ce Arapların önüne geçilemedi. O ka
dar ki nihayet pek ciddi tedbirler almak 
azmiyle İngiltere hükumeti Filistinc on 
bin kadar yeni asker sevketti. Arapla
rm yaptığı greve nihayet vermeğe, sü
kfuıu iade etmeğe kat'iyyen cehtetmiş 
bulunuyorlardı. 

Birinci Beş Yıllık Plan 
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1am 1 esisatlı 
Fabrika 

Sekiz Büqük 
Yaptık 
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Birinci 
ile 

ve ikinci beş yıllık planlarımızın tahakkuku 
milletimizin endüstrileşme yolundaki büyük 

kudretini de göstermiş oluyoruz •• 
"Yeni Türk devleti, temellerini 

süngü ile değil, süngünün dahi isti. 
nat ettiği iktisadiyatla kuracaktır. 

Yeni Türk devleti cihangir bir devlet 
olmıyacaktır. Fakat, yeni Türkiye 
devleti iktisadi bir devlet olacaktır.,. 

tzmitte 19 İkinci kanun 1923 te A· 
tatürk'ün İstanbul gazetecilerine beya· 
na tından. 

Büyük Önderin on Uç yıl önce, 
Cumhuriyetin birinci yılında söyledi. 
ği sözleri, bugün Cumhuriyetin on 
dördüncil ),l dönümünde okurken, 
görüşünün mucizesine inanıyoruz. 

Yeni Türk Devleti iktisadi bir , 
devlet olmuştur. Ve her gün biraz 
daha olgunlaşarak yürüyor. 

Birinci ve ikinci beş yıllık pllnla. 
nmız, Türk milletinin endüstrileşme 
sahasındaki kudretini de gösterdi .• 
1934 yılının mayısında tatbik mevki. 
ine giren birinci beş senelik plinın 
en mühim kısımlan bugün canlı ola. 
rak gözümüzün önündedir. Bu yüz. 
dendir, ki programın vaktinden nel 
neticeyi ''ereceği kanaati hasıl olmuş 
ve ikinci beş yıllık plan hazırlanmış. 
tır. 

işte beş yıllık programda yapılan 
fabrikalar: 

Baktrköy, Kayseri, Ereğli doku. 
ma fabrikaları ile Izmit klğıt fabri. 
kası, 7A>nguldak sömikok fabrikası, 
Keçiborlu kükürt fabrikası, Paşa. 

bahçe ~ fabr'kası, Tuı,>arla ı\il yağı 
fabrikası. 

lnşa halinde olanlar: 
Nazilli basma f abrikas1, merlno.; 

ipliği fabrikası, suni ipek ve Ergan! 
bakır fabrikaları. 

Jnşa.•n başlamak üzere olanlar: 
Malatya bez fabrikası, Karabük 

demir fabrikası, Jzmit St?llüloz fab. 
rika.sı, Karabük ~imento fabrikası. 

Tetkik halinde olanlar: 
Seramik fabrikası, kimya endüs. 

trisi, kendir endüstrisi. 
Şeker fabrikaları: 

Alpullu, Uşak, Eskişehir, Tur. 
hal şeker fabrikaları. 

Kayseri kombinasının faaliyeti de. 
vam ediyor. Devletin faaliyet haline 
giren üç pamuklu fabrikasında iğ sa. 
yısı 59,200 ü · ve tezgah sayLc;ı 1,660 ı 
bulmuştur. Bu takım, Türkiyede 
tillrşmakta olan bütün tezg-d.h sayı._cır. 

nm yarısıdır. 

Tamamile yerli ham maddeler 
kullanan bu üç fabrikadan başka 

193.5 eylülünde temeli atılmış olan 
Nazilli basma fabrikası 28,500 iğ ve 
768 tezgf,hla çalışacak, Malatya fah. 
rikası 430 tezgfıh ' 'e 10,500 iğle f ab. 
rikalar silc:ıilesinde yer alacaktır. 

Yerli kağıdımızdan devlet ilk kita. 
hını bastırmış ve Türk mekteplerine 

\ 

M. T. A. enstitüsfinün Çlllış:ııalan 
gün geçtikçe artıyor. Zengin maden 
kaynakJarile sonsuz bir hazine gibi 
duran yurdumuzun her yanı karış ka . 
nş tetkik ediliyor. Altın, bakır, gaz, 
linyit madenleri aranıyor Te bulunu. 
yor. 

lki.ııd beş senelik pl!nda yer altı 
servetimize en mühim mevki verilmiş. 
tir. Şimdiye kadar ihmal edilmiş 

olan bu saha çok yakında verimlerini 
verecek. Maden arama enstitfisü M'li. 
reftede 125 metrede bir gaz feveranı. 
na tesadüf etti. 

Seyitömer Linyit havzasında mec. 
mu aerinliği 496 metre tutan kırk 
kuyu acılmış, mecmu uzunluğu 77ı 

metre olan 14 galeri açılmış, mec. 
mu uzunluğu 1,00:i metre olan 22 bti. 
yük yarma, 110 küçük hendek, mec. 
mu derinliği 2,561 metre tutan 49 
metre şekuli sondaj, mecmu tulii 
2.50 metre tutan 15 üfki sondaj yapıl. 
mrştır. 3!l0 ye )'akın muhtelif ham 
kömür nümuneleri üzerinde tahlille. 
re de devam edilmektedir. 

24 - 1 - 936 tarihinde Ankarada 
toplanan endüstri kongre..c;;inde konu. 
şulanlann yurt müdafaa. ve ihtiyacı. 
iç ve dış ticaret denkleşmesi, vatan. 
daş refahı gibi esaslara bağlandığınr 
gördük. 

lşte bütün bu her biri yurdun re. 
fahı için başlı başına birer varlık o. 
lan işler, devletin yüksek himayesi 
ile başarılan işlerdir. 

Bu çok mühim noktayı iktisat Ve 
kı1i Celal Bayardan dinliyelim: 

ne atılıyor, iş buluyor ve sanatkAr 
yetişiyor. 

Diğer taraf tan Türk mallan dq 
pazarlarda gün geçtikçe kıymetini 

arttırıyor. Ecnebi devletlerle yapı., 
lan anlaşmalar, Türk tacirinin fa., 
aliyet sahasını genişletmiştir. Dıt 

pazarlarda Türk malı aleyhinde•ya., 
pılagelmekte olan menfi propagan~ 
lann önü alınmıştır. Arsnılusal pa, 
nayırlarda Türk malı altın madalya. 
lar almaktadır. 

Türkofisin Atina, Berlin, Bükreş. 

Hayfa, Iske~deriye, Londra, Mad .. 
rid, Nevyork, Paris, Prag, Roma, 
Stok.holm, Tokyo, Viyana gibi dü~ 
yanın en büyük merkezlerindeki şu. 
heleri Türk ihracatçısının hakiki bir 
rehberi olmuştur. 

Türk malının kıymetlenmesi Drtl., 
sat Vekaletinin meni tağşiş kanunu 
ile muhtelif maddelerin standardi7.a& 
yon unu temin etmekle kat kat artını~ 
tır. 

lktisadi hayatın bu göz kamaştıran 
kalkınması yanında, yurt içinde ytik. 
seltilmesine çalı~lan küçük sanattan 
da kaydetmek lazım. 

Asırlardanberi ihmal edilen ba 
sanat erbabı için Vekaletin aldığı ted. 
birler gelecek senelerde neticelerini 
verecektir. El Ye ev işleri sergisi b1I.. 
nun canlı nümunesidir. 

Yıllardanberi tetkiki yapılmakta 
olan iş kanunu da çıkmış bulunuyor. 
Türk işçisinin refahını temin edecelC 
olan kanun yakında tatbik edilecek.. 
tir. 

Yeni devletin kuruluşnnda lzmiT. 
de Türkiye iktisat kongresinin a~hf 
nutkundan bir kaç satır daha: 

!.\: Bu tedbire o zaman i§tirak etmiyen 
~tutya, Macaristan gibi devletler, 
~ İtalyanın kurmak istediği siya • 
~ ~bckesinin azalan olmağa nam • 
~~~rtinüyorlar. Bu memleketlere ya· 
Qtr, ~ ilzere olan diplomatik ziyaret -

yaymış bulunuyor. 
Bugün Filistinde tabii hayatx kıs - --------------

men iade etmiş olsalar dahi, Arapların 

- iktisadi siyasetimiz hakkında 
vakit vakit söylenen nutukları ve ne~. 
redilen raporları gözden geçirirseniz 
bu prensibin daima açık bir surette 
ifade edileceğini göreceksiniz. Husu. 
si sermaye ve teknik bakımdan mem. 
Jekette mevcut vaziyeti hepimiz bili. 
rlz. ~emleketin sanayileşmesini bu 
cılız kuvvete brraksaydık daha sene. 
]erce bekliyecektik. Bunan için dev. 
Jet, yapılamryan şeyleri yapmak va. 
zifesini üzerine aldı. Fakat hem ya. 
pıcı, hem de yaratıcı rolü vardır. 

Başancı '~ husu~i teşebbü~ her va. 
kit korunacaktır. Yerli fabrikalar, 
kuruldukları her yurt parçasına ye. 
ni bir canlanma havası veriyor. Yüz. 
lerce Türk işçisi bu fabrikaların içi. 

"Kılıçla fütuhat yapanlar, mevtL 
Jerini neticede sapanla fütuhat ya. 
panlara terketmeğe mahktimdurlar, 
Kılıç kullanan kol yorulur. Fakat 
sapan kullanan kol her gün daha çok 
kuvvetlenir Ye her gün toprağa daha 
çok sahip olur. 

Tam istiklal için şu düstur var: 

'bunun bir işaretidir. 
~~· Yİne maziye geçelim: Habcf 
~~ .Adisababanm da almmasile dur
~efa ai sonra yine bitmiş olmadı. Bu 
~ .Yasi sahada sessiz sadasız yapıl· 
lı:ttin olan harp şiddetlendi. Memle -
~~eden kaçmağa mecbur kalıp Ce -
~~. ~emleketini siyaseten olsun 
~lt l'lnaga gelen Habeş imparatoru 

Ş~liş~ül dakikalar geçirdi ... 

'llndi İtalya hem Habeşistanın ta· 
)~le ~t alnıağa çalışıyor, hem aldığı 
tabi ~ c a~aliyi kendine tam manasile 
~ırncıalrnaga uğraşıyor. Memleketinin 
ft:ıtinıaı bulunan Habeş imparatoru da, 
ltbı S '. İ~yanın görmekte olduğu bu 
~~ınligı nisbetinde ümitlerini ço • 
ltiıatınd.a ~ azaltacaktır. Cenevre teş 
oıölrt ~ da henüz dışarı çıkarılmamış 

~ imparatoru, daha oynıya • 

yahudi davası henüz yatışmış değildir. 
İngiltereden bir- tahkik heyeti (Royal 
Comission) gelmesi bekleniyor-. işte bu 
heyet hem Araplar, hem yahudiler1e te
m.as edip hesap ve kitapları karışın -
drktan sonra, en haklr hükmü vermeğe 
çahpcak ... 

Dostumuz ve komşumuz Yunanis -
tanda dahi siyasi hayat çalkantısız ge
çemedi. Başvekil Metaksas, sol unsur -
lann tehdidini bütün manasile bertaraf 
etmek için cezri bir tedbire baş vurarak 
diktatörlük ilan etti, Hele son bir iki 
sene zarfında devamlı bir politika bııh
ranı i~inde yaşıyan dostumuz, şimdi a
yakta rahat bir nefes almakta, dinlen -
mektedir, diyebiliriz. 

Diktatörlüğünü ilan eden bir diğer 
başvekil de Avusturya hükumetinin ba
şıpda bulunan doktor Şuşnig'dir. Bu -
gün bu zat, A vusturyaya bir de kral ge-

tirmek emelinden bahsediyor... Daha 
ister misiniz? Bclçikarun müstakbel 
harpler-de olsun bir muharebe meydanı 
olmaktan kurtulmak isteğile bitaraflık 

ilan edişi, Akdenizde nüfuz davası, Le
histan ve Fransarun askeri bağlarını 

sağlamlayışlan, küçük itilafın sıkı te -
maslan, İspanya ve binnazariye rejim 
mücadeleler-i, bunların hepsi, bahsetti -

Milli hakimiyet, iktisadi hakimiyetle 
tarsin edilmelidir.,, 

Tam istiklaline kavuşmuş Türk 
milleti de milli hakimiyetini iktisadi 
hakimiyetle tam manasile tarsira et. 
miş bulunuyor. 

N. A. O. 

ğimiz çalkantının durmak bilmiyen ------------------------------
yükseliş ve alçalışlandır. 

Son devre içinde yapılan hayırlı i.şler
den biri Şark misakıdır ki, muazzam 
sulh ve kardeşlik ülküsünün kuvvetli 
müdafii Türkiye Cumuriyetinin hem 
yenileşmek yolunda kardeşleri ile el • 
birliği edişini gösterir. Ayni Tür-kiye 
Cumuriyeti evrensel Önderinin işareti 

ardında Balkanların sağlam temel di -
reği ve dünya sükununun en samimi 
müzahirlerinden biridir. 

H.M.. 

Devlet Demiryolları Umum 

Müdürlüğünden: 
Sivas - Erzurum hattı üzerinde l>ulunan Eıkiköy, Karagöl, Ka

vaklı ve Çetinkaya istasyonlannrn 1 - 11 - 936 tarihinden itibaren 
her türlü münakalata açılacağı ve şimdilik bu kısmı üzerinde pazar. 
tesi perşembe günleri muntazam birer muhtelit tren işletileceği muh-
terem halka ili.n olunur. ,(1549) (2526). 



Use son sınıf talebeleri için 
yeni bir karar alındı: 

Olgunluk imti~anında 
bir dersten dönenler 

Universiteye girecekler 

BOÖAZİÇI 
Mecmuunun Cumhuriyet bayramı münuebetile çıkan fevbllde •1111 has(bMlen iti..._ KlprG 

ve Boiaziçi iıkelelerinde satılmaktadır. 
içinde: Renkli resimler, Hüıeyin Cahit Yalçınm nefia l.ir makaleai, Miti.at Cemalin en pal 

tiiri, Salahaddin Güngörün enson yamı, Cemal Nadirin en aüıel bir 1rarikatilril, 71 nmnera'• 
vapura alt reaim Ye yazı ve bir çok ıiir ve fotojraflar vardır. 

P•ll• Halterleri 

Dün sabah feci bir 
Eski tulumbacı ocatı bii 
1rfan yurduna çevrıldi: 

Salıık ıspekterleri ıçln de genı bazı brar
ıar alındı: Her doktor kenaı mınt.a/uuuı.
daki hır okuiıı çatııma odası yapacak 

UMlerin olcun1uk lmdhınlın bit· pcalrm. Yal ,apdan bu eeld16l'ret • 
_., ft netice her okul dlrekterltlltl ta - mealerill )MI lıeJrnnd• bldla unlu> 

tramvay 
kazası o!da 

~iıDdluı telbit edilerek be1raQ11la bil • nı karplamıf olacaktlr. Samatyadan Sirkeciye gelen 59' 
i ....... t*"'. Bu yıl alman randıman ıe • YABANCI VE AZLi& K.A.DROLARI numaralı tramvay arabuı blletçlal 

,.uara nuaran oldukça daha fu • Yabacı•• plak oJatdJanam JtDl 836 numara.il Hayri, tramvayın arka
• KWtUr blllranlıiı olpnluk im • Jradrolan kWtUr bekanhlı tarafında tu ama binmek iatiyeıı gocuklan kovmak 

i'lbaalıaımda bir dersten d8neıı talebenin dik edilerek ~e ıelmek Uaere isterken k&t'll taraftan plen tram-

itfaiye mektebi dün' 
merasimle açıldı 

.,_mıu da tetkik etmit ve talebeyi postaya Yld1mfttir. vaym camlanna Ç&rpDlJf ve ~ 
lftbllde HYkıdlrecek bir karar vermlt FELSEFE OCRl.TMENLERININ ca.uılarla bap>da.n ağır aurette yara,. 
~. KURSU lannıJ§br. Hastahaneye kaldınlchktan 

Bundan sonra itfail}ede hizmet ıöıen 
bütün efrat mektepte oku.gabak 

Bu karara ılre oJsunluk imtDıanm. Liselerdeki ftllefe llretmenlerine IODr& yapılan tedavilere rağmen kur-
• bir dentea d8Den n ıelecek 1ene yeni fellefı cere,an1armı ı•termek tan1amamıt 61mütt1lr. Hayri muay&ttml-..• ftl1llek lbere kalan talebeler INlbaclDı OniYerlltede bir kura asıla • wlıılıı yapılmUI için morga kaldml-
ı-m.lftıliten lrahal edileceklerdir. cap JUDUttlk. mıp. • 

Talms ba talebeler u.edekl Damlı ICan 2 ~ itibaren sahi- KOCASI DôVMlJŞ - Ktlçtlkpuar 
ı.j• il d..m lmtllııımm vermedikçe maya bqlıpc:alaır .. Kunta fellefe ta • Kafaraaltı 10kafmda otur.an Saime, 
..... imtlbanı.rma.JıalNl edi1ml - rlbl denW ~ Amr. LOjiatik bir senedenberl ayn J811Mbiı kocuı 
fılceldmUr. clenhil de profee8r R~ ftnl • Kbrm t:ara.fmduı cl&t1lldüğtlni1 iddia 

Ba karar bOtiln bkullara din llildi "' ceJrıir. D..-a Nltleri çupmba Ye pa • et.ın)dtJİt. Kbml &l'amnaktadır. 
~ Artetl sDnleri olmak Gsere -.t ' dan 'l'BAJIV .tYDAN DtJŞ'l'tJ - Emii)li~ taraftan llaelftde ve orta o - ı 1 e beler ~~m, Fakat 1>u namı ile BeıMk arumda lfllym tram+ 

Ud yıl Uıt Oate 1ı::aJ8n taıebe- ••der a~enıenn okuJ1arc!aJrl erer.. nydan ~ 13 Y8fULda Niko yere 
t.ıimatname mucllbnce bjitJan li- lerliıe enıet oJacatındaiı ~llttfrlhnesl cllllerek kqınduı Yanlammebr. 

~9ımelr.ılir. imtihan tallmatnam~de dtlfUnlllmektedlr. Bu inin tedria yılı /P. A'l'LABIUIN - Amavutköy 
~ '-lebelerbı mealek okuDanna IODUDa bc!ar dmm edecek, tatD aJID" Bc:wtan IOkak 18 numarada oturan J3o.. 

edlhal kaydı nrdı. Son tali - dl dl tap atretmenlerine yeniden tt- lu meb'WIU Mitha.tin manevi evlldı 
liil!ı.aedıe bU b71t da blchrıhdqtrr. nivenitede bJr fellefe kursu açılacak • 12 yqlarDida Neo'edar, fp atJunakta 

• slll talebeltr meslek okaDartna tır. tbn dQeerek aol kolu lmilmıt, t.edavi 
_._,laldarebr. Bammla beıaber hu- OKULLAR BEŞ COJt TATiL lf'bı lifli Çoeak hutahanestne kaldı-

&e w orta okaJtar ba bJda düD Cumuriyet bl)TUlll mflneebetfle nJmııibr. Fatihte itfaiye mldtlrlüiü binaemm 
J4llldlr.. htiJeiı talebeler tahalllerine tebrimlsdeki blttıa U.. orta n ilk o • O'l'OJIOBIL ÇARPTI - Püga1- yanında yeni yapılan itfaiye mektep bi· 
........ c1e9lqB edıeceklerdlr. bllar puartal •baha kadar tatildir. tıdan blaitletle gftme1tte obia lluafafa nw ile ıaraj dün wt ondaıt buçukta 

1Dr tıedrllat t.pelrteded flmd:l,e b. Denler puarteıll aablılmtdan fdbueft w arJrumdaki S&lihe 1165 •)'Ilı hu- törenle açıhmftır. Törende vali YO be-
muıtJmm Yillyet belediyellnden bathyacaktır. llU8I ,OtqmobiJ ~ ~ dl- lediye reili, belediyenin müdiirleri, par· 

cthl CSlretmenleri siW almüta idi. YENi TAYiNLER zinden, Salih dit ve ,.Udinden ~ .ti blıf.k"nlar1 ve diler bil' Sok davttli • 
Babnlılr bu ıekli deliftma.,. b- Ulklldar kıs RD'at oblıı orta la-
~ 9' ilk tedrllat ..... ı~• lıllPI ..._, ı 1 ~ ~ 1Jt1litt rr.~ ıgr.aq : Ttlialiii ~dP!tı.lldkW marpu sal 

aynca Mr (ille okul !apekterled UıkOdar lkiııci orta olrıllu J ~ ~·~' ·~ iL.uf mıt. WQi v-. belediye reili Bay Mqhit • 
•-.ı> aclh bir bflro Jaumağa karar 6fretmenlifine, Buna öfretmen okulu tantmda sanctaia. ~en deDllıe dtl§ tin UıtUnclağ kapıdaki kurdetayı kcn
t81111114tlr.. Ba 't'Uiyet brJaauıda t.pek- almanca öğretmenlifi ıtajyerliğine de mtl§, etraftan yetişenler tarafmdan rek ıu nutku ıöylemif.tir: 
ft9Mlldlll wlf)an villJet ~den Bayan Pahrllnni1a tayin edilmitlerdir. kurtardmıştır. ''- Yeni yapılan itfaiye mektebUe 
-.-.k· lllBftnneyi amamfye bltçai- -lı!ı!!l!iim!lll!!li:S!!lllım!!me praj bfnaaının açılıoa töreni milnate • 
~. Vlllyet bltçeainde- TEMiZ SU iÇEBiLECEK il YA$1NDA BiR SANATKAR betile itfaiyenin ehemmiyeti ıs,ıldanda 

olan lmma da mhueneyi umumi- MiYiZ? Rırıam Bay.AH semi B&JVID ta- bilinen tözler ve fildrlerle, mi •)'in ar-
mut alan Jdlldlr direkterlOfü Belediye halkm temiz su içmeald lebel•nctm 18 '9llDda Bay Turgut bdafknm; yormak niyetinde delilim. 

~_.. nakledllecektir. tem1n için t.edbirler almaktadır. !ki Can ll8Vell tlmdiJ9 Qdar yaptıfl re- Yalnıs mansaraıun kalplerimlıe verdili 
YENi ISPEKTERLER mtlraldbin mittmıldi-n menb& 8Ula- simleri bif 1181'1ri halinde dUn Emlnö- emniyet ve iııfirah bir kaç töze tqftk ..._balda• bulunan ille tedriat ,,_ ntl Halkev!Dde t:elhJr etm•ef!ir. ediyor: 

•11tıe18derindea bfrleine Dlyarhekir rmm cloldurulcluıda ywleri amaı&, Reeme bnyllk bir i8tldadı olduf .ı ttfaiyemı. durmadan tekemıııWe dol 
IMlrtıedeıillden Bedri diferine de Yoa ııam:IMlf~ .:~·de hocuı tarafmdan a6ylenell geadn 46 nı sidiyor. Belediyenin ip ele aldılı ilk 

ı.,.ttederinden Şevket tayin edil· teftlt edlleaektJr. ,,_. eeerl, tethti' edilmettedlr. DWı hoca..; aamaıdarda en çok töndürme vuıta • 
Midir. Her iki mGfettiı fe)ırimbe ıe 81 ziyaretçilere !za1ıat vemılştir. lanm t'4arik etmek, tetkilltı kUl'l1)Ak 

ftdfelerine bqlalDlflardır. OLO GOMllE iŞi GECiKECEK. v• b&ınlan telırimizin buauat içaplanna 
Jlmdir. adar killtür direttarıotu 11e1t41n ö1Wer1D 1lkaıup ıamUJme. ilmi Felsefe 

1 
yarayau~ •n ursun ıekli buı.ata p; 

=-~~= ~ iki 4.ı,. *' aj JM im: tdıntnrirıt ~ bllt- Din " .,ann Kitaplanndandar 1ıttJk. Son bir kaç yddanberi de bu ça· ~~rp ceJeıı Uata it C819 *"heWat koymdft1ı. 80~ .... Plyatr 40 lnınqtur lıpalanmıza lllU'{Ui qlarak tqkilitm 
M~id muayeno etu:aftte Wller. Kiti rada naıım,. ~ feaDt fıti-j~~~~~~~~~~~~l teknik nlltalannı yilkteltmek, kabili • 
...... ip bu YUfyetf yümdan lirken bu 'Wı9'abn '8ıihehlda çıka- yetleri qıflmJdln olan ileri ,derecelere 

ederek bunun daha faydalı bir nldıfı g&illmiltttlr. 'l'ahafsatm yeni- vardırmak ve i1'4ı verinüııi arttmQa11 
..... *bur teıebbUaJer yap den fltveei için ölU g&nme ili bir Denizyolla-rı yolunda dikbtimbi ve emeklerimiai 
· •lhk iapekterlerl 1dlJtOr direk- mtıddet dsha gecikecektir. ıouhtelif iltikametlere ıtlrUyorıuı. 
aay Tevfik Kutun bqbnhfı al • -----.,.--~----- 1 Ş L E T M E S 1 
lıV topJuatr yaparak yeni bir laf· 14 .. •• f d •• •• •• 

tepDatr vOcuda ıetirmitlerdir. uncu yı onumu ~:~~:'~ s=~~Or~::· 
~~ =t::: (S iM WJt/adara devam) ım..-• Hu telefon: 22740 --· 

tıte fimdi açılma tarenlnl yapını 
oldupus mektep ve ıaraJ bu dt1t 
celerift mal:ııulfldtlr. Bunda IOm& iC 
f~iyede hiamet ıaren herk11 bu ~ 
nm ıppndan ıeıecek. yapm$1ı .a 
kellef mityaıta itia nuariyatım da 
~ 111(4 .. ,a ... ı•_.~ _._ .. _._ 
tinde verimi de artmıı ollcaktır. Va. 
te bu ıuretlı hepimke maıam olan 
naalie tuİumbacı ocatuu mektebe, bil 
fuı JUrduna slYirmit memleketin it 
timal durumuada fena saaıı 1 
fedü;lr meneuplan kendilerine 
temis ve •tın Jtıri tutmut oluıvorıı.,a 
v. itte Jine bu mretlerle lltallblll 
faiyni mutetler aramda •yılı_~~ 
alımt olu,or. Ba ,..ı kurumun ....-:. 
için hayırb o11N1unı dilerken biae iti' 
rimisde durınadaıı yaptıp dikkatli 
ilrub yarduıılamndan dolayı •)'111 • 

muml mecliı ualarma ıUkranlanlDI 
nar ve itfaiye itlerini ve tefkilltmı 
nılmak bilmes bir ka)'l'etle ve --....... 
duypau ve t-iJariJe daima Derl 
çalıpn mUdUr 8. thanı takdirle 
nıa.,, 

Buadan IODl'a ckvetliler bGf ede 
v, paltalarll aiırlammtJardır. Me 
te bir kaç ıUne kadar tedrilata 1'11 
lanacaktn. itfaiye efradı ma Do 
mektepte oku)'lcalrlardır. 

llblalyeJer munta....,.n Wrer ay ,,_.elıetin .ımrlerini 6ir td a- aı da u tt 
Tebe aureti1e çahfacaldanbr. H• lıortla r•lıip •rlUa. Hig 6irinin ır6ll n9a na ı 

llhhlye her rtın afteden IOIU'a ,.. ttlriltUtie ~ d..ı,,,. 
70

1r, Kış Programı 
~°::;=-e!'::. ~..!!..: llıulon711 ,.._ Lo.,. oc MontrJ ı lkiridı.tıinden itibaren 

8fretmenJere daha koıaybk ol • ~k. Brmlonn ilinti lnlıc:ın Pftl: Mudanya hattmcla kıt proıra· 
llere her kan doktoru kendi mm- m.ti, iimi HWmn ptqı~ irimi mmm tatbikine baflanacaktır. 

Malatya - Çetiıdra1a hatbDı.ı Yuıbanclan 10nra K•ikklpril 
Hekiqahan iaimli iki iatuyoman 1 - 11 - 938 tarihinden iti 
iıletmeye açılacalı •e 9imdilik Ma latJa - HeJdmı..n araamcla 
.ıem&. sünleri muhtelit trenler i,ı. tileceji muhterem halka ilin 

claM olruJu çabpna yeri olarak liıtiletin WWar. Tiirk, leer fiir.. Buna n&Zal'f.n lttan~dan Pa 
bunda bir odayr muayeneJıa. lil H)liilıliifi bini.,. hon,.,.d zar, Sah, PertePJbe ve C~ 

-::~~U: ~:nen::: 6ilNin alalafa ile sirWi. ' aüoleri olmak üzere haftada 
Ye eczalar da bulunacaktır. Saf- ToprGfınua lda,.. arfli el llSCI· dört poata bUr•caktır. latan. 

nur. (2809) 

lstanbul Deflerd11rhjıodanı 
Cim' ve mevkii 

•;ekterl f(lntln muayyen iki aati.ı. hlma bayrafım diktikten sonra, baldan ... 1 8,30 da kalkacak -'-da geçirecek ve gelecek hasta • altım da letlae ba,laJı. YaraJJı,. bu poatalardan Salı ve Cuma Süleymaniyede J•ni açılmıt olan Orta mektep hildMHyesi: 
muayene edecektir. Geri kalan n- fan6eri qıi ~rmemitt. tlolnınal. poitalan pelit ve dlJniifta Ar. Davutpatada Koca Muıtafa .>&M caddainde DaYlitpafa 

"1,.~" nknJl•nn M1thıtt islerfle ufn· ..__.. A~...ı..eı~ : .. ı • ~-'- Orta mektebi bakkaliyeai: 
· ··-··..., .,... MJ&etiyar. ~, IİIUtlu ve Mudan1a1• ujraya. 

-.mıekete "Zinde bir neefl yetiş 
lcln ~. uyu~ureeu • 
k&l'fımllcadeleedenYeşll~ 

ro.ıetini geri <'evirme. 

·~. al 'ı•tan Nnra NrOete tle rak Gemliie kadv sidecelder ı Yukarda 1azıh mektep baklcall1eleriıaia amellk. kiralan ...-J~ 
havut•"'· •• diler iki posta yalnız Mu. • rilmek tutile hizalarmdaki kiralar berbacl• birer ._. milel_. 

Bı""'" ;,.:"fiir. /.i c .. rr.lmrlvt-f danyay. aidip plecektir. Per. açık arttırma uıulii ile ayn aJtı ldraJ& Yerilecektir. 
IH:iwttmltm. ,,.,. "1 Jalta Oarfdı f81bbe postuı Mudaı;ıyadan ve diier ıeraitini &irenmek iıtiTenlerin hlm8hal •• HICİ79 
fP-:lf-r. ,,_.,,..,. lttlwn-. ._,,r.~ın f1('~ •JIU aün latanbJıla dönecektir bulunduklanna •e mahlrGmhetleri olmadıtıDa dair al.da o• 
,1 ... 1.,. örln .......,. lttıtl"'mn· f (2603) 1 cfe1' ale.c:tklan "f'-iıqli ~aaba•alarla n yüzde 7,5 pey 

iİİiİİİİİİİİİİİiiiiİiiiiİİiİI ,_. J .. _________ J 5 - 1 t - 936 pertemlJe sGaü. ıaat 14 de MiW Emllk MI 
a. G•ıl• ı de toplanan Komia)'oila mflncaa~ .(M). (~ 
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Medeni ve insani za
ferler panteonu 

Cumuriyetimizin on üçüncü 
yıldönümünün şiarı budur 

Dil Kurumu üyeleri ile yabancı alim!er bir arada. 

Cumhuriyetimizin on üçüncü yllı 
dolgun bir verim zenginliı;inin bütün 
neşcsile ufkumuzun parlak bir köşe. 
sinden bize gülümsiyerek daha hol. 
daha mesut bir istikbal \'adile çekilir 
ken gözlerimizi bir an için etrafımız. 
da gezdirmek bu on üç yılın bıraktı~: 

yüksek ve hayret verici eserleri t,ör. 
mek, her Tiirkün gÖb'SÜnü kıvançla 
kabartacak asil bir duygu verir. 

Bu on üç :>ıl içinde, Türkün ken. 
di kanında sakladığı asırlar ve asır. 
]ardan kalma Tanrısal bir kudret, 
bUtü11 gözleri kamaştıracak harika. 
lar icat ederken sulh ve sükun çerçi. 
vesi içinde ne büyük zaferler kazan. 
ırnştır. Bu zaferler topların ve bom. 
baların uf okları temellerinden oyna. 
tacak gibi sarsan kanlı .,türültüleri1e 
İll\n edilmemiştir. 

Bu zaferler, insanlnn öldürerek. 
hlamureleri birer yığın taş ve çamur 
haline getirerek kazanılmamıştır. 

Jliitün bunların aksine olarak dün. 
Yamıza başka medeniyetler, başka 
ıntımureler ve başka insanlar tr.nıt. 

hlıştır. Cumhuriyet Tiirkiyesi. asır. 
ların birbiri üzerine yüklenmiş olan 
kıskanç perdelerini parçalıyarak de. 
rece derece, tarihin bütün dencle . 
?inde kılıcı kadar keskin olan zeka. 

neşe taparken hayret, korku ~e tak. 
dir ıfade eden en tabii sesini yalnız 
ona karşı çıkarıyor; Ondan gelen, o. 
nunla alakası olan her şeyi, Tanrı işi 
olduğu için bir hürmet eseri olarak 
onlara karşı da o sesi kullanıyordu 

Ateş, ışık, mukaddes yer ve su. 
göklerden, ağaçlardan çıkan ! esler, 
km·Yet, kudret ... Hatta kendisi, hat. 
ta kendi sözü bile Tanrı, sahip, efen. 
di, esas olan güneşle bir. Tanrısal 

mahiyet alıyor ' 'e güneşin mukaddes 
adı olan "AG .. sesini bunlara rla ve. 
riyordu. 

işte ezeli.ret kadar eski olan protG. 
Hirk dilinin bu taç pırlantasını Bü. 
yük Atatürkümüzün koruyucu .canat. 
lan r.Jtında çalışan "Türk Dili Ku. 
rumu,, eline almış Ye ebediyete hediy. 
ye etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin ktiltür 
sahasında en büyiik \'erimler vücuda 
getiren Türk Dili Kurumu, on Uç 
yıl ça!iştıkt.an sonra kazandığı bt! 
s ons uz zaferi hütün dünyaya ilan et. 
mekten geri kalmamıştı. Üçüncü dil 
kurultayı bu şerefi kendi üzerine al. 
mış, en derin hir çalı~madan doğan 
bu çok yüksek netice);, yabancı d!l 
bi1ginlerinin gözü öniine koymuştur. 

O ı.amana kadar Türk dillf'rile. 
siJe iJerlemiş, dUnyanın beş kıtası ayrı bir ilim gibi uğraşan bilginler, 
Üzerindeki atalanmızın çok geniş ve bu gözler kamaştırıcı hakikatin ö. 
Çok parlak kültür ve medeniyet eser. nünde, ilkin, beklenildiği gibi hay. 
lerini, onlara hiyanet oden ni<;yan ret içinde kalmışlar \'e ~ol; doğru, ya 
~nat"annın pençesinden kurtarıp bu. nılmaz bir mctod olan yeni teorimizi 
günkü medeniyet aleminin gözleri ö. tasvip ile bütün dünyaya ilan ede. 
tliine sermiştir. ceklerini ,·aad etmişlerdir. 

lliç bir mamureye zarar ' ·ermeden, lşte, Türk olan büyük ananın dili 
hiç hir kavmin bir damla kanını bile bu suretle en parlak zaferini, Türki. 
akıtmadan, kazandığı bu zaferden ye Cumhuriyeti on üçüncü yılının 
tlönen Türkiye Cumhuriyeti, ganimet kutsal ellerine ,·ermiş oluyor. Buza. 
?larak, bera berinde ana medeniyet fer. bütün dillerin üstünde parlıyan 
alemini getirmiş, o alemin asil ve te. "Güneş - Dil,. teori.si odını almıya 
ltıiz alnında Türk güneşinin parıltı. her bakımdan Iayık olan teorimizin 
sını gö termiştir. dayandığı evrensel güneş kültürünün 

.. Türkiye Cumhuriyetinin on f!çün. de zaferidir. Orta As yadan k.ılkan 
cu Yılı, e1.<!liyetin başındaki taçtan hu kült bütün Afrika ,.e AHupa ve 
~n kıymetli taşları koparmak : . n a . amerikada asırlar \'e asırlarca hüküm 
~<lığı sa\·aştan dönilnce, o taşlarla sürmüştür. 
~ ed ı ntin boynuna bir gerdanl.ıe tak. Türkiye Cumhuriyetinin on üçüncü 

ıştır. Du son zafer, ancak ebedi. ... yıl dönümü, Amerika keşfedilmez. ,,etıe birl 'kt d"' ·· .. d ·ı· b' ı c unya yuzun en sı ıne. den önce orada medeniyetler \"e hii. tlec<?ktir. 
kümetler kurmuş olan Türk göçmen. 

k yer Yüzündcld varlığını ısekiz do. )erinde de güneş kültünün meYcut 

1~~ ası~dan öteye götüremiyen mil. olduğunu bütün açıklığıyla göster. 

t er hır tarnftan kendilerini rl .. ğu. · t' 
an bi>y"k mış ır. 

a u anayı, bir taraftan da o Medeni \'e insani 1.aferlerin pan. 
ıt~nın kendilerine konuşma ka: iliye. teonu J'°te Tyrkiye Cumhuriyetniin 
la:, \eren dilini ararken çıkmaz yol. on üçiincü yılı! . 
kaı n karanlıkları arasında boca1ayıı: --------------

oıa:';~'.· k Yer yüzünün en eski F:.hibi -Dün ve yarın-
ku ur • Türkiye Cumhuriyetinin 

'"''et ve k d · tna u retınc dayanarak o çık. 
Ylk z Yolların öniindeki dilienli çitleri 
zı'f rnl ış. ezelin koynunda, biitün ' 'a . , c c .. 
lirnı· rını ınu,·affakiyet1e yapmı~ bi. 

Tercüme küHiyatı 
No. 60 

Yeni Kadın 
CEMiL SENA ONGUN 

di u 
1 
k olmaktan doğan bir zevkle ebe. 

l ı ll~a usuna yatmış olan biiyük ana. 
tıı) ndırarak konuşturmuş YC ara . 
clilan ana dili de elde etmiştir. Bu Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Vakıt 

ona, T" k kütUphanesi İstanbul 
gUnk·· .. ur e J nbancı değildi. Bu. ı---------------
görd: sozlerinin ilk biçimini ondn Bu kitapla Dün ve Yarın tercüme 

'Mrıı''e adına Prototürk dedi. külliyatının altıncı !Jcrisi tamam· 
l'anın 1Ct1erin büyük nnası, Orta As. , lanmıştır. 
lrğ, k lk Türkii, her şevi, her var ._ _____________ _. 

tndlslnden bildiği Tanrı - gtt 

., ----- -
Geçen bir yılın 
içindeki 
çalışmalar 

Cumhuriyetin on üçüncü yıl dö. 
nümünü kaparken dönüp arkamıza 
baktığımız zaman kültür hayatında 
en mühim hadise olarak üçüncü Türk 
Dili kurultayının toplanı~ını görürüz. 

Türk dilinin bütün dün~ a dillerine 
ana olmuş eski ve medeni büyük bir 
dil olduğu tezi üzerindeki çalışmalar, 
Cumhuriyetin on üçüncü yılında mü. 

kafatmı görmüş sayılır. Bu müka. 
fnt, bu ter.in, iJim dünyasının dört 
bir i>ucağından gelmiş milletler: rası 
şöhretli kimseler karşısında bu da,·a 

nın anlatılmasına ,·e onların alaka Vl' 

tas,·iplerinin kazanılmasına imkan ha . 
sıl olmasıdır. 

Türk tarihi üzerindeki araştırma. 
lar da bu yıl değerli neticeler kazan. 
dı. Anadolunun bir çok yerlerinde 

yapılan arkeolojik araştırmalarda 

Eti tarihini aydınlatacak değer.ie me. 
deniyet vesikaları ele geçirildi. 

Şererıe dolu eski tarihe ait olan 
bu ~alışmaların yolunda yakın tari. 
he ait hizmetleri de saygı ile analım: 

Türk resim sanatının yarım asırlık 
mazisini canlandırmak üzere lstan. 
bulda Güzel sanatlar akademisinde a. 
çılan sergiden bahsttmf'k istiyoruz ... 
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Parçalanan otobüs 

Şolör ne iyor 7 
Otobüste kimler vardı ? 

Eski ehir eh. 
ı ında ,·ukua gele 

r-o i'cci otobüs kaza 
:.ını bütün t ıfsil 
t ile dün an,atmı 
\'e en son haberh 
ri bildirmiştik. 

Es!\işehir ıruh;ı 

birimizin dün gec 
telefonla l.abe 
verdiğine göre ta 
kikat de\"am et 
ınektedir. Bu ara 
<ta sorguya ~ekileı 
~oför Ahmet şun 
ları söylemi:. tir: 

" - Ben 12 se 
nelik şoförüm. A 
kerJiğimi yeni bl 
tirdim. Hu (\tobU 
sü yeni alarak işı 
haşladım. TrtnİI 

geldiğini görme 
dim. Yokularn 
beni: 

- Tren geliyo 
diye ikaz ettikleıı 
yalandır. Yalnız 

tren yo]una çıkıftf 
ca şoför mua,in 
1\luhittin: 

- l\aç! Treı 
geliyor? Seyircilere bizde resim sanatinin 

geçirdiği ilerleme merhalelerini yan 
ynna getirip göstermek gibi faydalı llM11S!':. 

Dedi ise de o 
lohüsü kurfaram:ı 

\"e zevkli bir hedef güden bu sergi. dım . Başıma da he 
den alınan en büyük netice, bizce Facianın dehşetini gösteren acıklı manzaralar. f t>ci kaza geldi. 
memlekette daimi bir resim müzesi ---------------l Tren makinisti l\lcs•ut kendisilA 
kurulmasındaki büyük faydayı belirt. yeni çıktı yarışa kalkan otobüs şoförünü düdük 
miş olmasıdır. Bu yoldaki teşebbüs. çalar<'k ikaz ettiğini, fakat bir geç;a 
]erden henüz son alınmadı. Cumhu. KültUr Scriai yerindeo tobüsün tren hattında görü1' 
riyetin on dördüncü ),1ı da hunu te. No. 23 düğünü, kazanın önlenmesine imkda 
min ederse pek yerinde bir iş yapıl. olmadığını söylemişir. 
mr' olur. OTOBÜSTEKi YOLCULARIN 

İstanbul belediyesinin kırk giJn Andrc Monıva ISIJJILERI 
kırk gece şenlikleri arasında Taksim. HAYDAR RiFAT Borsadan alınan haberlere gör~ 
de .~çtığı karikatür sergisi de bu yı. otobüse binen yolcuların listesi şu 
hn kültür tarihine kaydedilmiş bir dur: 

neşe ~ayıfasıdır. Bu yolda yetişen İ k J • 1 (ölü \'e yaralılardan şimdiye ka. 
kıymetleri ve şimdiye kadar neler ya. J m e r dar teşhis edilenlerin isimlerini dUn 
pıldığını görmek hem eğlenceli, hem ikinci Tabı bildirmiştik). 
de faydalı oldu. Öğrendik ki karikı.. 1stanbullu Ali kızı Şükriye üç ço. 

cuğu ile beraber, l\lucurlu Mehmet türcüJüğiimür.. gcrilememi~tir, ileri. 
lem~ktedir. oğlu Mehmet ailesile beraber, Geli.. 

Kırk gün kırk gece şenlikleri ara. 
sındaki Balkan festivali münasebetile 
lst.anbuld:ı gösterilen memleket o. 

yunlarını da canlı \ 'C se\'imli bir folk. 
lôr çalışması tezahürü olarak yazmak 
lc;tcrim, Nitekim lstan bu1 belediyesi 

ge\en yıl ehemmiyetli bir kültur ha. 
disei olarak bu yolda bir karar al. 

mr~tıı". İstanbul şehir meclisinde mü. 

İstanbul - 1936 

Fiyatı 100 Kuruştur 

V AKIT Kütüphaneıi - htanbul 

bolulu Hüseyin Kamil ailesile ve dört 
çocuğile beraber, Bursalı Mehmet 
Emin kızı Seher, Mehmet oğlu Mt>. 
cit ,.e Ali, Ankaralı Mustafa kızı 

Huri bir çocuğile beraber. Eskişehir,. 
li Kadri kızı Fntmn, Eskişehirli HU. 
seyin !Julfı~i, Uursah Numan oğlu k. 
mail, Eskişehirli Hü~eyin oğlu la1 
mail, ı;~kişehirli Nuri oğlu Rama~ 
zan. 

zakere l'e kabul edilen Konservatuvar---- ------------- -"".-----= 
talimatnamesine bir madde ilbe edi. 

lerek halk şarkrlannı H milli d.tnsla. 
rı toplamak ve etud etmek Konserva. 
tu,·ar<'. ,·azifc olarak \'erilmiştir. 

'1. ' .• :\ı ' ·" ... ı {' . . · .. . ~ 

Jstanbul ·s~ıedi,yesr:·~ılalıları . . .. . . ·, . ~.-::· _;.~r ~~"~;» ' .. ~··. -~·. ~-~ , ,]· . ... . 

fumhuriyetin on Uçür.cü yılınd 
tiyatro faaliyeti, bir yandan memle. 

ketin her yerindeki Halkevlerinin 
tem~il şubeleri çalışmalarına hız ve•. Büyükçekmece yatı okulu için Ka 
rllme.si şeklinde tecelli etti. Bir yan. raağaç, arkalık, tutkal, ispirto Vt. 

dan da lstanbulda şehir tiyatrosu saıre. 

mutad çalışmasına de,·am etti. Aynı Beyoğlu hastahanesine 50 metre 
zamanda Halk Opereti isimJi teşek. mikap kum. · 

kül temsiller \'erdi. Karaağaç müessesatına lüzumu O· 

B•ı sahada mühim bir hadise de lan 9 türlü elektrik malzemesi. 
Al~a~yad~n hir !iyatro mütehassısı Çöp kamyonuna lüzumu olan iki 
getırhlmesı, tetkıkler yaptırılması. • .k . .J l" t•k (6 X 32) b d 
d ... 1 .. 1 h d'·· .. ıç ı ı .. ıf as ı oyun a. 
ır. .. u e assı:'ın Yer ıgı rapora go. . d . · odaları 

. . Sınanpaşa me resesınıu 

Keşif ve muham 
men bedeli 

150 

150 

103 

350 

ilk le· 

minatı 

11 lira 25 K. 

11 
" 

25 ,, 

7 73 ,, 

26 ,, 25 " 
re Ankarada tıyatro kısmı da olan bır 
konsen·atU\·ar kurmak icin hazırlık. damının aktarılması. 89,60 6 ,, 72 ,, 
Jara ba ·lanmıştır. Bun~n neticesin! Yukarda ke~if ve muhammen bedelleri yazılı olan malzeme ayn 
de on dördüncü yılın tarihi içinde ya . ayrı pa.zarlığa konulmufİardır. Ke~if evrakı ve şartnameleri encümen 
z.abileceğimizi iimit etmek istiyoruz. kaleminde görülebilir. istekliler hizalnrmda gösterilen ilk teminat 

Milli kütüphanemize ilave edilen makbuz veya mektubile beraber 3 - 11 - 936 salı giinü saat 14 
hatırat. roman, tarih ve ilim tetkik. de daimi encümende bulunmalıdJJ lar-
leri yolundaki kitaplar da geçen yr. 

hn kültür işleri arasmda ~ayılabilfr. 

NUMROT AJ iŞiNDE YOLSUZ
LUK MU VAR? 

Geçen sene y::ı.pı1an numcrotaj işin· 
de yolsuzluklar yapıldığı, bu arada 
dört memurun idare heyetine verildi· 
ği söylenmektedir. 

(8.) (2595) 

Hepsine 53 lira kıymet biçilen Fatih itfaiye müdürlüğü binası 
kartısındaki arsada muhtelif inşa at malzemesi satılmak üzere açık 

arttırmaya konulmuş ise de beıti ihale cününde giren bulunmadı. 

ğmdan arttırma 3 - 11 - 936 sah g ününe uzatılmıştır. Şartna
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 4 liralık ilk temt. 

nat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2596). 



NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

0 000 FIAllC IAZAllJOR 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugün Holivud'da 

yalnız klasik g6zellik 
kifayet etmiyor. 

Aç kanıma bir kahve kaşığı almdıkb 

Kabızhğı defeder 
Yemeklerden birer u.at aonrn almırsa 

HAZWSIZLICI, mide ekşilik ve yanma. 
tamu giderir. Ağızdaki tatmzlık ve ıco. 

kuyu izale eder. HOROS mnrkalı amba. 
ldjma dlkknt. Dtposu: Ma.zon ve Bottan 
ecza deposu, Yenlpoatane arkası Aotr E.t 
Sok. No. •?. 

• 

diyor ve mıve ediyor: "Zamanımızda 

sinema &tUdyolannda klasik güzellik 

günde 8 ..tolar ve zeka 100 dolar kıy 
mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

n1n taravetini vikaye edebilirler. Vi· 
yana Universıcsı profesörü doktor p Bayanlar , 

Sabah doKuzdan akşam 
saat be~~ kadar mat, s:ıf 

ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo~·. tşte; havalandınJ. 

mış yeni Tokalon pudrası. 
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmış yegane hafü 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu u..c:ıul, Tokalon 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabu bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu }eni 
Tokalan pudrası yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, be iki rüzgar, yağ 
murun .,. terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat: saf 
ve sevimli bir ten görüne .. 
cektir. 

Stesj tarafmda.n keşif ve genç hay- Kış mevsimi yaklaştı, yakında kürk 
manto giyinmeğc batlıyacaksınrz: 

vanlardan istihsal edilen cildi besleyi· BEYKO ticarethanesi ı2 ay vade 
cl ve gençleştirici Biocel cevheri tslm· ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN· 
dl pembe rengindeki Tokalon kremin· TOLARI satmaktadır. 

Sineme. artistlerinin yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düreltmck ve gilzelleştirmek icin gü" 
zellik müesseselerinde bUtUn ı·ll~ 

rini feda ediyorlardı. Fakat, t>ugUn ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessW ede
ceği ba.sit bir tedbir sayesinde ciltleri" 

de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta. siz uyurken cllcllnizı 

besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadm 

birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 
le§meğe muvaffak olabilir. GUndilzler' 

rl ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· 
lon kremi kullandıkta biltiln siyah 

benleri giderir, ve açık mesamatı kapa 
tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. 

. . .Dİ$ ·AGRl;LARTNI 

NEVROZIN fA/JlJN NESE~ 

Vuca Cllkü Liseleri 

Lise Hazırlık Sın fı 
Hariçten sınava girmek istiyenleri hazırlar öğremler (Yuccı 

Ülkü) Lisesinin tanınmış ve kudretli öğretmenleri tarafından 
ve it sahiplerinin işlerine engel olmıyacak saatlerde verillr. 

Anadoludan aynı §eraitle nı.;uJ eelilir 

BEYKO 
Mahmutpaşa Kürkçü ban içerisinde 

Telefon: 21685 
I 

Bc§ikta., lora Dairesinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 19 numara
lı dlikldinı 1.8.935 den itibaren bir s~ 
ne müddetle Akaretler mütevelli kay
makamı Mürtezadan Mustafanm kira.
la.nuş olduğu yerin hitamı mUddeUnc 
bina.en tahliyesi ha.kkmda 31.8.936 
tarihinde yollanan tahliye emrl arka
sına ::M:ustaf a mezkilr 19 numaralı ma
halli terkedip bir semti meçhule git. 
tiği beyan edilmi6 ve alacaklının seb
keden talebi üzerine ilanen tebligat 
icrasına karar verilmi~ olduğundan 
işbu tarihten bilitibar 15 gün zarfın
da 19 numaralı gayri menkulün tah
liye edilmesi veyahut kiranın yenilen
diğine dair bir mukavele yine bu ta
rihten bilitibar beş gün içinde ibraz 
veya şifahen veyahut tahriren icra 
dairesinin 936/ 1427 numaralı dosya
sına bildirilmesi bu müddet içinde iti
razda bulunulmaz veya gayri menkul 
tahliye edilmezse kiralanan gayri men 
kul cebren tahliye 2le sahibine teslim 
olunacağı tebliğ ma.kaınma kaim ol
mak il?.Cre ilan olunur. 

pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadrr. İşte bu-
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel biı 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

iRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda , ,,.,.. ,. 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimeferin 

' üzerinde halisliğin • timsali 
1 

olan EB markasını arayınız. 
(V. No. 18880) 

Öğremlere 15 - 10 -- 936 dan itibaren başlanmıştır. =;~~~=~=~=~~~== 
._ ....... ~.-.-........ _.llll!~ammcd'• ,~~~~~~-

Istiklftl Lisesi 
o·rektörlüğünden: 

1- Bazı sınıflar iç[n yatılı yatısız talebe kaydına de\'am edilmeldedlr 

2 - lstiyenlere kayıt ve kabul ~artlarını bildiren ~nrifname 
gönderilir. 
Şehzade başı polis karakolu arkasında. Telefon 22534 

OSMANLI BANKASI 
ilan 

%3 faizli, 1911 ihraçlı MISIR KREDi FONSYE tahvillerinin 
1 - 12 - 1936 tarihinde yapılacak itfa ç.ekimnde İ:>aşa baş 

tediyesi tehlikesine karşı, Osmanlı Bankası Galata merkezi ile Ye
nicami ve Beyoğlu şubeleri taraf m dan pek iyi şartlarla sigorta edile· 
ceği, mezkür tahvilat hamillerin~ n malumu olmak üzere ilan olu· 
nur. 

Yakacıkta satılık , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

arsalar ' ~!!~~~!!!~~!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~ 
Yakacığtn en gUzel yeti olan Sa- .: 

natoryom caddesinde gayet ucuz ff. 
yatla. satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müst~ 
cirine müracaat. 

lstanbul Asliye Üçüncü Huk-uk 
Mahkemesinden: 

Değeri 

Lira K. 

134 27 

Pey parası 
Lira K. 

1 O 05 Ze;rekte Hüı>ambey rnahallesirı~ 
2 ci çıkmazında eski 26 Nr. h 46, 
metre arsanın tamamı· 5956 Beyoğlunda Sakıza.ğacmda 19 nu- ııe-

marada oturan Mari ta.rafından ~ 156 · o::ı 12 38 Ayvansarayda YaYedud maha 
yoğlunda Sakızağacında 41 numarada sinde T okluihrabimdede sokaiJ~~ 
oturan Ligar Bileviç aleyhine açılan da 32 Nr. h 230 metr~ ars~11 

ve mahkememizin 935/l078 numara- 1 20 metre üzerine .mebni ahtaP "' 
sına kaydolunan boşanma davasının 
duruşma gUnU olarak 18.11.936 saat clnnın tamamı. 1180 t• 
14 tayin olurunue ve ilanen tebliğine · 1330 00 !)!) 75 Çembcrlitaşta Mollafenari 111~h;e 
knrn.r verilmi~tir. Müddeialeyhi mu- lesinde Nuruo~maniye caddesıtl te 
maileyh mezkUr günde mahkemeye eski 24 yeni 22 Nr. lı 332,50 :oıet 
gelmez veya bir vekili kanunt gön- • arsanın tamamı. 1155 !'l' 

dermcz.se hakkında gıyap kararı itti- y k d l il ·ık ~ı • • w d if1 
h 1 w tebliv k k . u ar a yazı ı ma ara 1 arl brcaaa ıstekh çıkmadıgın aıı 

4
t 

nz o unacngı g ma amma aım l ·· ~· 
olmak üzere ilan olunur. J Icsi o~ gün uzatılır.ıştır. steklilerin 6 - 11 - 936 cuma giinl.1 

.(V. No. 18879)_ 15 te Mahluliit kalemine gelmeleri. (2600) 
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Belgrattaki görüşmelerden sonra 

Ba an antantı ile 
küçük antant 

Birbirlerine yaklaşıyorlar 
Bir lngiliz gazeteainin Balkanlardaki 
sıkı temaslar hakkında yazdıklar1 

Dünkü pa.ta ile gelen lnailiz saze.. 
telerinden "Tlıe Observer" uBelgrafta 
toplanan diplomatlar'', ''BaUa1nlarda da
ha ada bağlar temini", "Küçük antantm 
~" gibi ba§lddarla Balkan misa
kı "Ve küçük antanta dahli devletltre ait 
§ayam dikkat bir yazı nqretmittir. Vi
y~ mahreçli. bu yazıyı aıağıya iktibas 
ediyoruz: 

"Avrupada devlet adamlannm bir 
memleketten bir memlekete gitmeleri 
nadir bir şey değil!e de, küçük antant 
\'e Balkan antantı nazır ve vekillerinin 
§Undi artmış görülen faaliyetleri hiç 
§iiphesiz biraz şayanı dikkattir. Belki 
de gizli tutulduğu için Romanya Baş -
Vekili M. Tatareskonun son defa Bel
grata yaptığı seyahat, mutadrn fevkin
de bir alfıka uyandırdı. Fakat bu seya -
hat, her iki ittifak sisteminin de lider -
len a<asında son defa yapılan bir çok 
aeyahatler zincirinin ancak bir halka -
ltdrr. 

Bundan daha beş hafta evvel, Yu -
goslav Ba,vekili M. Stoyadinoviç Bük
reşteydi. Ve şimdi umumiyetle "Tata -
tesko - Stoyadinoviç muahedesi,, adiy
le anılan müiıim anlaşma imzalandı. Bu 
anlaşma, her iki memleketin sür'atle ve 
mükemmelen silfilılanabilmesi için ham 
llla1delerhıi d .. ha geniş bir esas dahi -
lhıde mlib:ıdcle etmeği temin eyliyordu. 
du. 

Eylülün ı O unda imzalanan bu an -
~m ardından çok geçmeden Bra -
tialava'da kü;ük antant konferansı top-
1atıdı. Bu konferansta Romanya ile Ya
ı:oaıavya arasında yapılan mwıbede te
}'İt edildiği gibi Çekoslovakyaya teşmil 
Ctınek için hazırlıklarda bulunuldu. 

Çekoslôvak hariciye num doktor 
Rrôlla, saç defa Prag parlamentosu 
•1lttcrt! encümeninde söylediği bir nu
tukta ''Bratislava konferansı" için de -
ll:ı.itşir ki: 

cc_ Bu konferansta küçük antant 
deyletleri, sulhu yalnız garpta orgarü
~ etmenin kendileri için kafi bir temi
llat olmadığını bildiklerinden, mevcut 
~alannı organize ve cemetmek ipn· 
~e _daha ileri giderek. bir gUn emniyct-
crı tehlikeye düştüğü zaman ne gibi 
~cburiyet altında bulunacaklanru tam 
~ilnasile tayin etmeğe karar vermi§ -
erdir.,, 

Bu mecburiyetlerin nelerden il:İaret 
~lduğu söylenmektedir. Fakat biç 1üır 

c Yok ki üç memleketin muhtelif ta
~~h?tıerine Brati51ava konferansında 
~ ınsicam verildi. 

Sonra Belgrata diğer mühim ziya -
~t_:_Uer geldi. Yeni Romanya hariciye 
""""'11 M. Antonesko Cenevreden dö -
:cr~~n Belgratta iki gün kaldı. Türkiye 
ilricıye nazın Dr. Rüştü Aras da o -
~ uğradı. Sonra Romanya Başvekili 
,._ tareako'nun ziyareti vaki oldu ki, bu-_ .. 
l'abc nezaket ziyareti,, adı verilmekle bc
tılü r, iki memleket başvekili arasında 

tcaddit konuımalar yapıldı. Ve Yu-
toaıa., h • . 1 M . ,. d aroıye nazın genera anç ın 
~ b~~unduğu bir öğle ziyafeti verildi. 
~J>heaiz bu yeni ziyaret, şimdi art
dnxı olan mütekabil emniyet ve yar
trıı./edbirlerine bir şey daha ilave et
~ ır. 

nu :t.ı. Stoyadinoviç şimdi Ankarada ... 
1... ' CPcy mühim bir fırsat olarak telik· 
~ ed'l' 
t0s1 ı 1Yor, Çünkü salfilıiyettaT Yu -
ııa a., ıt:ıahafilinin bugünkü hissiyatı -
lnD'bakıiJ lırsa, hakim olan duygu şudur: 

oı. tere b" .. 
tosı uyuk devletler arasında Yu-
}'ıbrkavyanrn en itimat edilen dostu sa -

en T" ki ti rn • ur ye dahi, Belgratta, aske-
<!lırn ~aatlerin en kuvvetlisi telakki e

Crq;edir 
llelgra~ . 

t'adalti ~ .. ınaruldığına göre Anka -
r~e ~oruşmeler beş hafta evvel Bük
la neti Pıianiara benziyen anla§ll1Cllar
~iy.eti ~cleneccktr. Tehlikeli dünya va
~ İll'Şlsında küçük antant ve Bal -
ı._ antantı •"undi •• d f •• 
'il\'i gru :ı mu a aa ıçın mmta-
tfhte ..:,nmalar teşkil ederek ve bu-
1llilıert tlııt2!fıtnm Driye ayıran ! -
tibirler1°1'tadan kaldrrmağa çalışarak bi-

"\r az~e Yaklaıııyorlar. 
Yet §Öylece hülasa edilebilir: 

1) Miiıterek emniyet &isteminin he
zimete uğraması göz önünde tutularak 
itifak aiatemini aağlamlamağa matuf, 
gittikçe artan bir arzu mevcuttur. 

2) - Akit devletlerin erkim harbiye 
plinlarmı daha muayyen hatlar üze -
rinde tekemmül ettirmek ve bu mem -
Jcketlerden biri üçüncü bir memleket 
tarafmda.n hücuma uğradığı zaman, 
gösten1ecek askeri ve mali yaTdmım 
ne derecelere kadar olacağını kararlaş
tırmak tasavvuru vardır. 

3) Silahlanmak ve hazrrlanmak hu -
susunu daha müessir ve aeri surette ba
şarmak için iktısadi vasıtaların rm:zcc
dilmcsi yolunda da bir plan vücuda ge
tirilmektedir. 

4) iki ittifakm haricinde kalan dev -
letlerle de münasebetler teşkil etmek 
ümidi mevcuttur. Rusya ile olan müna
sebat belki mazide en büyült mania idi, 
fakat bu münasebetler şimdi daha kafi 
§ekilde tebellür ediyor. Çekoslovakya 
ve Türkiye, hemen hemen bir ittifak 
derecesine varan bir mUnasebetle bağ
laruyorlar. Diğer taraftan Yugoslavya 
ve Romanya, Rusya ile bugünkünden 
daha yakın bir ilişik tesisine daha az 
mütemayildirler. 

İki ittifak grupunun Fransa ile de 
münasebetlerinde sağlam bir ilerleyiş 

görülmüştür. Bütün bu memleketler, 
muahedeleri değiştirmek aleyhtarı, bu
günkü hudutlar:r olduğu gibi muhafaza 
fikrinin ıpfldafileri bulunduktan için 
tabiatile Fransaya bir dost gözile ba -
kryorlar. Çekoslovakya her zaman bu a
lakayı ıCSıtenniftir. 

Fakat bugün, krallarmm Manıilya -
da 81dürnlmesinden sonra Franaadan 
biraz inhiraf etmiı olan Yugoslavya bi
le, harbiye nazrrlan general Mariç'in 
Fransız me.rkezini ziyaretindenberi Pa
riale münasebetlerini ilerletmi~tir. 

-~ 
HABER 
gazet~si 

Pazartesi günü çok mühim 
bir eserin tefrikasına 

başlıyor: 

Mareşal Allenbi 
Filistinde Türk 
ordularına karşı 
nasıl harp etti? 

Bu mühim mevzuu, bu harbe biz.. 
zat iştirak etmiş İngiliz hava zabitle
rinden Keuneth Brovn Collins yaz. 
mı§tır. 

HABER ayni zaman® bu harbe 
i§tirak etmi.§ veya malümatı oaln as
kerlerimizden soruyor: 

''Bu eseri takip ediniz, hakikate 
uymıyan yerleri varsa bildiriniz. Bu 
zahmetiniz tarihin karanlık kalmış 

noktalarını aydınlatmıya yanyacak
tır ve HABER size alakanızdan dola
yı müteşekkir ka..ı.lcaktır.,, 

Havadan, karadan, denizden yapı
lan casusluk ve mukabil casusluk, bir 
Rus güzelinin bu casuslukta oynadı
ğı mühim rol, istihbarat bürolarmm 
esran, çöllerde sergüzeştler, mağlUbi
yetler, zaferler, pusular, baskınlar, ö
lilm. ve ölümlerden da.radar kurtuluş
lar, bu en büyük harp hikayesinin çok 
renkli ve canlı birer safhasını teşkil 
etmektedir. 

Bu eser kuru kuruya bir tarih. de
ğildir. Bu zat gözlcrile gardüklerini, 
kulakl.arile işittiklerini anlattığını id
dia etmeJ...-tcdir. 

D c ~ rtYJ m lYI 
soyu l\dıycır ? 

Buna oevap verecek yalnız bu har
be iştirak et.mi~, malfunatı bulunan 
kuma.ndanlarmuzdır. 

Emniyet memurları arasında 
üçüncü komİsf!rliğe terfi edenler 

Tam listeyi neşrediyoruz: 
.Aniara., 28 - lm.tilıa.nd& muvaf- tin, fst.a.nbuı 151 lıC. Aziz, lstanbul 

fak olup mijnhal oJmımaeındap Uçlbı- I! 174m 1amail, latanbuı 1092 Kadri, ls
cU komiserliğe namzet kalan polis me- tanbul 1780 H. Hüsnü. İstanbul 613 
murları: ,, lıt Nem>ettin, Niğde 3 'M. Galip, Si-

Istanbul 612 Hamdi, Traıbzoıı %1 ' V88 11 Edip, İstanbul 1339 Hüsnü, 1s
Ta1At, Maraş 12 A. Naci, Sa.m81ln 15 t&nbul 713 M. Sabri, l.zmir 211 t Ta
Nuri, Samsun 19 Ali, lstanbul 1589 lit, lata.ııbul 1223 Cemal, İstanbul 970 
Mustafa, Tekirdağ 23 IrüsnD. letanml Halit, lmıir 140 Ziya, lçel 38 Cevat, 
954 M. Nejat., İstanbul 746 Mehmet, İçel 23 Sırrı, İstanbul 1158 M. ?.eki, 
Balıkesir 24 Hasan, Kırklareli 11 Ha- İstanbul 1221 Cevat, İstanbul 1243 
san, lstanbul 587 M. Ali, lstanbul 718 A. Adnan, lstanbul 1252 Ahmet, İs-. 
Ali, lsta.nbul 561 t H•kkı, lluğla 22 tanbul 850 Silleyma.n, İstanbul 325 
Mustalfa, Sam.sun 22 K•mn1 Tat.nhıl A. Kemalettin, 1stanbul 1095 Ya.r;ar, 
422 Salih, İstanbul 923 Şt1kril, ERiee- lsla.n.bul 809 Y. Rıza, İstanbul 1225 
hir 20 A. Vahdeti, lstanmJ 13'7 Kl- H. isken.der, Isparta 4. Süleyman, 
zım, Istanbul 1691 Senet, lstaabul Çankırı 7 H. Bun, İstanbul 1355 ö. 
537 Kemal, İstanbul 1235 Sabri, 1s- Lfıtfi, Krrşehir 3 H!mi, tstanbul 969 
tanbul 88 Derviş, İstanbul 1101 M. M.. Raşit, lstanbul 662 Kadri, lzrnir 
A+t. Ankara. 197 Halil, lzınir 196 A. ....., . 105 H. Avni. İsta.nbtil 1070 Hasan Tah 
Şükrü, İstanbul 59 A. Haydar, Aydın. 

< sin, İstanbul 543 Abdülkadir, Kars 
10 Zeki, Ankara. 151 Şevket, lstanbul 
1247 M.. Fevzi, lstanbul 740 Şerafet- 28 Hikmet, lstanbul 1463 Mumafn, 
tin, Seyhan 55 Atıf, f.stanbul 1488 A. İstanbul 1108 Ahmet, Bilecik 5 Ragıp, 
Nurettin, Samsun. 32 Tevfik. lsta.nbul 644 H. Rüat, İzmir 36 Ka-

zını, Isparta 8 Mehmet, İstanbul 1159 
Seyhan 30 Ali, Istanbal 1"1'37 H. 

Tahsin, ~ki.şehir 24 Cengiz, Ista.ııbul ' 

M.. Server, !stanbul 189 Mustafa, ta
tanbul 626 Hadi, Muş 12 Hulusi, ı. 
tanbul 913 Şükrü, lstanbul 198 Recep 

İstanbul 224 Hakki, 1zmir 226 Y. Ke
mal, Van 13 nyas. 

İstanbul 1739 Nurettin, latanbul 
1384 Asını, İstanbul 960 Bahaettin 

!stanbul 844 M. Ali, İstanbul 948 K 
zım, lstanbul 1054 A. Kemal, lst: -
bul 1155 M. Ali, İstanbul 1403 Cemıl 
lstanbul 1641 Abdülvehap, İstanbul 
1646 Sadullah, İstanbul 1720 lııfehmf't, 

İstanbul 838 Hasan, 1st'.anbul 1146 H. 
Hilmi, İstanbul 1586 Huan, İstanbul 
534 M. Halil, İstanbul 591 tbrahım 

lstanbul 1559 M. Salim, 1stanbul 371 
Ttı.hsin, İstanbul 911 Osman. lstanbul 
314 A. Rıza, İstanbul ~26 ){uaaffer, 

lstanbul 154 7 H. Nevzat, İstanbul 

1057 Hidayet, İstanbul 429 Kemal 
ı~tnnbul 907 Ahmet, İstanbul 1388 
Tevfik, İstanbul 344 İzzet, .. ~tanbul 
1113 I. Nevzat, Ankara 72 Hasan. 

: 3~:~: i!::w1~~ ~ Bakırköy kaza merkezi 
Ista.nbul 1724 lrfan, Kastamonu 1~ 

Muharrem,Denizli•AH,ır.nı1 ıı... binası dün açıldı 
ta.ta, Ista.nbnl em Ahmet, Tramon 
18 A. Rıza, Trabzon 26 Yunus, lstan
ibul 684 Nazif, İstanbul 1077 Nurettin 
Kocadi 45 Kemal, !çel 20 'Mmt•'•· 
Kütahya 13 R Klmll, İ8tanbal 1378 

M. Salim, Ankara 266 Muhsin, Tokat 
6 Cemal, Istanbul 666 Nihat, Tekirdağ 
5 Kemal, Satnsmı 25 Vııammer, tsbm
bul 558 M. Kbmı., t.t&nbul 908 'IW
fik, Istanbul ısoe sme,man, fstanbul 
822 Z. Vahit, İstanbul 545 H. Muam
mer, Trabzon 7 Mustafa, Trabzon 16 
A. Rıza, lsta.nbul 824 A. Burhan, ta.. 
ta.nbul 493 Aziz. Trabzon 5 Galip, E
dirne 7 4 Klzmı, Erzincan 4 A. Ham
di, Gaziantep 31 Ahmet, Ktltahya 12 
Mustafa, Tekirdağ 19 K. Hikmet, Ja
tanbul 1770 Ali R.IZa, lzmir .S Abdül
gani, İstanbul 46 M. Şevki, lstanbul 
690 Ziya, 1zmir 86 Zeki, lzmir 93 Ek
rem, Çanakkale 1 Ki.zan, htanhul 792 
Burhanettin, lsta.nbul 1439 Durmuş, 
!sttanbul 563 Necatı, Balıkesir 6 Meh
met, Van 4 Hasan, İstanbul 492 M. 
Arif, İstanbul 1675 Ziya.ettin, Ordu 
4 Rifa.t, lsta.nbul 1685 lakender, Eski

Cumuriyet Halk Partisi Bakırköy 
kaza merkezi ittihaz edilmek üzere 
Balnrk5yde İstanbul caddesinde bU
yük bir bina satın alınmıştı. 

Yeniden tamir ve tefriş edilen bina-

nm açılma töreni dün saat on beşte 
Pa.rti vilayet idare heyeti başkanı va
li Bay Muhittin Ustündağ tarafından 
yapılmıştır. Açılma töreninde Parti 
başkan.lan bulunmuştur. 

şehir 10 Şevki, İstanbul 1548 Rep.t, -------------------------
İstanbul 833 Hasan, Balıkesir 16 Edip, 
Edirne 15 O. Nuri, İsta.nbul 103 Muh
sin, İstanbul 832 Yaşar, lstanbu1 18 
Hilıni, Istanbul 1451 Mustafa, Balıke-
sir 19 Ramazan, İstanbul 1628 Ast, 
İstanbul 77 4 A. lhsan, lsta.nbul 1313 
H. Rasim, Izımr 193 Ali, Ankara 305 
M. Emin, Istanbul 901 İbra.him, Sinop 
5 Emin, Kars 13 Tevfik, İstanbul 12 
t. Fevzi, Edirne24 M. lsmet, lsttanbul 
903 Alfıettin, Trabzon 49 Mustaa, 
Istanbul1433 Abdülkadir, Ordu 6 Mu
ammer, lzmir 162 Yusuf Kenan, Bil&
cik 4 Htlsnü, Gaziantep 32 Turan, h
mir 278 Ferit, Istanbul 1798 M. Tev
fik, Seyhan 85 Galip, Ordu 9 Osman, 
Kastamonu 22 SnTr, Edirne 8 Yusuf. 
Edirne 34 Kemal1 Tokat 1' Rifat, 
Bursa 66 1'eki, !zmir 179 A. Rim, İs
tanbul 238 İzzet, Kayseri 25 Mehmet, 
İstanbul 1032 Ahmet, !.zmir 33 Süley· 
man, İstanbul 1664 Osman, Urfa 24 
İhsan, lstaribul 1682 Necmettin, An
kara 200 Hi:zı, lsta.nbul 940 M.. K~ 
mal, Seyhan 94 C.elilettin, Aydın. 9 
Em.in, İstanbul 237 M. Nuri, İstanbul 
274 1. Etem, İstanbul 524 H. Nazmi, 
İstanbul 937 Salih, İstanbul 282 Şük
rü, lstanbul 294 M. Alaettin, Ankara 
321 Hüseyin, Ankara.116 Mehmet, 
İstanbul 1717 Mustafa, lstanbul 438 
Ahmet, Istanbul 1621 Kazmı, Istan
bul 1541 A. HulU.Si, İstanbul 953 Ah
met, lsta..,bul 92 Hamit, İsta.nbul15.50 
M.. lhsan, lstanbul ll.17 Abdullah, İs
tanbul 934 M. Ali, İstanbul 161 A. Tev 
fik, İzmir 43 Remzi, İstanbul 401 Nu
rettin, İstanbul 412 Rifat,. 

T.N. K . , ~ ,, 
auv~uK 

İstta.nbul 4150 A. 1tem.zl, fstan- Bir verrisen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba olmamr§fu. Hem 
bul 484 A. İhsan, 1stan.bul 1710 M. yüzlerce vatandaımızı zengin etmiş, he nı de ytttdunun göklerine bir katı filo 
Emin, İstanbul 1518 Osman, İstanbul katını§ olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olnuyavağıru .kİ!D iddia 
1673 :M.abmutı !sta.nbuI 1335 Sallhat- edebilir? · 



İNHİSAR ŞARAPLARI 
1 

KIRMIZI 

.BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖM İ SEK 

+ 
rY-ENf FİATLAR: 

70 el. 35 Kuruş 
2, Lit. 

1

70 
3.40 r,, JOO 

-
70 el. ilk t~ için 1 O Kurut 

2. 'ut.r.•· 15 • 
3.40 ~ .. "l ... 

4 25 .. 
aynca de~tÖ alınır. Şlfalet ptlrftince 

il 

,,. ı depozito pri verilir. 

~çık satmak isteyenlere husust Şif:tlar1a litresi 22 kuruştan verilir. 

~irketi Hayriyeden: 
Oturduklan karyelerin mekteplerine giden talebeye yalnız yaz tatili müddetince hülanü muteber ol

mak Ozere verilniit olalı ı-80ium nlGddeti bu .,m ....-._ Wtecek iee de ha ~ talebenia ele me1r 

teplerin hafta tatillerinde (cumartesi öğleden sonra dahil) ve bayram günlerinde köprü ve 8oiazm her 

iskelesi arumda puo bileti ile seyahat edebilmelerini teminen yeniden paso verileceğinden alikadarlann 

fotoğraflı mektep ilmühaberi ile tirketi hayriye idaresine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
24/1011936 vaziyeti 

AKTiF ... : Lira 

Altın ati kilopam 17.087.9 24.G.15.573.11 
llMJmot. • • • " il. un.387. -
17fak1Jk. • • • 863.8ı5.~16 36.092.805.27 

DalııHdeld M1llııablJter : 

TOrk 1.1ruı : • • L 701.385. 70 ı .38.5. 22 
llarictıllld aaallalılderı 

Altm ati kllogm f,398,H& 6.186.482.301 
Altına tahYlll kabil Hrbest 

68.403.48 
1 

rtng bald.yelerl • • • • • 13.613.007.02 19.867.912.80 
llazlDe tabvlllerl: 

± edilen evrakı naktfye 

L 158.748.56.1-
uıı t n 8 lııd mad

delertDe tevfikan Hazine taraıob 
fmdlD vaki tedlyat. 1 n 12.064.611- 146.683.952-

Seneda& cllzdaru: 

Haz1De bonolan, • • • ,~ .370.200.-
Tlcarl 11eDetler • • , , , C 24.473.314.2.1) 24.843.514.25 
Esham ve Tııhvtılt cDzdanı: 1 

A 1 ttyenl.n kafFlığı eahanı •f' L.34.501.820.2.1 
1 Deruhte edilen evralu nak-1 
\ tahvllıı.t itibari kıymetle 

Serbest cı~am ve tabvtlAt L. 4.161.09?.15 38.662.912.28 
.o\\'&nıtlnr: 

Alt n ve dl.\12 Dzer1ne avana L 265.959.40 
h .-n V il zerine a vana. L.17 .078.821. 77 17 .344. 781. 17 

4.500.000-
8.464.710.79 

297. ı tJ 1 .97 3.88 =----

P.ASIF 

8erma19. • • • • •J 
bat179& akoeel • ' ' • 

TedavWdekl S&DkDotıar: 

Deruhte edilen evrakJ naktiye il 158. 7 48~63-
Kanunun 6 -.o 8 tnd madcı. 
lertne tevflk&D hazine taratın. 
dan vaki tedlyat. L. 12.064.611-
Deruhte ed.lle.ı evrakı D&kttyr 

K&r1ıtıtı tamamen aıtm olarak 
tedavtı.ıe UA•eten vazedllen L. 19.000.000-

Lira 

1 ı;.000.000-
1.551.182.53 

bakiyesi. .. • • • !L 146.683.952-

Reeakont mukabili lllveten ., 6.000.000-- 171.683.952.-
ftr.ed. 14.Mti.707.26 
TOrk IJl'IMll .Mevduatı 
Döm 1'aablıödah: 

Altın tahvUI kabil dGvl.zler t 1. 723. 
Dt#er d~Mzler ve alacaklı ki• 

~ llrlng baktyelerl • 24.598. 151 .28 24.599.874.RG ! Mubt.ııl , , , , , ;.-;.;....,,.....,.....,..-..I 70.240.2:>7.23 

1'~k6n 

2 Mart 1933 tarihinden lU'>aren: 
lakonto haddi )<Uzde ~ 1-2 - Altn. Uzertne avsna yüzde t 1"'2 

1 '\ ~: :' •\ _ T A ,' "' f'v'J •' ~ • ~ ~ • ,...,., ' • .> ~· • \. • ' ,•.., • , /' • ;..-._ ->ti!' • 1 t • 

SukO~e ıtrıyat fabrikası 
Sal}ın halk ve müşteriierinin Cu

muriyet baqramlarını kutlular. 

F otoğra/ cılara 

Elektrikli elektriksiz otomatik ala
minüt makine anıorum. Yapan ve 
ya bilenlerin Beşiktaş Abbas ağa ls
mailiye sokak No. 11 Yusuf adresine 
mektupla veya bizmt bildirmeleri. 

v DlilltiBIW 1 ıımıııwıınııırJli' DDIUllHIMll• ·-·-·••ıı ... 

Meşhur Rus - lsveç 

T R 

MÜHİM 
İLAN 

A PEZ 
L A S T i K ve Ş O S O N L A R 1 

taze mallarımızı bu sene de milşterilerimizi memnun etmek için büyUk 
fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalarında bu-

labilirsiniz. lsvec "TRAP F Z... fa.,. rJka!Elu .J 
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Canım Niçin Bafkaaını Veriyorsunuz. Ben Mutlak• 

ALGOPAN iSTiYORUM BAŞ VE DIŞ ACRILARI~ 
Daima Bununla Çabucak Geçer. Siz De EczacınızdaO 

ALGOPN iSTEYiNiZ 
MADENi 

KUTULARI 

Üzerindeki Sakallı Markasına Daima Dikkat 

OSMANLI BANKASI 
i 1 i n 

O 1 b k . 1 . . . 2 . . "ııiltl"' ıman ı an ası gıte erı son tetrımn ncı pazartesı gu -.,, 
it.ibaren yeni bir i§'ara kadar, apğıda yazılı saatlerde açık b&J1 

caktır: 

1 - GALATA MERK~Zt iLE YENi CAMI ŞUBESi: 
Adi günlerde Cumartesi günleri: 

Saat 9 dan 16 ya kadar ,, 9 ,, 12 ye ,. 
2 - BEYOGLU ŞUBESi: 

Adi günlerde: 
Saat 9 dan 12,30 a kadar 

,, 14 den 16 ya kadar 

Cumartesi günleri: 
,, 9 dan 12 ye kadar. 



e • 
Rekıamıarı 

Ucuz ve taksitle 

Necip Erses 
...., 

Altın çiçek Traı 

bıç.akları bugüne ka

dar piyaıada tanın-

ltlrt en iyi bıçakların 

fe'Vkindedir. En sert 

&a.kallan bile kolay. 

Irkla tra, eder. Yüz 

derisini katiyyen İn · 

c' •hrıe.z ve kanatmaz. 

F· 
ıatr Yalnız (5) ku-

l'Uftu?', Tecrübe için 

bir ta l ne a rrsanız A!-

bn · Çıçek T raf bıçağı 

•iı· ın her .. k .. gun u ve 

daiın~ k 1 ar adaf ınız o· 

(( lacaktır. 
~ 8ulJt-::--IJ --

lıtüdd . ukuk Mahkcmcsim den: 
Sü ~Stanbulda mukim Ahmet 
-~~ Gatj Indan müddeialeyh Ye
~ Evrcnos caddesi 40 nu
~hı.ı.ı 0~a.kin iken halen ikametgahı 
ilddetı0 ~°tordan hakkında on gün 
~- ~etilnu;nen t,?bliğat icrasına ka-
1~e olan oldugundnn yevmi mu
ııı .... ~a trıalık l0.11.936 salı giinü saat 
~\l il!l .. ~emecıe hazır bulunmanız 
~ tebliğ olunur • 

. ev. No. 18878) 

Galata: Sesli Han 
2 = 

A. N eş' et ocuk Pudras 
Çocuğunuzun sıhhati için lizım bir ihtiyaçtır. 
Çocuklarda husule gelen pişik ve sivilceleri 
derha lgeçirir. Vücuda serinlik verdiği gibi 

ciltteki fena kokuları izale eder. 
Eczanelerden ısrarla yalnız A. N eş' et 
markasını isteyiniz. F iatı ZO kuruştur --

1 • • •• •) •l ... - -· 

Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur olnıaz diş 
macunuarını ağzın za sok ayınız. Çükü her 
mikrop ağızdan alınır. Ağız nıikroplarını 

öldürecek kıymetli nıaddeyi haiz yalnız 

•r~•r-•~,..~~r~ I~'/~ 1 r-11 ~I 
~~~~,~~~~~ 
Diş macunudur. Fiyati her yerde 

1 S kuruşdur. 
.. , .··1'.~., ... :~~~ \~"~:·.~· ..... : . . . . . . - .-. ' : .. : ' : .. (.~ . 

. . 
" - . . . '. .. ·:.;.._ .. 

.. 

B ©ı y ©l n D ©.\ ır c§l M lbiı J <dl ~ 
936 Yeni mevsim kışlık şapka levazımatının 

en son gelen yeniliklerini Pelslssde 
görmeden almayınız 

Beyoğlu Tünel Meydanı 
• • 1 

t ' • 1 • • •• 

' .. • 1 . 1 ~ 1 
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Sigorta Şirketlerinde Sigortalı Olanlara: 

Sigortalarına devam suretile zarardan korunmak isti
yenlerin 111111 Beaslrans · tarafından hükU.metimizce 
verilen emre uyularak Yeni Postane arkası Türkiye 
Hanında 12 numarada teşkil olunan büroya bizzat veya 

· taahhütlü mektupla müracaatları ilin olunur. 

Son Müracaat Müddeti 
FönQ<s dO Viyen'de si"Qortalı olaniar: 

e. .. 1937 
~--7 

Tarihine kadar müracaat etmelidirler. 

u ra 
Anonim Türk Sigorta Şirketi Anonim Türk Sigorta Şirketi 

. 
Sermaye ve ihtiyatı T. L.: 1.000.000 Sermayesi T, L. : 500.000 

, 

Emniye t 
Ciddiyet 

Sürat 
intizam 

kolaylık ~ 

ıstanbul, Veni Postane kar$ısı, Büyük Kınacıyan Han. Telefon: 24294 


