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Yeni edebi tefrikamıza 
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Kutluladığımız 
Büyük gün 

Türle milleti, ou bir yıldır, her 
lene artan bir heyecanla Cumburi
Jetin yı.ldönümüuü kutlulamakta • 
dır. itte buıün gene memleket bat
tan ..... o .mıç lleyecam içinde 
~·•lluı.nıyor, Bu, milletin bit ııaye 
•iurunıla, bir ülkü etratmda lcıp • 
la.ndığına, yani mi.nevi birligiı>i id
rik ettiğine en büyük delildir. On 
birinci yılını kutluladığunız Cum
huriyetin en büyük feyizlerindo:n 
biri de bu manevi birliktir.-MiUet, 
bir memleket hudutlan içinde ya· 
tayan dağınık iıuaD küllelerı de • 
ii!dir. Manevi birliğini temın ede
ltııyen millet, ne kadar kalabalık 
ve içinde yatadığı memleketin hu
dutları da ne derece genit ol:ırsa 
olsun, asla bir kuvvet ifade ede • 
~ez, Hatta uzun bir hayata da is
Jbkak kazanmıt addedilemez. Mo 

Cumhuriyetin On Birinci Yıldönümü 
Candan Tezahurla Kutlulanıyor 

Arnavutlukta 
Yunanlılara 

yapılan tazyik 
Arnavutlar hadi•enin 
ehemmiyetli olduğu• 

nu iddia etnıekteclirler 
ATLNA, 28 (Milli)"Ot) - y_..,; .. 

em millet, bütüu fertlerim ayni 
~a>:e, ayni hedef, ayni fikir, ayni 
Unııt etrafında toplayan, yaşlı za· 
~nlannda beraber yas tutan, se
vınç 8'iinlerinde beraber seruıen, 
Yani kısaca manevi birliğine k.lvut bUf olan bir millellir. itle bugün 
T~ bayram etrafında toplanan 

urk milleti, böyle bir millettir. 
d Ün bir sene milletlerin hay:ı.tın
ta uz~ bir zaman değildir. Fakat 
e~jkkı ve inkişaf bakımından, 

°?-1 !etlerin hayatı zaman mc!Safe· 
b•11en ziyade maddi ve manevi sa 

-~ı __ a katettikleri ı.u~rhale ile ölf" ur. Bu mikyas ile ölçülecek o
ur~'. Gazi Türkiyesinin on bır se

ne ıçınde en &fağı, bir asırlık za. 
ınan Yatadığı anlatılır. On bir se
ne evvel, Cumhuriyet ilan edilJiği 
zaman "d'k? . b" ne 1 ı · Bugün neyız? On 
ır ~-;ne evvel de gene büyük ve 

lı:abılıyetli bir Türk milleti vardL 
Fakat a.aırlarca d._-L t · · . pa ı.,.....ların esa • 

oe zıncırı altında inletıldikte 
Me• ti t d . n aonra 
. !ru ye evnnde de terakkı ve 
inkıtaf imkaruarından mahrum bı
~mıftı. Altı sene milletin mu
T a. er~tına ha.kinı olan ittihat ve 
'lı:;ra.lckı bu asil milletin, bir mef
taure etrafında toplanmasına i.de
\i e~ge) olmu~tu. ittihat ve Terak
~ amla.n bır taraftan ittihadı ia 
lt taraftarian idiler. Hintlilere 
D~dctlerimiz diye bitap ederlerdi. 

•ger taraftan T" •-·· 'd'I T , d ur...,.u ı ı er. u-
n an bahsederlerdi. Sonra Oa
~~ idiler. Bu üç mefkUrenin biç 
d rını ~C:ni~eğe vakit buJama
tlaan, hın ve dığeri arasında aalla
•ind1lana nihayet siyaset sahne • 

c;n. çekilip gittiler. 
tii 

1 
zı, bu milletin en karanlık 

b n er.inde it batma geçti. Onu ya U:J: ••tilasmdan kurtardL lı\iklıi
'D • llzandırdı. Mi.nevi birligmi le 

ın ettj Ter-1.1-' "inki f • ili ı · AAIU"Ve ta mama 
def: ~;°gellc;ri kaldırdı. Ona lıo
lıed f gosterdı. On bir senede ba 

e e doğru .n;rum·· -•~ • 
Ş

. .,_ .,..ıeyız. 

S 1l:Dendiferleriıııizi ""pıyoruz. 
&nayiim · · •--- .,-

İıı en ızı ':"uru~onız. Bu sanayi. 
teker ehem~ı>:etlı bir parçası olan 
tir- r--sa~ayıının kurulması bitmit- 1 
du·· urkıye bir ziraat memleketi ol 
d gu halde birkaç yıl ·· ka 

d
ar buğdayı yabancı ~~~ekeeyetl • 
en .. t• • u.n::DU erb • ,.e ırıyorduk. Bugün h . 
Ugday ib ed ance 

old--'- Dü· raç • en bir menıleket 
lı ..... n bugday bu ·· k 

alledild'·· 'b' ' gun te er, 
ıgı gı ı yarın da pamuk} 

b:ıeııaucat meseleai bailedilmi lu 
caktır. t o a 

D .. lıili sahadan harice gt;çince 
Cumhuriyetten evvel b .. tün. d"" ' ""h ,u un • ., anın asta adanı · · . 
T·· k · " ısmı verdığı 
ta u~01!e, b~~~.n b~ynelmilel hayat 

1 . ?':1· durust sıyaaetile her de\' 
etın ıtımadım kazanmı . 
Dıevki ll<lhib. I . f fereflı 
Yetind . ı o an bır devlet vazı. 

• ... ~ 
........ , .... ••• 

Yugoslav ve Yunan hey' etleri geldiler 

Küçük itilifla birleşme 
mevzuubahs değildir 

M.Maksimos ve M.Puriç dün Taksim abidesine çelenk 
koydular ve akşam Ankaraga hareket etliler 

M. Malısimos 

• 

Nazırların 
Beyanatları 

Yunan İktisat nazırı 
yeni aktedilecek ti
caret muahedesi et· 

I rafında Celal Beyle 
konutacaktır 

da Tü~~ır. l~p~ratorluk zamanın 
RÜn T·· ı~enın hır dostu yoktu. Bu 
hu d urk':_Ye, dostluğu aranan ve 
len b?•tlugun büytik kı,met veri
:Yetinır devlet olmuştur. Cumhuri-
tl 
.• 

1 
•. ~eynelmilel bayatta telkin et- Yann Anı...r...da toplawww::ak Bal • at 10,22 de lronvıımi,......ı tres>i ile Sir 

R ıt d ~an Hariciye nazrrlan konf .......... ma İf keci iataayoouna v&.ıl olınuJlardır. 
.,, ıına ın bir delıh de bı.rka< W-ak ed k ol Y --'-~, 1 " ece an ug.,....vya Harici- Muhterem miıafirler Sirkeci iata> 
:YetİvM-' ıttıfaka yakın bir ekseri. ye nazır muavini M. Puriç - maiyeti yoıounda hükiimet namına •ali MuJUt,. 
az e ıll tler Cemiyeti konseyine dun sabahki elupresle - Yunan Ha- tin Bey, H..-iciye vekaleti namına hu-

B'ıntıbap e 'ilmckhğımizdir. riciye nazın M. Makaimoo ve lktısat .._.ai kalem müdürü Refik Amir Bey, 

el
. ız1 butun bunu, bugu"n on birin- nazırı M. eunazoğlu ve 1:Daiyetleri aa Yqodavya eefiri M. Yenkoviç ve..,.. 

Y d.. . ........................................... " I ontim . k tJ J d"' .. 'J" .,,,,.,,..........,,,.,,,,,,,,,,,,,.,.,, •••••••• '''' , .. '""'"'''"''"''"•• 
Cuırıh . unu u u a ıgımız h ıstı adan kurtaran, onu istıklali- gibi bugün de milletinin bB,fmda l:ın lerek onun hizmetlerini minnet ve 
lu T u ıy te medyunuz. Ne mut- ne kavuşturan .Büyük.Ş_ ef, onu mu lunuyor.Cumhuriyet ba""'amım kut- tükranla anmak her Tül'k ıçııı· b"ır 
ferduerk milletine ki ordularını za- asır m d t k k b '· 

.. ~~..;.-.ı..u.~.lial"'""""'"~'"""ol.. ....... ı..ı.~-L..ı...~·in..o~e~eLn-ıyue....:ın~~~~~yu~~se::.--m.t..J.e~r~a~ı...l~u~la~~~ı:ğ~ım::.:.::::ız;_:b:u!g:ü~n~d~e~B:u:"y~ü:"k:'...:!Ş~~:f~in.:..JL..:vı:'c:d:a:n:..:bo:::rc:u:d:ur::.:-_.A 
1-~ _.. :I~ , 

. .._.. Tiran ""'6ri "'"' ;; Di,,..- .ı~ 
puloı Hariciye nez.,. 

ıretİne JÖndeımif OJ 

dlıiu telıınfta Ama 
~tluk Hariciye nazı 
n ,_dinde Erkiro
batrodalıi Yunanlı

ı.n. ksıı TUku "" 1 lan hi.dUelerden ek 
.,. tqebbiioatta bt. 
lUDCluğım11 Ye buu 
elan Yunan .eleyhtar 
bp miniıp çıkan! 
-.....ı cewıl>mı a 
dıimı bildirmi,W-. 

Gazetel... Arna-
-ı.luğun bu ..,..abmı 
tatminkar huhnamak 

Kral Zogo 

ta hu hadiııelerdd.i eltbafdarm tedibini 
uleu>ddedir. 

TiRAN, 28 (A.A.) - Arnavuttuk 
m.ıbuat biiroıu tmliğ ediyor: 

Son Argiro Kasım. mitingi esna· 
"*'da mez:kiir tehirdelııi Y w.n konsolos
haneoinin taşlandığı haıklı:ındıı Yunan 
matbuab tarafmdan yapılan iddia üze • 
rine, Anm"11tluk matbuat bürosu bu te
ıı:abünıtm tam bir aükıin içinde cer ... 
~ ettiğini beyana mezundur. 

Tezaıbüratı:an çok ııonnı Yunan kon
eolo.u belediye resini ziyaret ederek 
kitıiplik odaaınm penceresine küçük bir 
tat atıldığını söyiemiştir. 

Bunun üzerine hiikıimet -valı:a ma
bıdline derhal biT yüksek memur gön
darm.ip. Tahkikat neticesine göre ha
nıl<et edilecektir. 

ATINA, 28 (Milliyet) - Atina ga· 
""telerinin Anravutlın.tan aldıld.an ma
lümata göre, timali Epirde Arnavutlar 
Yunanlıları tazyikte devam etmekte • 
dirler. 
A~ malilmata göre, Arnavutlukta 

• 365 Yunan mektebi seddedilınittir• 

Gümrük müdürleri 
arasında değiıiklik 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Trab-
20n ithalat gümrüğü müdürü Abdullah 
Bey ,.d<alet emrine alın.ırak yerine M.,..,, 
Iİn ithalat müdiirü Neoclet Bey, Mer· 
.m ithalat gümrüğü müdürlüğüne de 
G.ziantep merkez gümrüğü müdürü 
Mazhar Bey tayin edilmiştir. 

Nafia işlerimiz 
Son bir sene içinde nafia işlerine daha 

verimli bir dikkat'ile devam edildi 
Yeni ıimendiferler"miz., Devlet demiryolları 

faaliyeti• Yeni yollar ve ıose1er - Su itleri 
Mühendis ve Nafia mektepleri • Şirketler 

Cmnhariyetin on birinci yılı faydalı l - Demiryolu inıeeh bu yıl içw-
,... tüınullü bir deTiin hqlangıcı ol • de evvelkilcnı ııöre claba f&&la Te mii 
mak itibuile Naha camia.unda büyük bim olmU§tur. 
bir ~eteri T~D' •• Bu yılda N~ 'um lnfaab de-v- eclen hatlardan El&. 
b~yet ~ ıc:aplarma ıore lef • ziz tubeai (24 kilometre) tıımaml.uıa• 
kilitmı yemden kunnut ve bundan ııl rak ifletmeyoe açılınıt ve kömür hat • 
dığı ana ..-a.zif'."ere daha ku ..... tlı bir tmda Çankırı • Somucak ara.omda (58 
lwı - hamle ile ıarılnutıD'. kilometre) ~l~ye açılmaia Uzır 

OnUDCll yıla kadar göriilmüt olan bulunmuıtur. 
itlere bu - içinde daha nrimli bir Fevzipap. • Diyanbekir halbnda 
dikkat ile cı-am edilmiıtir. Şöyle kiı (Denmı 2 inci Mlıifede) 

Fransadaki islahat teşebbüsü 

Kanunu esasinin tadili 
şimdilik talik ediliyor 

Radikal Sosyalistler, yapılacak iı1lahat bak· 
kında .pek müzahir görünmemektedirler 

NANT 28 (A.A.) - Havas Ajansı ve: (Fakat bize m"'l:ı'Tebe mevkileri-
bildiriyor: Sabık ni gÖ&terecek kim 
Maliye :nazm M. seye ihtiyacımı> 
Bone, Radikal kon yoktur) demiıtir. 
gresindeki beyana M. Bone'ye naza-
bnda, Radikal sos- ran eğer böyle m~ 
yalistlere ittifak tenk bir cephe ik-
teklif edeo bir - tidarı eline alırS2 
yali..t • komüniat ooayali&tlerle komü 
müşterek cepheloİ ni&tler arasında deı 
tesisi ıneselesiııden hal ihtilaf baş göa-
bahsederek, bütün !erecektir. Zira it-
hizipleri kaldır • t.lfaklar evveleıınir-
mak İ•temİf olan de hükiimet prog • 
komiini.ı.lıorin bu • ramı için anla~~a- . 

M. HERRIOT gün Cmnhuriyeti yı temin ~clıdır· M. DALA_J?IER 
"daf lt 1 · L. ti '--- le Cebenın b~langıcında, buro M, 

mu aa.ya ye emne en uayre e JUU" • • • • ed ) 
-'-----1- : --- ..... ldnM'IT"ı .ftv1Mft1i& (Devamı 2 IDQ salıif e 
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m 
(l 
tında E dur • 1 ar ya kadar aah'1 
clmak ilz re ( 151 k lo !re) t<; ce
ın n 579 k:lom tı e üz rinde çalıııl • 
m tadır. 

Ilu yıl içinde i bu i~lerde 17,lOO 
am le çaL ınakt b lu u or u h l• 
1 r uz r'nde ve zcumle F vz P ta • 
Diyarıbeklr kısııoı:un 422 kilonıelre • 
den ileriı"ndeki 15 kilometrelik par· 
çasının inşaat kıymeti dört buçuk mil 
yon l"rayn varmı~tır. Cu parçanın c.; ··rt 
te biri karni en tünellerden ibarettir. 

Bu suretle bu yıl ıonu :la F evzİ· 
paşa • Diyarıbekir hattı Ergan; made
nine geçit ver cek, komür hattında 
Ç ıakırı • Eskipazar arası bağlanarak 
tamamlanacak. Sıvas, Erzurum ve Ma 
latya ılti akında Koçkop Üye p k ya 
kın bır m {eye kadar ılerilenerek di 
ğer ıene z fında Malatyanın ~ivasa 
bağla. :nası sel.mlanacak ve Afyon· 
An al.>. h tıı da ccnl.!ba do ru uz 
n p ı ec ktır. Şu h ide non:ıal ıı:e· 
ni r •indeki demir yol tebekemiz u • 
zunluk İl bar"le a§ağıdalU ınikdarlara 
b 1 clacaktır: 
K"lametre 
2296 H klıınete intikal eden ve ye • 

ni.den satın alman hatlar. 
2072 Hükumet tarafından in~a edi

lerek i !etmeye açılmıt ve açıl 
ma·a hazırlanmış hatlar. 

579 Ilu yıl sonuna k dar Üzerinde 
çalı~Jarak bitirilmcai muhto • 
ımel hatl r olup tamamen dev• 
let<> ıı.itıir. 

4947 
1550 Şark, Ayılm ve cenup hatları 

clup ecnebi şirketlerle işletil • 
mekte olan hatlar ki: ceman 

649 l diı:. 
Bunlar an b:ışkı. hükumet tara • 

fınrlıı.n İJletilmekte olan 432 kilome!· 
re v ecne!ı. şirkete ait 28 kilometre 
dar hatlnr da mevcutk.ır. Demiryol ın 
ıantında mühim bir yeri olan demiı 
ı lcnnin memleket dahilin de yapılma 
sında ilk mııvaffakrye! le bu yı l içın
<le müyesser olrdu~tur Dev1el demir • 
yolları atolyeleri altı tane 16 metre • 
lık ve bet tane 20 metrelik demiı kiip
r ü in,a etmiş ve bunlardan Doğança) 
ı:-.enı.deki ::a mat.-t..'.k demirl<ö;rüyii 
2 katar fa ıla11 arasındakı üç aaal i
çinde ycrıne sürmek gibı ru..iıiru 1'ir iı 
baı;ırılmıştır. 

Nafıa Vekaletinin D<!vlet. Demü • 
;ı-ollan itletme•i 

2 - ne, ıenedenberi d evam eden 
ill"'ı dı cih .. ı M ~a::' h K me.ıoi•k ... ıin 
~ ve aıı ıt. «.ot 1- :imlerini ~-:rece de
rece azallmtf ve ınnumi mıibadele kıy 
ır<tlcrini ü;t bu nitbef ndc dütünnüt
tür. Buhranın m~mleketimiı:de de a .. 
ğırla tırdığı ticaret ve halk miınase • 
beti rini yeniden harekete getirmek 
ve tedricen çoi;:altınak için nıiJli iktı
ıa.rlın bütün unsurlarını yakından .nla 
k 1 "dırar esaslı bir mevzuda yani 
n ki a has nda kuvvellı hır ta<ıfe 

· ·ı eniş h 1 r yap k za 
ti h d lir Bu maksatla dev 

1 y 1 u 

t 

a 

' 

.. 
retl etm 

Luy...k au i )er ıden Buraa ovaaının 
ıslahı clıy ın , uç r,, dı ~• yıı 
ta ının vo bataklıklarının tanzim· ne 
d<warn edılc iğı g"bi memleketın •u 
havzalarını te bit ayes'le devam e • 
d n i t pf ameliyatından 11-lanevzaı. 
l:.gn .ır, Kız lırır k cihetler nde tet • 
k; ata de am e ılmiı Tarıus oval 
nnda. Antaly ın KırL-~Oz ve Di ç.."\y 
lan ı.izerinde Ama•Y" pancar tarl.ıl'l• 
rmın ) enıdcn i.rva t(analları açılwası .. 
na ve mümaail ufak iılerle iıti;:ale de 
va.m olunmuıtur. 

Bu arada bilhaua Ankara ve civa· 
n için canlı bir ehemmiyeti haiz olıuı 
Çubuk barajınm yeniden b htıla.ı iıı 
ıaatma faaliyetle devam edi l nıclur o· 
lup bu kış devr .sinde au tutulabile • 
c k bir der ccyc gc.tırılme ıne 0 cce 
gündüz çalııılmaktadır. 

Ayni za:manda üç ıenedenbcri <le-
vam eden Ankara içme au amelıyatı, 
bu baptaki programının il"' kı mı.~ he 
men lirmiş bulunu)or. Şehrin ı.ıh 
telif noktalarında eıkilerile ber .. ber 
mikdarı ıat.iab·lcri 9 bin metre mıkii • 
bm varan bet buyuk depo inşa edil 
mıı ve Elmadağ membalarile Koson
lar barajı ve c ivan pınarlan:lao lı u de 
pol r a kadar yeniden deınir borulu 
döıendiiii gibi ıehir dahili.Un mulıim 
hır kumının •u tebekeoi de kurulır.uı· 
tur. 

5 - Cumhuriyet hükumeti Nafıa it 
)erinde çalı§an fen ordwnuzu takviye 
İçin Yüksek mühendi• mektebi ıle Na
fıa f n m ktebine ayrı b ir oheınıni • 
yol ıı.tfetmit.tir. Bu yıl memlekette tek 
ve mukemmel bir fen m\iaeseseai ha· 
lnn koya!>i mek emelilo lstanbul O ni
verıiteıind n devren alınan fen fa • 
kült~ai, yüksek mühendiı mektebinde 
elektro • mekanık iılerinde müteha• • 
aıa mühendisler yetit~irmek maıt.ı.:ı.tiıle 
b ir tube açılmış ve ayrıca d n le sraf 
mülıendialeri için d ifer b ir ıube te&~I 
etmİf ve il k seneler için rnüte~a ıs ec 
n ebi m ualli:nlcr celbeylemiştir. Ayni 
zamanda Nafın fen mektebinin de za 
manm ihtiyaçlarına u ygun gen;leri 
yetişt irecek bir hale konulmasına da e
hemmiyet verilmi~t i r. 

6 - Biı· ıene e vvelin den itilınren 
Nafıa vekaletine bağlanmıı olan pos 
ta_ telgraf v e t elefon i~lerinin günün 
ihtiyaci.le mütenaşİp bir atı lıt ve ılecile 
yite doğ-Tu gitmesini temin e decek t el 
birlere tevessiıl edjlmitıir. Posla., tel· 
e r af ve telefon İfleri m ütav ir b ir h e • 
yet tarafından muamela bn her a.ıfha· 
11 yakından tetk ik ve mürak abe ı>dil • 
mekte olup öted enberi mensubınınin 
mallım olan fe raga t ve fed akarhklari 
le mütenasip b!r derecede yükıcltil • 
meleri için te§kılAtm gözden geç;1·ile
rek yenileıtirilme$İne ve vasıtalarının 
tekemmülüne çal"ılacııktır. 

7 - Amme hizmetlerini ıı:örer> elek 
trik. tramvay, gnz, ıu eibi ıırket ve 
mueseselerın halk1n menafüne c..o uy 
gun hır au te h reketleriru t ın et 

1 ·n t t 1 
m k ıçin . ri i mu. av 
b · .. ı rulen noksan ve ih (' ı 
u r d pek yak '1d b • rn · 

t 

• •• 

TALAHASSE (Amcr: ) 27 (A.A.) 
- Flo id m, halkın { !.son hapis-

hücum c .rck hıiviyetı b nuz 
te .. İl c nııyen bir zenci ına..ıpu.su zer. 
la alm mani ohnak için, l\ arıanııa
ya a 1 r •evkctnuştır. 

Z bıta ıımİri muavini, valiye tele • 
fon ederek hapbhane ıçınde haü mü • 
f.asarnda bulunduğunu v iimıri · n de 
halkı dı~ el& za tc eğo ugra§tıgır.ı bil 
cLnr.i tir. 

Ahali, >:enci mahall•lerini atete ver
mekle khdit ettiklerin~en, 1\1.oriannt. hu 
k1Jmet memurları mU :immat ve ı:;oz ya
ı:ırt.ı;ı bombalar gönderilmeanı iste • 
miı?erdir. 

Ilu hadiselerin sebebi, bir beyaz ile 
bir 2enci arasında geç~n k.-ıvgadır. Za· 
bıta amir muavinı, kav aya n1t...dahale 

etmiş ve halkın linç ebnek iJtediği zen
ciyi kurtarmıı olduğundan h~cwna uğ
ra 11 ve ha.p&sl aneye ilt"ca ctm"ştir. 

TALAHASSE, 28 (A.A.) - 200 
bi~, Mariam1a mah nw:nne ırip, zen
cin" n kendd rjne teılimini iıtemi.,' 
dir. Ahali ınaı keme uına11nı yıkmakla 
tehdit eımekt dir, 

Zabıta amiri, zenciyi hapiıh:ıned n 
kendi makamına n k<elmeie muvaffak 
olmuıtur .. 

Halk, bütün zene ·ı e, 'ehri terk et
mek için bu gece} e kadar m .hlet ta • 
yin etmiştir. 

lliikı1metin müdahale&i istendi 
ATLANTA, 28 (A.A.l - Hem be

yaz hem d~ zenci azası bulunan ve 1rk
lıınn telifine çalııan beyne! ile! lef • 
riki mesai komisyonu, reisicumhur 

Ruzvelte bir telgraf çekerek muhtelif 
yerlerden 2encilcı-e zülmedt-n ve onlMı 
itlaf eyliyenlere karıı, hukum tın mum· 
kün m!'Tt~be müdahale etmesini ılılcmİf· 
1 rt• . 

ıu;;o;:;;:::;;;:ı;:;;;~~o;ıw:~;:;:;;::;ı;:;:;z:ı:;ı;:;;ııı:::ı::•ıc::::::ıım;ıa:::;:ı;ıı;ımı;:~mıııımı:ıc:::ıı;z;~ 

ugos av ve Yunan lıey'et1eri ge. iler 
(Baıı 1 inci sahifede) 

keciye ,.;..,ı olmu~laraa da bir bölük 
asker, bir müfreze polis resıni selamı 
ifa e mi'- muz· ·a \'uga&l:=.v , Yunan 
milli mo.rtlarila istil lal m tını y 1 • 
mı{tır. ~ uhterem misafirler, otomobil 
lerle hükwn ı tarafından misafır edil 
dikleri Perapalu oteline gitınitlerdir. 

Valiyi :r.iyaret ve abideye çelenk 
Yuio ... lavya Hariciye nazır muavİ· 

ni M. Puriç otelde birnz dinle,..diktcn 
..ınra vıhyet<. ıid ek v:ı!i Muhittin 
Beyi ziyaret elmiştır. Vil.ayel lwnagın 
dan aonra Aya.5ofya camiini gezmiı ve 
ıeh:rdc bir ıı:ezinti yaptıktan sonra 
Taksim meydanına giderek Cumhuri 
yet • bidesine mükellef bir çelenk koy 
mu~tur. 

Vali Beye nişan 
Y unan Hariciye nazırı M. Makai • 

mos ile lktısat nazın M. Pesmazoğlu 
eaat 11,30 d a vilayet konağına gide
rek vali beyi ziyar et etrı:Utlerdir. Mi
safir nazırlar bu ziyareti esnasında 
vali beye Yunan hüklımeli namına 
Lauveur • Lotiroa h 5.liskir nİfanının 
büyük k ordonunu beuiye etmiılerdir. 
V ali Bey buna karşı teŞ<-~.kür etmiı 
ve iki millet arasında mevcut aami • 
mi d09tluktan bahsetmittir. Misafo· ra 
zırlar vilyetten çıktıktan ıonra Tak
alın meydanına giderek abideye bir çe 
lenk brrakmıılardır. Yunan Cencral 
konsolosu M . Capsali.. M. Maksimoa 
ve 1\1 .. Pesma.zoğlu ve maiyeti terefle
rine bir öğle z iyafeti vermiftir. 

Z iyafette hazır bulunan ınazırlar 
saat dör tte Pe ra palaa oteline 'donmüt
lerdir. 

Vali Beyin :ziyareti ve Aknara ..:r 
hareket 

Vali Muhittin Eey dün SM-1 4,30 da 

Perapa.laa otel!ne giderek miıafir na
zırların zİ) aretıni iade etmış.tir. Muh
terem misafirl<r •aat 6 da Hayua.rp şa 
da.n husuai trenle '"\nkaraya git.miş • 
lcrdir. Saat he;te Perapal atan hare • 
ket edil.,,iş ve hu•u•i bir muş ile Hay 
darpaıaya geçilmiştir. M..afir nazır· 
lar i•tasyonda vali Muhiıı;n Beyle Yu 
nan ve Yugo5lav konK)loshaneleri er
k; nı tarafından tetyi edilmiıl crdir. 
Bir müfreze asker resmi eeli.mı ifa el 
mi~tir. l\lisafiı·lerc, Hariciye kalemi 
mah•us müdüri.ı Refik Amir Bey refa· 
kat etmektedir. 

Belgrat sefirimi:r. 
Bel~rat sefirimiz Haydar Bey de 

dün .ıı.abah Yugoşlavya Hariciye nazır 
muavini M.'Puric ib şehrimize gelmiJ 
ve birlikte Ankaraya gitmiştir. 

/.fisafirlerin maiyeti 
M. Mıtkıimoa ile M. eomazojilu Yu 

n an H~riciye nezareti kalcn-J mahsuı 
nıüdürü M. Pipincllis \'e Hnriciye ne
znreti şube müdürlerinden M . Po:.el• 
ti ve M. Haci Vasiliyu ve Yunan lkt ı 
sat nezareti §ube müdürlerinden f\I. 
Teodorapırlos refakat etmektedirler. 
M. Puriç' in maiye inde de Hariciye ne 
zareti kalemi mahsus müdürü M. Slov 
k.o Koiç, matbuat bürosu müme11ili 
M. AnciokoYiç bulunmaktadır. Bun • 
dan başka· Atinııda Ç' kan Katimerini 
ıı:azetesi muharrirlerinden M. Hrompu 
los vo Vradini gazetesi muhan·irlcrin 
den M. Antoine Ha!fludopulos, ve Eel
gratta Ç>kan Politika g. zeteoi muhar
rirlerinden M. Mih aloviç teh rimize gel 
mitl...ı.ir. 

M . Puriçin beyanatı 
M. Puriç dün J·onsoloahane<le ga • 

zetecileri kabul ederek bazı beyanat• 
ta bulunınuıtur. M. Puriç b~yana ın • 
da demışt'r ki : 

- Hariciye nazrrı ı. Yevtiç Haz .. 
retleri, d -v let umuru ile kesreti met 

lı tinden dol yı, Ba il n dP 1 t • 
i-ı irf m ın 

e , k 

ı 

u 

u • ır k • ı Z ıkı mem.ı. ar aı 
c • fo n ha•atın ek •..t • ll\I ıyoru ,. ·ı • · 1 t i 1 in e urr. le- ~ .,. t ı .. e tezaı: r ey e e r. 

d nme ve <ne le e M. Henyo, devlet i ı ·batma ve hu Balk n miıakını imza etr>İf olan 
ıemlek tin ve halkın d b · · 1 ·ı nizamı vPr 11 k ıazım ır." ume• İst1:trarı ı:1 • yı: lu muıne aı dcvletlcr"n bu ilk konferanıı, Balkan-

';ı -ük e ku u b ·ı= menfaatl-'l'ıni Sabık Başvekıl mut reke hükUme • tetbirl ri mudafaaya ama<le olduğunu !arda kar,ılıklı itimat havaaının de • 
al kadar eden nakliyat işlerinde ko • t inin elde ettigi me.sut netıceleri tanı· luldirmittir. recei hakimiyetini bir kere daha is • 
laylık, ıurat, emniyet ve ucuzluk te • makta ve fakat iktısadi aahadaki ne- M . Heriyo teşkil atı esaaiyenin ta• h at edecektir. Ankara içtimaında, Ba l 
min ed.lmek için ba~lanmıı olan tari- tice lerin radik a l ıosyaliatlerin iktida r di l ine m uhalif değildir. F akat birçok k an milletleri arasında tamamile tak-
fe aiyuetinde tefkila t ve ıalahat yo • m evkiinde bulunduğu evvelki aenelo- sıkı.ıbbı'll ıı:öiüı ıı:em:ıit ve radikalle- viye edilmit münaaebat Türkiye, Ro-
lunda Nafıa Veka leti, diğer bütun aa rin dununda bulunduğunu bildirmek- r in bu kadar hara.reıJe müdafii bulun manya, Yunanistan ve Yugoalavyanm 
halarda olduiu gibi en büyiik. di!< • tedir M. Daladiye, 7-2-934 tarihinde duklan dıonıokraai hüriryetlerini te • dalıa aıkı ve daha aamimi teşriki me-
kat. iaahet ve gayretle Ye muyaffak ol ki iatifuından bab.ederek demiflir kiı mirı etmit bulunan 1875 kanunu el&• aail::orile tebarü zeyliyecektir. Terak· 
mak zevkile çabtmaktadar. - Cumhuriyet ku..,...etleri reiıleriy· &isi hakkında fazla liübalilikle mua• ki ve inkiıafın birinci aırtı olan aulha 

3 - Şoaa ve köprülerden ba :rıl içe le iati..,-e ettikten .onra, lutaatm halk m ele yapılmaamı iatememektedir. teflle olarak, ıı:eçen ıubat ayında Ati· 
riainde 505 kilometre ıızunluiundaki üzerine alet açm&SIDI menetmek aure M. Heriyo tözlerin.i bitirirkma demit naya gitmittik. ' 
Trabzon • Erzurum ve Iran hududu tiyle Cumhuriyeti kurtardıjimıt anla • tir ki: Ankara içtimııı, e ralııitki ümitlerl-
araamdaki lraıuit fOaaal yeniden de- dam. Fransa pronunçiam-tolar (da- - Memleketin. lahram yetmtek mizin bota gitmediğini ve Balkan ınil 
necek derecede esaslı tamir edilerek. laili iiti ... ı' memleketi deiildir..., kal için aükü- ilıtiyaca Tardır. Bütün fır• !etlerinin hayrına olarak tahakkuk et 
münakalata açılmıt Ye muhtelif vili.- datım tı&okdirde cesetleri :rıtmıı ve biz ka adamlan dikkat etmelidirler. Mec mekte bulunduiunu teyit edece ktir." 
yeller dahilinde viliyetleı- vaaıtaaile zat cıumhuriyetin mukadderabyla oy• lia dafttddıfı takdirde ,.nileri ıı:elin- Kral Alebaııdrrn faciayı yefatmı 
186 kilometre yeni - yapılırut ve namıt olacaktım.,. ceye kadar bir botluk de,,,_i olacak mütealup Yugoalavyada hadiı olan va 
284 kil-in yol tamir edilmittir· M. Daladye bund.n ....,.... iktıaadi br. Beyanatan hakkında ne düşünür- ziyet hak.kında .ondan auale de Su. 

Nafıanın cumhuriyet deniada ea plana gef•elc, 1789 pli.nm.ı tekrar ka aeniz diitiiniiniz.. Radikal fırkaaı reiai riç Hazretleri, ıu cevabı vermitlerdirı 
ıöze çarpan faydalı itlerinden bir !na bul etmek li.zım olduğunu aöylemif • Cumhuriyetin ve Franunın metıfaa.l • Büfiik. hiikünıdarnnız hem bir kah 
mı da memleketin her köteainde ge • tir. Mumaileyh• söre, 1ltllUDÜ menafi !erini her 18,..tea ü.tüa sören bir: nok raman, hem de bir yaratıcı idi. Bütün 
çilmeai güç aular üzerinde dün,.adakl müc..hale ile dejiil, iyi tanzim edil • taya yiik•lmit ve kendiııiyle beraber ömrünü, muazzam Merinin taba.kku • 
emaalinden hiç te qatr k.alm.ıyacak mit bir aıra otomatizm O. temin edile fftumı yülueltmittir. d-lctir-.. kuna baaretti n her kahramaa ve her 
lerecede mühim köprüler inpı.udır. cektİ1'. Sabık nao:ır, 40 aaatlik hafta Bütüa aalon Heriyoyu allotlamıttır• yaraba ıribi o ela eserinin kurbana ol 
&irçok aaırlara ,Yaran geçmif zaınan • naalünün"" 300 hin fraıuaz çiftliiinin içtima reiai M. Heriycmwa bir -• du. Milletlerin tarihinde, kanla ve ni-
larda ınemlek.et dahilinde aayılabilen ilıyau için bir teçhizat pli.nı derpit et için nizamname mucibince reı.i ola • hai fedakarlıkla teyyiit etmedikçe, biç 
k.ö;>-iUerin milcclan"aDealıı: 50 yi t.ca- mektedir. M. Dal•dye, - olarak, rak kalacaimı babrlalmlf Ye kongre bir eaerin ııajlam Ye devamlı olamaya 
'l'Üa elmediiii halde cumb'll'iyet deY • Fnınaıınm ciiretli fak.at terakkiyab bu teklifi alkqlarla kabul etmittir· cağım Balkanlarda bizden iyi bil-
:indo bunların mik.dan 40 a YAl'D\lf müdrik ve demokrasi bürriyetlerilM Ruzname, alb rey miiat- olmak yoktur. ..., 
ve •"fil tarzları itibarile fennin birer hürmetkar bir hüki'ımete malik olma- üzere, ittifak.la kabul eclilmittir. M. Puriçin tercümei hali · 
kıymetli nümuneııini tetkil etmekte bu u icap edeceğini aöylemit ve demit • il. Doumer,,_ ......_ acui tadili• Yqoalavya Hariciye nazır muaYI • 
lunmuıtur. Bu yal içinde yenider 3 köp tir ki: tından vazgeçti ni M. Puriç mealekten yetitmit bir 
rü inta edildiii gibi üç köprü dalu e- - Bütün hakiki cumhuriyetçileri PA.l{JS, 28 (A.A.) - Radikal..,... dipl-. 1891 aeneııinde Belanıt 
Hılı tamirlere ujiram"tar. Şimdiye ka bir araya toplamak için büyük meaa• yaliıt Ovr ve Soıyali•t Popüler ıı:azel• ta doiimut!ur. Parla hukuk fakültoain 
d a r muayyen bir mıercie tibi olıruya • iye ihtiyaç vardır. Bu iti, bir ceaaret !erinin yazdıklanna göre, dün gece, de hukuk doktoraıımı yaptıktan ..,.. • 
rak müte ferrik aurette idare olunan ve manbk fırka11na malik olan radi • Nant tehrinde deveran eden bir taYi• ra 1916 da Hariciyeye intiaap etm.it • 
umumi ve mülhak bütçelere ait d • • kallerin yaplıjiım arzu ederim.,, aya ı.azaraft M. Dumerır, radikal •Dl- tir. M. Puriç eYTeli v..mır- ııefare 
le t binalarının gerek uğlamlık ve il'."" Bu sözler hararetli bir auretle . al- yaliıt k ongresinin mukarreratı kart• • ti ki.tipliğine tayin edilmittir. Bundan 
rek üsluplarmdaki birlik cilıetlerinia luılanmıştır. . aında, kanunu -i tadilatmm Millet .onra aıraıile San Fraıuiako, Şikaıı:o, 
temini ıle be ra ber mali ve ilı:uaıııdl Banu ırüteakıp reia M. Heriyo söz ınecliai tarafmclan hemen müzakere • kohloloaluklanncla ve Hariciye ncza • 
teraite uyd.ırulmalar. için Nafıanuı te2 almıı, kongre azaaı radikal fırlı:aaa re ııi hu-..nda ,_etmekten vazgeç • reli kf()DIOloahık ve ticari itler müdür 
kil al kanunil i! deruht , ettijii Ya.ı:Fe • iaini ayakta alkı~lamııtır. mitti1'. ve aiyaai itler müdürlüklerinden n 
y e. bu yıl içinde bailanmıt ...., ilk it M. Heriyo, mali sahada elde edi- 0vr ıı:azeteai, M. Dumertr'in, nazırla Vaıington mulabetsüzarlığmda •·• 
ohtak Ankarada yaptını-kta olan len netireleri hatırlatDUft ha.zinenİD nn elueriai ile hemfikir olarak, bu Lonclra eefıareti müateprlıima ve Y"" 
V l'kiı let binalarile diğer bir kaç bü • teka .. r huld.ıii"' f..,.ahlığı luıydetımit Ye müzakereyi, bütçenin kabulünden .on Diden Hariciye aiyui itler müdürlü • 
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"Bu g r·stan ,.fürkleri iş.ni even 
oprağına bağ ı insa _lardı ,, 

"ANKARA, 28 (Milliyet) - Hakimiyeti Mi1liye Naşit Hakkı Bcv 
Bulgar Başvekili Gospodin Gcorcıyefle yaptı;.ı bir mu'akatı ncşrctmı; 
tedir. Bulgar Başvckit'• beyanatına son zamanlarda Turh. Bulgar 11 u 
nasebatının kısa bir tarihçesini .;apmak suretile başlamı1 ve iki mıilı 
arasında itimadın kurulması lüzumuna işaret etmitşir. 

M. Ceorgiyel Bulgaristanda/..-i Türklerin vaziydlerine tem~ etr.ıi 
ve Bulgar hükıimetinin aldığı tedbirleri saydıktan sonra demiştir ki: 

- Bulgarislan Türkleri namuslu ve sadık vatanda1, işini seven v 
toprağına baglı İnsanlardır. 

Gazi Hz. dün Romanya hariciye 
nazırını kabul buyurdular 

ANKARA, 28 ( A.A.) - Rei icumhur Ha%rctleri bııgün öğle 
J n sonra saat 17,30 da Romanya Hariciye nazırı 111. Titulcsco Cenaı 
lannı Çankaya ko1künde kabul buyur. uşlardır. 

Kabul esnasında Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi de haz. 
bulu uyarlardı. 

Recep B. in fırka teşkilatına telgraf 
ANKARA, 28 (A.A.) - C. H. F. katibi umumisi Recep Beycle 

di cumhuriyetin on birinci yıldonü mü munasebetile fırka teşkilatına f 
telgrafı göndermiştir : 

En büyük millet bayramı bütün fırka arkadaşlarıma kutlu olsu . 
Hayat ve huvııet bakımından bir çöl olan bu şerefli yurt, cumhuriye. 
te ve cumhuriyetle yüksel(li. Bu büyük eseri Büyük önderin ardınd 
başaran milletin özü olan fırkamız on birinci yı~ dönümünde e n sıca 
kıvanç duysa yeridir. 

Başlannız daima Büyiik Bapn beraberliğinde yürüyerek e n yiic 
şerefle yüksek olsun arkadaşlar. 

• C. H. F. katibi uma misi Kütahya Mebusu Recep 

Japonlarla yen i itilaf name 
' 'ANKARA, 28 (Tele/onla) - Eski senelerde Japonyadan gelip t 

gümrüklerde bek/iyen eşyanın çıkarılması-etrafında Japonlarla yeni bi 
itilaf name aktedilmek üzere mii.z;afı ere cereyan etmektedir. 

Gümrükler Vekaleti bütu11 gümrülderden gümrük depo ve anlrep 
larında bulunun eahi senelere ait Japon mallarının birer listesini i. te 

. miştir. 

Af mangaya buğday ihracı 
'ANKARA, 28 ( Tele fo nla) - Merkezleri ve hissedarları ecnel 

memleketlerde bulunan şirketlere Ziraat Bank~ı buğday aatmağa b 
lamıştır. Bankanın A lmanyaya ihra ç edeceği buğday için son taahhüt 
k ünu 17 bin tonu bulmuştur. 

Hiliiliahmer şefkat y urdu açılıyor 
ANKAR A, 28 (Telefonla) - A nkara Hilaliahmer cemiyeti tes' 

edeceği şefkat yurdu iç in Sakarya mahallesinde bir bina satın almıftt 
Şef at ;yurdu 30 yataklı o!acak ve b ir ay sonra açılacaktır. Yurt için 1 
zım olan yatak yorgan, karyola ve ıaire Hilıiliahmer cemiyeti merk 
umumisi tarafından verilmiştir. 

Maliye tetkik bürosunun faaliyeti 
AN KARA, 28 (Tele/onla) - Maliye V ckcileti tarafından teşkil 

dilen tetkık b o u b •ğdayı koruma reı:mi kanunıle hayvanlar vergi 
ka unu u::.erindel.-i t tk kl "ne d vwn ctm 1-tcdir. Fr ma1an cclb "l 
c k t lı l şehrimıze g I ce 

n r daki toplar.lr" n p. 
mını ·ı yoraunu Bu kon r a ı 
kan İlı afının •latüsii, ve m ~aka4it 
meselesi ve turizm ve ıktısadı uıun ~ 
sebatının inkişafı meaelelrri tetl ı c e
dilecektir. Askeri bazı mesail tetkik 
edileceği bakkındakl h a.h erler doirru 
değildir. Küçük i t ı laf ile Balkan ııı l a 
fı arasında bir birletme mevzuu balıi• 
değildir. Çünkü her iki taazzuv er•• 
aında bir teşriki meu.İ mevcut olma • 
malda beraber küçük itilaf yalnı.ı Or 
ta Avrupaya miinbeeır bir tefek.kül • 
dür.,. 

111. Puma:ııoila diyor lıi: 
Yunan Ik.mat nazın M. PeADazot• 

lanun Ankarayı ziyareti bilbaNa Tür 
kiye ile Yunaı:Ultan aruında aktodi • 
lecek yeni ticaret nıuahedeıi etrafın• 
ela ikmal Vekili Celü Beyle mii.1ak• 
rede bulunmak içindir. M. Peamuoiı• 
lu bu müzakere e-•ında Yunalı he
yetinden M. T eodcırapuloı ile ,ehrinm· 
de bulunan Yunan ithalat ve ihracat 
ıı.cirt..U.d.s M. Fufu ta nıfabt ed• 
cektir. M. Fufu bu akftllll Ankaraya 
pdec:elctir. M. P-zoğlu dün Pera
palu otelinde bizi kabul ederek An. 
karada c....,..an edecek m\bakerat balı: 
kmda tu beyanatta bulunmutturı 

- Yeni ticaret muahedesi miizak• 
reaine baflamak Üz•• Ankaray• zi • 
yaretim daha evvel~ ~~dl 
Fa.kat Y •ın•ni•tandaoki dahilı ıtl• dola 
yıaile aeyahate çıkamadan. 

Maluadun ıabai dootum oı.. Celil 
Beyle görü.....,ı. mom:ut tic:an;t mua • 
bedaini ,...Ulemektir- Her iki taraf ta 
iki -ı..ı.et arumda ticari münaaeba· 
tm artmaaım arzu ediyor. Ankan.da ba 
bu ... ala cereyan edecek miizak ... atlan 
maada haic:iye nazırlan konferansına 
da ittirür ed~jiim. 

- Aaluırade bugünkü mutıhecleyi t
clit mi edecek.iniz, yok.la daıha 1~mu!IG 
bir m11.Jııede mi .ı.tecıeeeluiniz? · 

- izzeti nelıi oı..a bir millet hlç bir 
_. mui ile ikliıfa etmmaeliclir. Bil· 
.... .ı.ı.a paİf .... tiimullü bir tlr..aret 

' ! _ .. _ _!_ -r:a...a..:- - v ...... ;.. 

l 

dir , 

Yunanistan, aılen aın-beıtii tic 
taraftarı olmakla berab.>r, bugün bi 
cicvJı, lerin kabul elııut olduğu takyi 
dat karpsında ithalat ve ihracat hu 
auıuncla bazı tedbirler almak I" 
ro unu duymuıtıar. Biz de bütün 
leli• sibi ithalat ve ihracat ..,..ı 
bir ınüvazene lesi. etmeılıı iatiyoruz. B 
günkü endi...,a. budur. Bu talryi 
tan doıtumuz Türkiye, R-.ınra 
Yup•lavyayı iotiana ediyoruz.,. 

M. Titaluco AnlraroJ111 
ANKARA, 28 (A.A.) - a

haridye nazın M. Titüleako cmuıp 

Ye maiyeti butriin aaat 9,50 de ...,..,,ti 
ae bailı lıuıuai vaıı:onla tehrimize 
mittir ve durak.ta hariciye vekili T 
filı Rüttü beyef-cli, Ankara valiııi N 
zat. Hariciye -ı.aJeli ımıumi ütibi 
nuuı Rifat Beylerle Ankara merirez 
mandam, hariciye Yelriletİ ik.incıl 
ve protokol teflerile emniyet müdii 
rü Beyi•, Romanya Ye dit- Mfıorellli! 
eıünı tarafındaa kaıtaJanmıp. 

Bir uker mD' •••• selim rıFTlini 
ı. «mit. muduı Romen milli 
çallmfbr. Biikreı Hfirimiz Hmnd 
Su~ Bey de M. Titiaeako ile lııerı.ıı-1 
tehrimb:e gelmiftir. 

M. Titülealro c:uııplan Ye mai 
Anbrçalaı otelinde kenclilerine 
laıımıt olan tlairelenı İlllllİtlerclir. 

Ankarada ziyaretler 11e iatlei 
ııi;yaretlcsr 

AıNKARA, 28 (A.A.) - R-~ 
lıaricıi>"I nazın M. Titiiletlıo 
buırün öğleden eYVel ıara ile H 
:re vekili Tevfik Rüırtü Beyefen 
Bat....ıül lımet Pafll hazretlerini ,,. 
M. Mecli•i reiai Kizmı P&fA hu 
ni ziyaret etmit lerdir. 

• Mipriinileybiın buereb M. Tlıl 
leatı:o cenaıplaruun ay-1erini .... _ ., 
pe'ıda k•di" • ... •ıf ., 



Bayram!. 
r~a.l>a beyler, hanımlar! •. Na 

"", ~.mi&iniz? Oh ôlat Ben de 
"~kür! .. 
Var ne 'J'Ok? ~ 
01""1ı elendim? iyilik. Bay • 
<>zırfanıyoruz. Bugiin ıoyle 

Ce .... 
•. 11""'1. Gece de donanmala· 
gllh ••• 
ıl . 

1 E". Otz de donathnrz mı?. 
e b l_den geldiği kadar birkaç 

d'!- Yakacağız ... Ya siz.? •• 
~ ırrı biz evin bütün pertJaz• 
ı:nııırluklannı çepeçevre do-... 
. ı .. &lci 

11.a• •• 
Klnuza da vecizeler a.sıya • 

ıı. . 
"1nnıel. Vecu:elenle ne yazt• 

l.ndim b • · • (K d" i " rrt$Ulde • • • en ıne 
~ilerini bili) bir .:iğermde 
tOZ,do• ·• d • -cü .. gru o.z, ogru gaz,, ••• 
la SQnde (Sev seni ' ~venlen) 
1ıf"da (olduğun gibı görün!) 
kı e değil, duygu il çalı§/) 

n, •en kazan/) gih levha • 

~el: Teb ·L • Allah " ..... erenm. •. 
'riı'enelere yetiştir&inl .. lnşal· 
le e kademile asırlarca böyle 

milli bayramlar kutlulara .• 
ltekkür ed · S • d eTUJL.. ı:e e •••. 
ilnl ız atruaı gelmqken ~ bir 
~ atnıaı. · t . 18 erım •.• 
ll'ıırunuz. 
IYrcrmertesi olunca bayrakla • 
10

"ma tertibatını ne yapacak· 

~dıracağu. 
il>i; kaldıracaksınız, lôkin ne 

~lahi elendim/ Belli olmaz. 
!J>ıcının keyfine kalmq .. Belki 
•ni;, belki birkaç gün aonra •.• 

ıhı Ben de işte oraya ili§"cck-
esile ile aizden ve bütün do

"-Panlardan çok rica ederim. 
""2ın ve d onanmamızuı kat! • 
~r~ onu günü gününe yapa
ea; &iinü bir bayram artığı ... .. 
.. gosteren fakat sadece ih • 

!'inden yerlerinde kalan bay. 
~.'flk donanmalanm artık bu 
• ıb<ıren bayram biter bitmez 
Ya çalışalım. Yoksa bugüne 
t;ıldığı gibi bayramerteai .izi 
Yrakları bırakırıak, saygısı.:: 

• değerini takdir etmemek nıô ,.. ... 
~~ız?. Herhalde ba sene 
bllr-ız elendim. 

<do ••• 

)'eni Paralar 
Ilı eakisi, · ..;.: k" l' • l lr lau ~-., rr ıaı o ur 
'IÖa 

0 
n yokaat •• Fakat doi· 

Ylernek lciz-- li k .• t 
ı.· li --.,.e rae ııgı 

h.:ı/ıılık olanları artık ele 
~ .. t en fıkmqlardr... Biz.d" 
\ınt ~flnan 3'.erlerin kasket i
len a on cebrne kadar değiıme 
d;;,,z;::cn_~üküle büküle imam 

~
lı' l kagıtlar, bir taralt:m 
ır ene b. a/u .. K. • - U' y maıu:ara

ıı,,, "4tıtlann ci.ruinin ne ol 
,a b ~~ :Smma dedikleri ı;ibi 
"' k ....... _.)le tahammülu ..,_ 
~d':"..,.laruun tiltiklenmcsin 
lı ,,,;t:J •iinger kôiıdı giui ol 
İtlin •k. Cumhuriyet bay • 
ttıJ, eb !e~auiile çıkan güm;;ı 
kla,:/'ı bu eski kôğıtlardan 

lı. Ye ."··· Bereketli olsun ... 
•lattı~L:;:"alan görmedim ... 
llıd., a ncızaTan bilhas • 
taı.1i:;z~lı olan (cumhuriyet) 
l>İr teti,'!•n YapılmaSUJı ~-ok ,.iıç 
lak ç J, ır olmuı .•. Çünkü bu • 

11 :ın:,or bir feymİf··· Buna 
tip ~ mak kabil deiil. Zi· 
"lan a çıkııında daima mu· 

halktır. 
FELEK 

~ ~~Pur rnuhacir 
eceı::"""eden bir vapur mu
..._ 

..!_1 O l{ :-ı A I 
~..;.;-=.:...~-! ;lll>d an alınan cetve.ldir) 
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ŞEHiR HABERL~Rİ Giinu~· ~~4'1 

Üniversitede 
Devam 

l. Beynelmilel Selanik seriisinde 

Muhtaç talebeyi himaye 
için tedbirler alınacak. 
Onivenire tale.beıinin dewımını mec

buri kılmak üzere lı.azırlanan kontrol 
lı:anıeleri. ikmal edilmiştir. 

.Oeftm vaziyeti, talebeye cw:nart~ • 
si günü tebliğ edilecd«ic. Üoivers>te 
--'·t"" r· ... c!i~~da hayatım kazanmak ...,. ar ugu .-· be · hi 
mecburiyetinde olan fakir tale yı • 
maye için bazı redbiııler alacakıtn-. . 

Rektör Cemil bey dün bir mubarn
rimize yeniden şu beyanatta bulunmu§• 

tur'._ E ... veıa talebenin vaziyeti tetkik 
edilecek, çabıtıkları daire veya müe•. • 
..,ıelerden .orulac:akbr. Bununla da ik
tifa etmiyerek, talebenio vaziyetini da· 
ha iyi anlamak için her talebeden be
yaruıMDde.- istenecek i<larece kanaat 
haSII ohU"• , o talebe himaye edilecek
tir.,. 

Tarı vapurundaki 
kaçakçılık 

Tan .,,apunmda bulunan içkilerden 
doğan chn·aya dün 8. in~ ~ mah· 
kemesinde devıım edilmqbr. 

Dünkü celsede, liman ...,;.; Hayret
tin, vapurculuk tirkeli botmüfett!ıi Ru· 
~uhi, miidür muavini Bürhanet~n, ~o
miser Hiiınü Beyler müdafaa taJııtlerı o
larak dinlenilmişl,,.-<lir. 

·Duruıma, bazı busıısabn <tesbiti i
çin ba§lm güne bırakılınıştu" • 

-o-

Arpa ve buğday piyasa-
sında hareket 

Arpa .,,.., buğclay piyasalarmda 
görülen canlılık bararetini muhafaza -;t
mektedir. Arpa ve buğdaya karşı hır 
çok ithıılatçı piyasalarda istek:. o.Imaı: 
ıma rağmen mallanmızm b~yük 
rağbetle ııatrlmaH tüccar ve zumu çok 
memnun etmiştir • . 

Mevcut stoklar, bütün talepten kar-
ııla)'«Cak vaziyetıtedit-. • 

Diğer taraftan tiftik ve yapağı Pi" 
yasasmm canubğı elan devam etmek -
tedir. Ahnan menoucat fabrikalannm 
ham madde ihtiyaçlarmı Türkiyeden te
min etmeleri bunun başlıca 8nıilidir. 

Şimdiye kadar yapılan bu miibayaatm 
:rel<Umı da ı2 bin balyayı bııbnuştur. 

Fiziki ve tabii ilimler 
cemiyetinde konferans 

Türk fiziki ,,e tabii ilimler cemi· 

yeti bu laı için bir konferans senn 
progr.nu lıazırl-.ııtır· Konferanslar 
iinivertite profuörleri tanııfmdarı, kon
ferans aalonunda ven1ecel<, herkes bu 
lwnf ............. geldWecektir. 

Konferanslar bir tefl'İDİsanİ, 29 ~ 
riniseni, 27 kinunuevve4, 24 kinunu
ni, 21 tui>at, 2ı mart, ıs nioan, ı6 ma· 
yu tarihlerinde .,,eri)ecektir • 

Konfenınalar almanca olarak Al • 
marı profesörleri tarafından verilecek .,,., 
......,. türlııçeye tercüme edilecektir. • 

Bu konferanılaruı mewalıan ura ,.. 
le ıunlardır: . 

Ftlmin araşbrmada ft öğretmede 
ehemmiyeti, cinıinin tayini meselesi, 
kuwla§tırma ve lııanunlar't nebat ( h<ır
mon) lan, uzviyetin maden 
(metabolbma) sı, korpüokiiller ,,. 
dalgalar insan bedeninde kam-
paı..wo:ı ve intibak, ALadohı-
da sıbhat, bir seyahatin intibabn. 

SPOR 

Şeref maçıarı 
Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 

llllad:>ul mıntakası reialiğinden: 
Muhterem Cumhuriyet Halk Fırka

n tarafından merlnan Şeref Beyin na• 
muıa Uafe edilmek sureti•le teberrii bu
yıırulan (tilt) için uuntakwnn:~ .mü. : 
rettep futbol müsabakırlarmm bınncuı 
29 T. evvel 1934 pazartesi günü saat 
ı5 te Taksim stadmda Galatasaray • 
Fenerba.hçe birinci takımları arasında 
yapılacaktır_, Bu müsabakaya ait pn>

ııı>"aJD aşağıda yazılıdır: • • 
1 - Saha komioeri futbol beyeti reı· 

ai Necmi Bey, 
2 - Mü,..baka hakemi lstanbulspcır ı 

klübünden Adnan Bey, Yan hakemleri, 
Hilal spor ldübünden Halit Galip ve 
ErtuğM Milmta;r Beyfe.-dir. 

3 - Kiteler r.aat 11,30 da ve stad 
saat 12,30 da açılacaktır. 

4 - Dubuliy., bir lira. 50 kuruş 25 
lrunıştur. Balkon iki liradır. ' 

5 - Bu mii-..ıdann tertibine me
mur olaıılıı:r'la müsabaka y_.,. ldiip 
idmanctları ve hakemlerden maada ge. 
rek teşkilat menwplan ıeı-.4 meç~ • 
ııen ...u-e tıakkıriı haiz o!anlar 4'aJı; bi. 1 
let ahu-aı. •tada glrebiİecelclerclir. 

6 - Diğer müıal>"k•lara ait program 
aynca bildirilecektir. 

-~--
Himayeietfal balosu 
Himayeieıfal Cemiyeti c.ı.ta ....... 

sinin Cumhııriyet bayramı tereıfine Tak
Um belediye bahçem yanında Dağcrlık 
ıpor klübiin<le ıs birinci tep-in pazar. 
te•i gecesi s.ıt 2ı,5 ta bir müsamere 
tertip etmiştir. 

Prog.-am: Kolordu muzikası tarafm. 
dan İstiklal ve cumhuriyet marşları ile 
başlanacaktır. Aynca H. Fırka11 Şişli 
gençler biri'• temsil şubesi tarafından 
MMm&l"a p;yesi teınıil edilecektir. 

Bundan sonra sabaha kadar da.nsedi-
lecclc!ir. Elbiıe cburi cleiilclir. Bi-

- kf"tp k:ı:ntınnda sntrlrT. 

'ipek maml}lat itibariyle bi
rinciliği ''!pekiş,, kazandı 

Geçen ay içinde 
Sel&nikte açılan bey• 
nelınilel &ergide Tür 
kiye mamul&tııım dı 
teınir edilmi§ oldıı 
ğu malunuuır. Sergi 
de mevcut ve mııhtelil 
milletlere ait mamulal 
ve miıstabsal~·~ sınaiye 
yi muayene ve kı:ym.et· 
!erini takdir ile derece 
tayini için teşkil edilmi; 
olan ve azası muhtelif 
milletlere mensup zevat 
tan müteşekkil bulunan 
jüri heyeti. • ahiren ka 
rarlannı vermiı ve key• 
fiyeti alaka<larlara teb
liğ ebniştir. Bu karar • 
lar meyaruncla Selinik 
sergisine iştirak eden 
ve içlerinde İpek sana· 
yü bize nazaran. çok e&

ki olan Y•VMıniıt.anm da 
dahil bulunduğu OD• 

dan fazla millet aruııı 
da ipek mamulah itiba 
rile birinciliği (lı>d<iJ) 
kazanmış ve fevkalidt 
mükafat (Pr:S Hora 
Concoun) ile taltif ve 
takdir edilmiştir. Sergi 
müdiriyeti uınmn.iyesin
den ( lpekiş) e geleıı 
bir mektupta keyfiyet 
bildirilmekte ve bu mil 
li .D"lÜesesem.iz hararet • 
le tebrik olUD111akıtadır. 
Sergi heyeti hazırlan • 
makta olan diploma ilo 
ünvan nişanlannın pelc 
yakında gön<ieri.leceği • 
ni aynca bildimıekte • 
dir. ( lpekiş) in kazan-

Sel:anik BeynebniJel ._g;sinJe /pekİf mamulôt:ınd ... , 
;ya,,.bnıf bir köı• 

dığı bu büyük muvaffak.yeti takdirle 
kaydederken bu mühim müeeseo=mizi 

Roma hukuku 
Profesör Mişon Van tura 
B. Vekalet emrine alındı 

Hukuk fakültesi Roma hukuku pro

fesöni Mişon V anhıra Bey .,,ekaJet eın· 
rine almmı§ •• rektörlük vasıtasile ken· 
disine tebligat yapılmqtır, 

Miıon Vantura Beyin niçin ,,ekafet 
emrine abnclıiı ı..tiyetle mal&'im değil

dir. Sö:?fendiiine göre, Miıon V-unı 
Bey, Maliye vekiletife olan bir v...,P 
meselesinden dolayı vekilet eınri:ııe a
lınmıştır. 

Roma hukuku kürsüsünün profesör 
(Honik) e verilmesi çıc>k mubteıneldir. 
Esasen Honik Roma hukuku profesörü
.ıiir. 

Kaçakçılık davalan 
Dün gümrükteki 9 ancu ihfuaş mah

kemesinde bir -- !uçakçılığı dava
.. ııeıioeolemniftir. 

Ali ve Süleyman isminde iki suçlu 
birer sene hapoe, 1060 lira pano cezası 
ödemeğo mahkum edilOÜflerdir. 

ve ouu meydana çıkaran q Bankasını 
hara!ıetle tebrik ederiz. 

POLiSTE 

Otomobil kazası 
Bir çocuk başından ağır 

Eurette yaralandı . 
Feriköyünde Şahviren sokağında 

oturan ıoför 1 smail efendinin idare • 
sindeki otomobil Çemberlitaıta Ihsan e
fendinin oğlu Süleyman iımindeki ço
cuP çarpma• - --1lmm baımd- ,,., 
•,..ı.tıu-aıdan a,iır ....-ette yarafanma11-
- ıeıbep olmuıtur. Yaralı ha.taneye 
gönderihııİf ...., p;ör- !oma.il efendi ya
kalannı:ıttır. 

Buğday hırsızlın 
Haydarpaıa nht«nmdan Ziraat Ban

kasına ait buğclaylan ~ olan 
amelelerden Fethi, Seler, Hüseyin, Y u • 
sui efendiler, 60 kı1o loaclar buğday çat. 
dıklanndıın clalayı zabıtaca yahlamnq
ludır • 

Yangın ba,ıangıcı 
Akoarayda Çakırağa cami .okağmda 

SaWıattin efendini:n erinin üıt katında 
clik.k.atsi:tlik yüzünden yangın çı!mıq _ 
aa da oöndürülmüttür. 

Fıkaraya yardım 
Şehrimizin muhtelif yerlerinde muhtaç 

çocuklara ve ailelere eşya dağıtıldı 
.......... 

YaT~ gbt-ea çocuklar 

Tapkapı Fukarapenoer Cemiyeti dü:n dün bir çok fakir çoculda,. sevindiril • 
annburiyetin on birinci yddönümii mü- mi:ştir. Ve bu ~ebetle Himayeiet • 
nas.hetile 266 fakire erzak .,.,. kömür falin Anneler bft-lip •ııbehleyin ıilt dam-
dairtmıştır • laorncla ıüt alam 150 ÇOCUia, ve öğle-

Her fakire bi..- kilo , ...... , ..ı.n.., .ı..;. sonra da saat 14 te birlik merk ... 
pirinç, fa•ulye, yarımıar kilo tereyağ zinde 700 ü mütecaviz ÇOcuğa elbUe, 
..-e makarna, ikiıer lıila peı:are. ,,., ıs ayakkabı, önlük ııorap ,,., .ur.. daiıtd· - kilo kömür tevzi . ...,, ___ . ..., __ 
.- llXIWDl~ mıştır. . . 

Bugün de otuz fakire 25 §er kilo kö- Al<Dldar Lt.ıhiye ~n de aıe•i-
mür, beter kilo ı>atate1, ikiıer kilo pi- lı:ayrtlı çocuklarla hariçten ilmübolıerle 
rinç, fasulye ve m...._,,a, birtr kilo müracaat etmiı oian ( 70) çocuğa elbise, 
teker ve .,,.,un ve tereyağ tev:zi edile- çomı>, ka>ket, ayakkabı dağrtmı! ,,., 
c ktir. diğer çocuklara da mektep önlükleri 

Bııgün revzi edilecek bu erzala Va- ,,., kazalı verihni§tir. 
şİllgton büyük elçisi Miinir Bey, 40 gün Kadmlar Bimği de rrıektepleri -ııe· 
evvel vefat eden valdesi Hamide ha- ııerek, 100 Ü mütecaviz çocuğa lı:itap, 
rumın ha:tır:uım taziz maksadile teber- elbise, önlük ve ~air e§ya dağıhmi • 
rü etmişti.· • tır. 

Himayeietlalin yardımları Beyazıt fllbesi bu Babalı süt damia-
Cınnlıuriyet bayramı münasebetiJe mada 40 çocuğa elbise verecektir. 

Şehir meclisi ayın 
1 inde toplanıyor 
Mülhak "azalarda da in-

tihabat ikmal olundu 
Mülhak kazalarda lstanhul wnımi 

meclisUıe iştirak edecek azalar seçil • 
allı ve kendiler.ine td>ligat yapılım} • 
tır. Son olarak Çatalcaoan lsmail !;!ev
ket, İhsan Namık ve Hayri Beyler, Şi
leden de Fuat Bey kazanımştır. 

lsmail Şevket Bey geçeo devrede 
Üsküdar azası idi. lhsan Namık Bey de 
Beşikta§tan mtibap edilmi:şti. Hayri ve 
Fuat Beyler yenidir. 

Ummni meclis azalan tamamen ııe
çildiği için mecfu ilk topla.ntısmı, bir 
teşrinisani per§eınbe güıKi yapacaktıı-. 
Bu içtima devresi bir aydır. Mühim it
ler olursa, kanunen on beş giin <laba 
uzahlabilir. 

Meclisin bu devresinde mühim İ§ 
olarak belediye zabıtası talimatnamesi 
vardır. llk toplanb güniincle riyaset di
vanı, .taimi enciimen, ihti.,... encümen
leri intihabı ;yapılacakttr. Bilhassa dai
mi encümen intiıhabatma ehemmiyet 
verilmektedir. Daimi encümen ODaD 

(8) dir • 

Kanunen bu azadan (2) si ayn iki 
mülhak kazadan, (6) sı da şehirden ol
mak lizımdır. Geçen sene mülhak lra. 
zalm.dan Şerafettin Bey vardı. Yeni 
daimi encüı.rıen azaımm yepyeni zevat
tan mürekkep olacağı söylemnelıtedir. 

Ticaret ve sanayi odasında 
Ticaret Ye sanayi oclası idare heye

ti, bugün her taraf tatil olduğu .çin, 
haftalık i<;timamı dün yapmıştır. Dün • 
kü toplantıda o<lanm mutat işleri ve bu 
arada !istik • deri meselesi görüpilmiit
tiir. 

Türk fındıkları 
Geçen hafta içeri.sinde Alman piyasa 

ımıda Türk fındıkları üzerinde çok mü
sait muameleler yapılmrşbr. Fiatlar • 
da bir bayii yükseliş kaı.'dedihni1tir. 

•Birincitqrin ayı zarfında yüklen • 
mek prtile Giı-eıun fmdddanmız Seyif 
Hamburıı: 500,SıO, Ordu ve Trabzon 
mallarımız ise 495-500 Fnı.nuz frangm. 
dan muamele görmii§tür. 

Hava rıtporu 
Sıfır derecei bararete ve deniz sevi. 

yesine indin1miş baroıneıb-e bu saıbah: 
Saat 7 de 766, 14 te 765. Derecei 

hanı-et 7 de 12,S, 14 te ı6,5. Azmııi 
deı wei banıset ı 7,f>, asgari ı 1. 

Rüzgir poynozdan eomif(Sr. Azami 
ıürati aan.iyede 7 metreye çıkmııtır. 

Behiç Beyin refika11 
vefat etti 

Tee.ürle haber aldığımıza cöre, 
Pette elçimiz Behiç Beyin nlikalan 
banmı ini bir hastalık aeticesinde ,m. 
rim.izde vefat etmi§tir. Merhumenin 
cenezeoi, buıtün evin<len lmldırdacak, 
T ..,,,ıkiye c:mniinde ıwmazı krlmdıktan 
- aile maldıeresine cWnedileaıktir. 

Aldığımız maliimata gön, mezuniyet 
.tan Behiç Bey, cenaze merasiminde 
bulımmak üzere bugiiıı teiırimize ıe&o. 
"'*tir. 

On birinci yıl 
B_agiin 17 mil;yon T Ürk bir gönül 

'"' bir heyecanla Cumhuri;yetin on bi
rinci ;yıldönümünü katlulu;yor. Ba bıq 
ram Türki;yenin en büyiik ba;yramlann 
dan biridir. Çünkü bu bayram ıraye:;in 
de aade maziyi, o mazinin bütün kah· 
ramanlık ve ledakiirlrklarrnı on bir 
;yılda ba,arılan İfleri hatırİatmakla 
kalmıyor, belki istikbale de hazırlanı
yor ve gelecek sene için, gelecek asır· 
lar için ;yeni bir hız yeni bir hamle at.. 
)'OTU.Z:. 

Her geçen Camhariyet bayranu bi
:e yeni bir dera veriyor ve önu~ıW:de
ki nnenin yolunu bir gÜnef gıbi a;y • 
dınlahyor. 

Burada on bir senede bQfllrllan iı· 
lerin bilônçosunu ;yapnu;yacajq. Ona 
okuyucularım ba mü.steana giin müna
aebetile hazırladığunız aahiJelerde in 
saca göreceklerdir. Fakat bıqanlan 
İfleri bir ciimhde hülasa edebilerelı 
diyebiliriz ki: 

J! e~ ll"S'f':n ;yıl bUre ;yeni bir kuor:et, 
yenı brr heyecan "fllaRUf ve dün ha .. 
ta diye nab>:ıno bakılan Türk iye bu • 
gün eaki titrek elini kuvvetli yurrıru/ı 
halinde düpnaııına göatermİf ve dost
ça tokalapnak için doatana ıual11Uf • 

fır.En ferttli, en medeni bir ırka men- 1 

... P olan Türklain 11 aerwıde mede. 
niyet dünyası içinde kıuandıiı mevki,. 
bütün medeni cileme iftihar oe fere/. 
verecek derecede büyüktür. 

11 aeııede akim havaalanıne afanu.. 
yacağı iıler bQfllr<lık. Bugün bu 11ler, 
gözle 11örülür oe elle tutulur bir hal,. 
dedir. 

Cumhuriyet Türk11 aat/11 kentli ken 
disinin efendisi oldağarıu göllter.nek • 
le llalmadı. Onu mcufdi, manevi he .. 
türlü re/aha götünlü. Bütün medeni• 
yetin leyiz!erinden İ&ti/ade ettirdi. 
Gördüğümiiz İf onun İçin büyüktiir
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Kunluiurnıız cumlııariyet onan 1Fİ1I 
fazilettir. 

Eskiden 6orytan ba,ka nemUı "°'""\ 
dı? 

Kim çıkmıştı da Tiirki;yqi içincl• 
kıvrandığı buhrandan kurtarmaiia ça-; 
lqmf§tı?. Bütün dünyada refah devn 
hüküm aiirerhen İmperatorluk iktıs
di buhran İçinde kwranı.yor, borL-u .. 
nun labıini bile oerecek para bulanı.., 
;yordu. • 1 

Halbuki bugıin, biitün dünya ikh "'
aadi buhranın pençesi altında inler • 
ken, ~binlerce milyanlarca ipU:, 119' 
ausuz bır halde deuletlerin ba,uıa be-1 

lG olurken Türkiye refaha ııe aaatlettıt 
kavupruııtar. Yeni fabrikaları, yeni 
iktısadi plônı ile eskiden İpiz aılatr111. 
bile tcqıyanuyan oatanda,lara İf bu!t 
muştur. Memlekette her tüten labn.. 
lıa bacası., yüzlerce ailenin ocaiını &... 
rober tüttürmürtür. J 

Ba..,. bü;yiik bir,.,, nıidir?. j' 
Falıat bQ 11- ~ l>ir _,,an 

,...tığının İfleri lt:iili 11örmü;yor ı>e d<J& 
ima çal,,.yonnı. Daha metlcni,,.t. 
ve teralrki ;yol.anda, medeni;yet "" ı
rakkideki tekamülle mahmwıbaıı 
lliderek &a,araıcağımu çok bü;y<ik ;,_ 
ler vardır. Bunda do beh.....,hal ma
valfak olac~. Çünkü, Büyük G • 
mUin dediği gibi T iirk milleti uki • 
dir. Türk milleti çalıf/ıandrr. Türk aıil 
/eti yiikH.k bir '-"akterc maliktir. 

Ve ondaki ,,. -'ıô;yı, ba çalı,Juan
lığı, bu karalıteri tebarm ettiren .17-
dınlatan, in~ .,U. ta cam-. 
lıırri;yettj,_ 

lliimtas F AllC 

Büyük Bayramınız Kutlu Olsun 
(Bqı 1 inci sahifede J' 

Cumhuriyet meydanuvta bir ._..; .,e.. 
çit yaptlacalotır. 

Pıogıan tudur: 
Saat dolandan itibaren bütün meJc. 

teplerle, resmi geçide ittirik edeoCk H..,. 
biye, Tıbbiye mektebi, deniz fuesi , Kıı
leli, Maltepe askeri liseleri, BeY'IZJt 
meydanında kendilerine gÖ&terilen ya-. 
lerde bulunacaklardır. 

Saat tam 10 buçukta Vali Bey ya
nında ordıı mensupları alduğu halde 
Beyaz.ıt meydanına gelecek ve as.i<eri 
kıtaat, mektepleri t<itiş ettilıteıı sonra, 
bayramı kut.lulayacak ve merui:m başlıya 
caktJr. Evveli i&tiklru marş;ı çalınacak
tır. Maq reom.i geçide iştirak edenl<r>o 
le bll'l\ tarafmdan hep bir ağızdan söy. 
lenccektir. 

Bundan sonra vali Bey bir nutuk 
İrat edecek ve tribüne gidilecektir. 

T ribüncle davetlilerle ıoo fC'hit ena-
11 İçıİn ys ~ştır. 

Resmi geçide evvela ordu men1Ubini 
İftira!< edecek dalı.. &0nra maliillsle ih
tiyat zabitleri bumı taJai,p edecektir. 

Harbiye, Tıbbiye, bahriye, Kuleü, 
Maltepe askeri !iseleri ile ıukeri kıta -
lar, sD"aaı ile kı:z liı,el':ıi. -erke& iitı!bı • , J 
~ eka"!li1tt aıı:ltteım.,; ~ meıl.tep- · 
leı-l ltıirMı edecektir. 

Alay Beyuıt, Divanyohı, Sirkeci, 
kÖprü üzerinden Şitlıane karal<oluna o
radan cumhuriyet llbides.ine lıadar gi. 
de.:ektir. 

Bu esnada Takoim meydanında bir 
balon uçuıulacaktır, Bu balon gayet 
büyük ve iııi gula doludur. Üzerinde 
çok yükseğe uçtup zaman bile akıum
cak derece<le büyük (yaf81m c:ımıhuri
yet) yazılıdır. 

Bu alq- da ~ .,. Talc • 
eimden itiiı ı en fener ıılaylan tertip e
dilmiştir. Bu gece <le vali konağında ı 
cısnlıııriyet bayramı miinasc.beti ile bir 
balo verilecektir. Baloya lstaıi>vl vi,.. 
liyet erkinı ile yüksek zeYliP/t davetli • 
dir. 

Milliyet: Sevgili olaryucularmın 
bu büyiik bayramım kutlular. 

Ankaranın bayram miaafirleri 
ANKARA, Z8 (A.A.) - Cırmhnri

yetin ..v.ııldöniunü miiııasebetile Anka • 

raya ırelımif olan izciler, atlı ft yaya 
köylü misafirler saat 13,30 da lıalkevi 
önündeki caddede toplanmıılar ve ön
ele bir mana'• süvai polis, bunu takibm 
müzik& arkaımdan çelenkleri tqıyaıı 
iz,• kıtalar, yaya -ve atlı köylüler oldı.
ğu balde Samrmpazan, Çocu~yı 
ve Anafartalar cad.ıesini takiben Hild 

miyoti Maliye meydanına gelmişler .,,,. 
<lurUJ vaziyeti alındıktan oonra bq> 
beraber zaier abidesini .eliımlamıılar • 
.ı... 

Merasime müzikımın iıtinıkile hep 
bir ağızdan söylenen istiklru ve onuncu 
Jol IDIB"tlarile bafianmış, bunu takiben 
.de lıtt izci talebe tarafından cumhl.lri • 
yetin feyUlerinden, eserl..-in<lan, büyiifC 
hamlelerinden habis bir nutuk söylen
mİJ, cumhuriyete bağlıılık andı yaprlımt-
tır. 

Abideye izciler. misafir köyliil«, ,,;. 
!ayet ""' belediye , C. H. F., Halkevi 
nmnnvı da çelenldtr koıınnqtnr. Za • 
fer abidesi etrafında bmı-. halk yw 

alnutb· -~ 
Bu -.imdm ı0nta 'lzci .,,.., balfı. 

mümessilleri otobiklerle Cebecideki ıo. 

hhliii ziyaret etmi§İm-, çelenk koymu• 
!ardır. 

Bııgün kü§Bt resmi yapılacıalı olma 
Kadıköy tramva:vlarnua açılma m<raÔ 
mi, yuma bınıkılmııtu". 

811 ..,.da, günliiılı progı w ılol
canluğu dolayısile bugün 7apılma. 
mııkarra- re!llnİ lriiıatla.- da y......, .. 
bir edihni9tir. 

Yeşil Hilal gençlik leşkilatı 
Türkiye İçki aleybtan gençler cemi

yeti umumi katipliğinden: 
Cemiyetimizin se<:ıeli!< toplantısını 

( 9) ikinci teşrin cuma günü saat ( 9, 30} 
da İsuınbul Halkev.inde yaptlacaktır. 
Cemiyetimiz azasından mezkiır gün ...., 
saatte hallıevinde bulunma.lan rica ola-
nur. 
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~t ___ ıç_f_•m_a_ı_h_ah_is_.e_r ___ J~f ___ ()_z __ d __ il_iın __ i_zl_e_,__,ll 
lım ve Demokrasi 

Herkes biiir ki, ilim yani dağınık bil.. 
gileri bır araya toplayarak onların ara• 
sınılaki baglan bulan topluca bilgi, ilk 
defa bizim naJolunun lyonya sahille
rinde çıknu§lır. Vakıa daııa onceden Aı. 
ya kavun erınde ve MuıırhLvda bir çolt 
dagınık bılgiler vardı. Fakat o b.lgıler 
b.r>binne bağ anamamış olduğundan, 
bunl:ır~ dayanarak yeni bilgiler kurula
ma::.'U1, • im zinnıyeti dedıı;:imiz düşün 
me usulü meyd;.na çıkamaıruflı· 

Bu İlım zinnıyetirun lyonya .ahi.l1erin
de bırden.bire gibı meydana çıkması aoa.. 
ba b.,. t~ üf eseri midir? Dünyada biç 
b.r b diıenın te&adiiI eseri olamıyaca• 
ğını dü un. !er ıüphesiz bu ihtimali de 
kab.ıl edemezler. Zaten lyonya "ileri 
yalnız ilim :Uhniyetinın beııgı değil, gÜ· 
zel sanatların da birdenbire parladığı 
yerilir. Şimdi bizim Palatya deditiıniz es 
ki hJe şehrinde bir T aleı'in çıkarak 
ilim z niyetini kurmut olması te.:ıd" o 
atfedilsct>i.e, harika denilen bu hiuliıeılln 
guzel S&natlann birdenbire parlamasına 
da ıesadw ettıği kabul edilemez. Böyle 
bırl.birl rine bcnzİyen badiıelerİn mey• 
dana çıkmasına sebep olan ve lyonya.. 
dan önce başka memleketlerde olmayan 
bir içtimai kuvvet var demd<tir. 

E. la ve yeru ilim tarihçilerinin hep bir 
ağız n soyledı.kl..-ine göre, bu kuvvet 
d..moknısi kuvvetidir. O tarihçilerin hep
si iıi:::ı zilıruyetınn lyonyada ikurulmut 
olmasını, guzcl sanatların birdertbire o
rada parlamasını gene orada çıkan de
mc.krasi usulande idareye bağlarlar. 

(,.ü.ıkü, c!a."8 önceki kavimlerin ıdare. 
ıinde ser;,est.ik yoktu. Hükümdarlann 
i are et ikleri kavimlerin arasında artist
ler, lr. i adaml...-ı hüki\mdarların arzu· 
!arına boyun eğL ı .r, bilha .. a gene D hü
kttmdarların temoil ettikleri dinlerin, 
efs:ınelerin bilifına bir şey yapamaüar. 
aı. 1. iiLisa serbest düşünemezlerdi. Hal
buki gerek bilgi, gerek güzel sanaıt ge
nişlemelı, meyve vermek için mutl ka ı 
seroest dütünmeye lüzum gÖ•terir. ln
ıanlar ancak seı best düşünebildik.eri ve 
gene serbest d ·§Ünen başka insaı.larm 
dı•şunmel,,.ilc kendi düşiınmelerını mu. 
kaye.;~ ed,bildıkleri v.ıl<lt ilim yerlc!e· 
bilir ve güzel sanatlar geni§leyebilir. 

• • • 
ilim ile serbeot dÜJÜnmeye yol açmış o

lan demakraıi ar<l&mdaki münasebeti ilb. 
defa olarak, hekimlik ilmini kunnuı olan 
ipokrat gösıermiş, clanol«aıinin de niçin 
claha önce başka memleketlerde görül
mediğini, niçin lyonya aahillerinde ilk 
defa görülduiüaü izah etmiştir. 

Onun fikrine göre demokrasi usulü. 
nün lyonya aahillerinde baflaması ora
la"ın coğrafya vaziyetinden ileri gelit-. 
Daha önceden medeniyete ırinnİf olan 
kavimlerin memleketleri ceniı "" tabii 
a<ızaları az memleketlerdir. Or.J.ırda 
ilk Sı leler,. hakim olaa küçük hükümdar
lar koJDJulanna, daha •onra uzaktakilere 
kolayJ.kla tecavüz edebihniıler ve iu.te
gelenler böylehlde büyük ülkeler kurabil 
m.i.erdir. Halbuki lyoaye sahilleri ır· 
maklarla, yahut yüksek dağlar UZ.-ihirle
•in~en aynhnış vadiler, yahut deniz Ü· 
zerinde adalar olduğundan oralarda ıite 
bükümdarlan kendi sınırlan İçinde kal. 
mağa mecbur olmuşlar ve kuvvetleneme
miş er, demokraıi de böylece yerlqmi§-
tir ... 

Bu i=h mutlaka kabul edilenıeoe bi· 
b, biı)-ük hekimin ilmi zihniyetini g?.te. 
rir. Çünkü ilini zilııllyet her biıdiscyi ta
biatte bulu=n bir kanuna bağlamağa 
ç ınak demektir. 

D oiua.ıyi - mutlaka doğnı olma
ıa d eüze1 bir ıurette - izaha calıtan 
Jpo!aat clemoluuiye iııık idi, batta bu 
'*1<mı kendinin kurduğu ilmin, hekim 
vazifeıinin üıtüncle tutardı. 

Lldy hükümdarı Krezüs hastalığında 
k ndiıine bakmak için onu çağırdığı va. 
kit, milletine iotipdat yapan bir hüküm
dan iyi edemiyeceğioi ıöylüyerek hası.o
ya gitmediği meth.ırdur. 

lıotipı!at yapan hükümdarlar • 
dan nefret ettiği gibi, bü-
kL:md:ırlanrun istipdaôna boyun 
eğeıı milletlere ka1"1ı da teveccühü yok. 
tu. Eski !randa, Keykavüs zamanında, 
büyük bir salgm hastalık çıktığı vak;l 
hükümdar halkın kırılmasından değil, 
askerlerinin azalınasmdan dolayı tcla§a 
.!üşerek, keodiıinin MMmara valisi va-
11tasile; o büyük hekimi yanına çağırmış 
ve ona Iranın hazinelerini vereceğini ıöy 
1.emitti. Bu cavete karı• hekimin yazdı· 
ğı tu mektup, ırlİpdada tahammül göste 
ren bir halkı d;ı salgın haıtalıktan kur 
tarmak istemediğni ııösterir: 

"Hekim lpokrat'tan Marmara valiıi 
Histanet'e nete olsun. 

29 birinci teşrinlerin 
11 incisi 

Her yıl 29 birinte,rin günü, Tür
kiye yerinden oytııyo1'. Değil, yal
nız Türkiye, yeryüzü yerinden oy
nasa yaraşık alırdı. 

On bir yıl var ki, Türkiye, şaşak 
( 1 )lar yurdu oldu. Tanıdık, taıııma 
dık, seven sevmeyen, bizi görmek, 
bizi anlamak, ve bir kaç gün için 
olsa da içimize karışmak uteğini 
duyuyor. 

On bir yıla o kadar büyük deği
şim (2) leri sığdırdık ki basaı
dığımız işlere, biz bile Fşıyor~z. 

Gözlerimizi şöyle bir kap.ıyıp dü 
şünürsek; duraklamamak elden gel 
miyor. 

On bir yıl önce, kurtarış sava
şından yeni çıkmıştık. Kendimizi 
toplamak için bile yıllar isterdi. 
Yurt, baştan başa denecek kadar 
yıkılmıştı. Öyle kent (3)!er vardı 
di ki taş üstünde taş kalmamışh. 
Bir yandan da akın akın Mericin 
karşı yakasından, adalardan, Arna
vutluk sınırlarından göçmen (4)
ler geliyordu. 

içimizde, bir takım gizli düşün
ce taşıyaıı geri kafalı adamlar, pu
suya yatmış, bekleşiyorlardı. 

Halife, koca kavuğunu baş·na ge
çirmiş, kıratının üstünde, cami ca
mi do'a.şarak kendisine: 

- Padişahım çok yaşa! bağırtı
yordu. 
ilk iş olarak bu soysuzları yurttan 

dışan attık. Fakat, bin bir mıfritli, 
1eyhler, eli tesbihli hocalar; için İ· 
çin kaynayan bozgun kazanının 
başında idiler. Arası çok geçmeden 
yer yer kalkınmalar oldu; Halile 
kovuldu ue de yardakçı/an bura. 
da idiler. 

Onların da kollannı birer birer 
bükmek gerekti. Mektep i!e med
rese, t~ık il~ karanlığa ben:.ıyorlar 
dı. Birinin bulunduğa yere öteki 
giremiyordu. Karanlığı kaldırıp 
ışığı çoğalthk, Aarabın yazıda kuİ
landıklarını, geldikleri yere gönde
rip bize yarar olanı aldık. Hocayı, 
başındaki Bankla Tanrıya koılluk e
deceği yere gönderdik. Arhk yaşa
mak ve ilerlemek kalıyordu.' Onu 
da canla baş'a Gazinin yolunda 
Yfi~üyerek yaprrıağa girİftik. Dış po
lıtıkamızı sağlamlaştırıp, içimizde
ki yarasal:rrı birer birer tepeledik. 
Nerede; bize yarar bir yenüik var
ra almamazlık etmedik. Paramız 
düfiiyorda tuttuk. Alış veri1imiz a: 
zalmıfh, çoğaltmağa çalı1tık. Kara 
dumanlar tüten dünkü yaruk ve yı
kık yurdumuzun üstünde simdi 
yüzlerce yapım evinin (5) bdcalan 
tütüyor. Dıkşardan gelenleri birer 
birer burada, kendi evimizde yapı
yoruz. Daha da ne varsa yapacağız. 
Kömür, yün, pamuk, şeker, bakır 
İpek hepsi bnraJa çıkıyor, burad~ 
yap-Jıyor. 

Arkada bıraktığımız on bir yıl, 
bundan sonra geçireceğimiz i!P.r
leme yıllan için bize örnek olaca/,. 
tır. O kadar çabuk çoğalacağız, 0 

·kadar çabuk ilerliyeceğiz ki bizi 
önleyip yolumuzdan alıkoymak is
tiyenler, arkamızdan şa,kın şafkın 
bakakalacaklardır ! 

Yaşasın on birinci kurtula, yılı
na basan genç Türkiye ve yaşasın 
ona kurtaranlar! .. 

M. SALA.HADDJN 

~1) Şaşak - Mucize (2) Değifim _ 
lnkilap. (3) Kent - Şehir (4) Göçmen
Mclıacır (5) Yapımevi - Fabrika - . 

«Büyük bükümcl.. tarafından cönder 
diğioi ıöylediğin mektuba kartılık olarak , 
büyük bükiimdara, pek a.:ele ederek, 
fimdİ söyliyeceğim teYİ bildir: 

Bugünkü program 
ISTNBUL: 
18,30: Fraoıızca der•. 19: Ko11.feranı, 19,30• 

Türk muıilU neıriyal.J. (Ekrem, Ruıea, c.,.: 
d~. Kemani Cewdet, Şeref, lbrahim beyler .,.. 
V ecıhe, Selma b.alll.ID.lar.) 21,20: Aja..ru •• bor 
•• haberleri. 21,30; Bedriye Ra.aim baa.ımm 
İftira.kile tan•o •• caa orkeıtraaı. 

cBurada benim iç.in yiyecek te, giye 
cek le, oturauk yer ele bol bol v;ırdır. 
Y~ lllım olan her teY .r.ırdır. 
lranlıların hazinelerine celi.nce ben o 
LaZineleri kull~ Yunanlalanıı clüt 
manı olan barbarların butaiddarını ıia 
iyi edemem. Afiyette daim ol.a 

Bu mektup büyük hekimin bir baıma 
lrana harp açması demekti. Hükümdar, 
Jpokrabn memleketi olan lstanköy ada 
ıma mabıus bir elçi gönıiet'erlı: adalıları, 
hekimi kendisine vermezlerse hepsini öl 
dürmekle tehdit etmiıti. Adalılar büyük 
lıemşerileırini kendi nzası biliıfına ver 
mektense hepsi brden ölüme rıx göater 
mİ!lene de, lpokrat ve kendi yüzünden 
memleketine barp açtınnama.k için çıkıp 
gibnişti. 

Büyük üstadın bu mektubu vakıi yine 
kendisinin kunnuş olduğu hekim ahlakı
na uymaz. Çünkü onun koyduğu kaideye 
göre bir hekim için bir padişah ile biı· 
c!Henci müs vidir. Fakat bu mektup ilim 
adamları için demokrasinin ne kadar 
kıymetli olduğunu gösterir. 

ilmi meydana Ç'karan demokrasi ol 
duğu içın büyük hekim demokrasiye 
karşı ıevglaini kendi ilminden, kendi 
kurmuş olduğu ilim ahlakından da üs 
tün tutınuıtur. _. 

823 Kbz. BÜKREŞ, 364 m. 
13,15: Gündüz (PJ&k) neıriyab. 18: Radyo 

••keı\ruı. (ı.a!if ıınaa.iki) 20: Haberler. 19,15~ 
ftacf70 ar5Nt.r•••aı• 1111.ev...._ 20: Oni•erıit .. 
20.20' Plak (tasaanôl;J, ;ıo,4!;, ko.af .. ıı.,.. 
21: Sanaı kuarteti tarafından oda ıauaikia"L 
21,30: Konfe tına. 21,45: Mme Mimi tarafın.· 
dan _o~~r..ı. ha.• ... Jan. 22,10: Pl.ik il• kabara 
~k0,••.k1 ••· 23: H.-berler. 23,30: Kab-..r-han• aua
•• ısı. (nakil.) 

223 Khz V ARŞOV A, ı34S aı. r::: Oda musikisi. _ Musahabe.. lS,35: Ta .. 
canın. 18_:50: ~u•allabe. 19,15: Mandolin or
keıtraıı ooase .. 1. 19,45: Çoc.uk ne · b 20 
Pi • lif L trıya • : 

.-k ... - usa"abe. 2015: Pi.ta.no refakatil• 
talr!'anı. 21,45: Haberler. 22: Orkutra lroa.
ı~rı. 22,45: Konferana. 23: Kouser -..e relır, .. 
lamlar. 23,15: Danı ma•ikiıi. 24: Muıahab 
23,05: Dana rn.u.sik.İ•İnİn devamı. .. 

545 Kb. ı!UOAPEŞTE, 550 m. 
18.35: Poata memurlannrn konserleri, 19,30~ 

Derı. 20: Keman konseri 20,45: Musahab._ 
22,40: Haberler. 23: Çinsene orkeılraıı. 23 
50: Gece musikisi (opera orkeıtraıı.) ' 

STOKHOLM 426 m. 
20,30:0 Viyolonsel muıilcisi. 21,10: Musaba· 

be. 21,45: Askel'"i konser 23· Oda ·ı · · 
LOKSEl\'lBUG . . rnuaıaısı. , 1304 m. 
1talyan ak,ıı.mı. 21,35: Akordeon konseri 

21 501 PIAk. 22: Haberler 22 20· Br'u' • • . ., • • • n 11:onıe .. 
rı_. 2-.35: Borsa hebrleri. 22,40: ltal7an musi· 
kısı, 23,45: Karıtık radyo orkestrası 21,30• 
Dans pl.i.kları. ' ' 

MiLLiYET l'A.t::AkTE~ı ,;9 'ır.~l\.udEVVEL l&.34 

öz t Ürk çe i 1 e bilmecemiz filllll lllllUlll llUllllllllll il il il ııııııııııımmıııınıııııııııımıııııınıım nınımmn ımııııııııııııııııııııııııııımıııumııınmı ımıuııııııımı 
Dünkü nüshamızda takdim ettiği • = ' J O H N B O L E S • L U P E V E L E Z 

miz bilmecemizin hal müddeti bugün ak-
tama kadardır. Hal neticelerile yeni _ Rus ruhu • Ruı muıikiıi • Rus hayatı en gilzel Rus filmi.ıd~: 

-~a:.ı._b:""_a:_.eımz_' i-yan_nki_' -nüs-hamı_z_da -bu- ' s 1 B E R y A M A H K o M L A R 1 
Elim bir ziya 

Nafia Vekaleti Devlet Demir Yolla
n inıaat dairesi bat mühendislerinden 
Muzaffer Vahit Bey bir müddettenberi 
rahatsız bulunduğu haıtalıktıan kurtu-
18m.ıyarak Bakırköyiındek.i hanesinde 
irtı.ıal eylemiştir. Allah rahmet eyle
sin. 

Karlı Bir İş 
Şehirde tevziat yapan eyi müşterile

re malik ve ayda 100 • 120 lira aafi kar 
bırakan bir ticaret işi., yazıhane, nak
liye ve ticarete art bütün vesaiti! .. dev
ren ııablıktır • 

Şa.--1< l•tilibarırt Enstitüsü, Galata 
R..htun • 0:-ta Han 3 No. ya müracaat. 

Gebze icra memurluğundan: Açık 
arttırma ile. paraya çevrilecek gayri 

(FRANSIZCA SÖZLÜ) 

nıınııııımııııııımıııııııııııııııııııı Pek y. p;-ında ı p E K s İ N E M .A s 1 N D A 11111 ııwıııın ım 

Bugün 
MELEK sinemasında 

Zevk ve saadet 
kraliçesi 

F ranzıska Gaal 
tarafından temsil edilen 

ilkbahar 
Resmigeçıd} 
2 saat mütemadi 

kahkaha 

·a~ 
BAYRAMI ŞEREFİNE 

P E K SiNEMASI 

CUıvıHURIYEl' 

1 
büyük film bir den gösterecektir : 

1-C LI GETİ 
'° ah§İ orman
larm gizli kal-
mıı e.sran, hiç 

bir vakit görül-
memiş ve gö
rülmiyecek he

yeca,., vah§İ 

m:ıhlıikla•• 

:ıüthit 
JeleJeri. 

müca-

-
===~~~~~~-= . JAK DEMPSEY - PRİMO KARNERA - MAKS 

ı ~iva lar_ azam yoktur - Buoiin ma_!!neler aat 11 de YlLDIZ S1NhlV1A~ 
Bugünden itibaren 

Şuh, çapkın ve sevimli sın'atkftr 

MAUR1CE CHEV AL1ER'nin 
(A~ Resmi G~idi) filminden 

I sonra en kuvvetli ve ne~eli eseri 

GülenParis 
itimli eserile sizleri kah!cahadan 

boğacaktır. 

Bugün bayramınızı ne~eli geçirmek için mutlaka 

TUR K SiNEMASINA 
gidiniz: 

A TILO EVLENIYO 
filmi 10 gündenberi binlerce seyirciyi kahkahalı 

güldürmekte devam ediyor. 

Yıldızlar: 

mank.ılün ne olduğu, gayri menkulün bu 
lunduğ"u mevki mabauesi sokağı numa
rası Turlanın Kôşlııbayırı mevkiinde 50 
liı a kıymetinde bir tarla içinde 13 zey. 
tın ağacı ve bir ceviz agacı ve yene 
Kö,kbayırında 28 zeytin aL'&Clnı havi 
albnış · ra kıymetinde tarla ve Manaı
tı, mevkıi.nde yi.ız kırk lira takdir olu
nan bir kıta tarla, a:rttırmanm yapıla
cağı yer, gün, saat: 21-11-934 P""§"IDbe 
günü saat 14 - 16 • 1 - lgbu gayri 
ın~nkulün arttınna ıartnamesi 21-11-
934 t,,,-i~nden iıtibaren numara ile 
Gebze jcra dairesinin muayyen numa
ratında herkesin gör.t>llmcsi için açık
tır. lh:nda yazılı olanlard.>:ı faz.ıa mahl· 
mat isteyenler işbu ııartnameye ve 934 • 
3.>7 doıy.\ numaraaile memuriyetimize 
müracaat ebne!Eir. 2 - Arttırmaya iş• 
tirak için yukarda 7azılı kıymetin yüz. 
de 7 ,5 nisbetinde pey veya b;r m:Jli 
bankanın teminat mektubu tevili ediie- ı ı 
ccktir. 3 - ipotek ıab<hi a1aca1<ı.1ar Pek y.:lk1nda --~ 

MARIE GLORY - JEAN Ml.iRA 1 
ARI\1AND BERNARD 

E~i bulunmaz bir Fransız operetidir. Mevsimin diğer aliıkadarlarm ve irtifak hakkı &a· T u·· R K 1 ı 
hiplerinin gayri menkul üzerindeki hak- • neşeli filmini kaçırmayınız ! 
lanru husu•ile faiz ve masrafa dair o- SiNEMASINDA 
lan iddialarım işbu İlin tarminden iti- ~ 
baren yirmi gÜn içinde evrakı mf&bite- Düşman E inde K.1-

7 ikinci Teşrin saat 21 de 

(Eski Glorya) S I N E M A S 1 :N SARAY 

lerile birlikte memut·iyetimize bildir-
meleri icap eder. Akıi halde hakları Esir 
lapu ıri.cıilile sabit olmadıloça ııalıt bede • 

1 Bir muazzam kahramanlık 
linin paylaşmasından hariç kallrlar. 4 -

Gösterilen günde artbrmaya ittirak e- iıım••mı•••d•e•slltllaıHı•. ••mm.:ii 
denler arttırma fartnamesini okumuı 
ve lüzumlu malıimaf almı1 ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu
nur. 5 - Tayin edilen zamaııda gayri 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra çok 
arttlnına ihale ettirilir ancak arttınna 

bedeli muhammen kıymetin yüzde yel· 
mit be§inı bulmaz veya 112lı§ isteyenin 
alacajnıa rüçham olan ıli(er alacaklı 

lar bulunup bl bedel bunlarm o gayri 
menkul ile temin eıl*nit alaCalı:larının 
mecmuumlan fazlaya çıkmazsa eıı çok 
artbnnıanm taahhüdü baki kalmak üze
re arttırm:ı on beş gün daha temdit ve 
on beşinci gÜnÜ ayni saatte yapılacak 

arttırmada bedeli tış i teyeniıı ala • 
cağına rüçhanı olan cl.iğer alaukld..rm 
9 gayri nı:eclml ile temin edilmif alacak
ları mecmuundan fazlaya çıkmak §art:İ· 

le en çok arttıraua ibıle P<liliı- • Böyle 
bir beıl 1 elde edilme:ue ihale yapda -
maz ve sabt talebi döıer. 6 - Gayri 
me. kul kendisine ihale o!unan kim • 
se derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale karan feah oluna
rak kendisin.fen evvel yüksek td<Jif. 
te bı:.lunan kimse arzctmiı olduğu be • 
delle alın.ağa raz.ı olursa ona razı ol • 
maz veya bulunmazsa hemen on bet 
gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttırana ilrale edilir iki ihale ara -
sındaki fark ıeçe"n gül!ler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar aynca hükme hacet kaJmak. 
uzm memuriyetimizce alıcıdan 4ıab • 
ail olunur madde 133. 

Yukar.da göıterilen 21·11·934 tari
hinde Gebze iaa memurluğu odasnıcla 
işbu ilan ve cörierilen arttırma ıartna
mesi dairesinde aablacağı ilan olunur. 

(4133) 

lotanıbul beıinc:i icra memurlueun -

elan: Malıcı.ız ve pM"&Y• çevrİlmeai mu

karr.,.. halıtar ve hane eıyuı .... etYa

ar 31-l 0-934 çarfmnb• &'iinü - 10 

dan itibaren Ka1amqta F eneıbalıı;ıe cad

desinde 80 numarada ıatılacaktır. Ta

liplerin müracalıtı lüzumu ilin olunur. 
(4127) 

ıuRALIÇE KRIŞTN 

Yeni çıkan kitaplar: 

Cumhıaiyet.im.izin 11 inci yıldö~ümü 1 

terefine 
Kanaat Kütüphanesi 

En '°D nefriyatmdaıı okurlaımı 
ha.be. ~.AZ "'C:"°t 

Fiyat 
Rutcn Eıref Beyin: 

Beyaz gec-eler 
Rus e<libi Dosteyevıkiden tercüm .. 75 " 
Köprülü zade Fuat Beyin: 

Türk dili ve edebiyatın.dan 
aarftırmalar 

Halit F aJu,i Beyin: 
Graziella 

100 .. 

(Lamarti •. e'nin şaheııen") 75 ,, 
Viktor H'4o, bayatı ve eaerleri 7:; ,, 
Sadri Et1-n Beyin: 

Bir vaııoıı pencere6indeı> 
lınpera.toriçe ve Saray 

Mahmut Yeu.ri Beyin: 
Atk yarışı 

Bürhan Cahit Beyin: 
Kır çiçeği 
Dünkülerin romanı 
Gurbet yolcusu 
Orhan Seyfi Beyin: 
Kerem ile Aalı 

Va • Nıi Beyin: 
Oldüren kim 

Kelhal Kaya Beyint 
Yeni mektepte efya 
Fen bilgisi, atölye 

50 " 
30 " 

50 •• 

75 .. 
7S ,. 
75 " 

50 " 

75 " 

Ragıp IW'kı Beyin: 
Alınanoa • franuzca • türkçe 
Askeri tabirler lıic&ti 1$0 ,, 

Şemııi Talip, rmazzer ve 
Tubino B.: -

Türkçe ltalyanca ve 
ltalyaııca - Türkçe lılgat 

lat:anbul kadastro 

250 .. 

• ~~ -1nıllesinde Limon iskelesi 

caddesinde 45 numaralı dükkandan ~ 

layı maliye hazinesi ile Perikli efendi 

anrlarmda mütekevvin dav&:lilD muha -

kemesi günü olan 24-10-934 tarihine 

müsadif çarpımba cünü ..ati mırayym

de ilanen vaki olan tebl.iie rağmen 

isbati vücut ebnemİf oJınaıUe hazine 

urettin Kons 
Programda : Gazi Hz. !erine ilhafen bestelenen Milli 

Halk türküleri diğer güzel y~ni eserlerle armonize ediiı' 
fis Türle musikisi nümuneleri meYcuttur. 

Fiyatlar : '15 - 100. 125 - 150 kuruş 

Jlll!f3iletler şimdiden satılmaktadır. ... ; 
ı ı.hayet bu Çarşamba akşanu 

S U M E R (Eski Artistik) SINı:.ıv~ 
Her yerde hasılat rekorunu kırını~ olan 

Bitmemiş Senfoni 
f muazzam şaheserin ilk iraesi şerefine 

BUYUK GALA MUSAMERESI 
Müme"silesi : En güzel Macar tarkılarmı taganni el 

ilahi artist 

MARTHA EGGERTH 
Musikisi : FRANZ CHUBERT, Rejisörü: WILLY F 

Ga'a suvaresi icin A~a:~ 100 -:...~ .,,.6() ~e 40 ~ 

Hayat.... Aşk.... Sefahat •••• 

işte; Bu Perşembe SARAY sinemasııı 
iraesine başlanacak olan 

~ --------- --
Fransızca sözlü filmin mevzuu 

UNITED ARTlST FILMl - -- ~ -- - -
m~ 
IPJI- " HAY ATIM SANA FEDA ,, filminin unutulmaz Y~ 

IRENE OUNNE 
En yüksek filmlerin en güzeli olan 

GiZLİ SEVD 
• 

filminde bir aan'at abidesi kurm1~ttır. 
Kadın kalbi - Kadın Qfkı - Kadın ledakfirlıl' 

Önümüzdeki Çar5amba M E L E K sinemıt 

AKS 1 M 
TÜRKUVAZ Müdüriyeti altınd' 

Bugün Cumhuriyet Bayramı münaaebetile 
MATiNE - VARYETE ı 

Gecesi : GALA TAAMI - ORKESTRA - c;,r 

Esnaf Teşkilatı Başmürakipiiğ 
lstanbul Bakkallar Cemiyetinin Hlare heyeti intihabı 4/11/93' 

.- 10 dan 16 ya kadar Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han -;ı 
ılairei mahıuaada yapılacağı alikaılarla ra ilan olunur. 

MUA YEN't:HANE , , o ok t o 'I 
NAKLi HOR 0 

E. APOSTOLlDl ıliı muayeneita- t1 
nesi Cumlıuriyec (Eski Taksim) mey· Bilcümle zabitan ve ıııl if 

lstanbul ikinci ticaret mahkemesin· 

den: lstanbulda Y enicamİ caddesinde 

86 / 88 No. lu mapzada lmndı.ıra ti

caretile iı tigal eden Karabet Karebet. 

yan efendinin haricen alacaklılarilo "ak

teylediği konkordato evnakı ta&<lik edil

men talebile icra riyaa&tinden mahke

meye tevdi kılımnıflır• Yevmü muha

keme 19 T • .ani 934 pazartesi cünii 

ıaat 14 buçuk olarak tayin kılmmıı ol

duğundan konkordatoya itirazı olanlann 

haklarını müdafaa için cöıterilen gün 

ve saatte mahkemede h"2ll' bulwımalan 

icra ve :iflô.ıı kanununun 296 ncı mac!· 

desine tevfikan ilin olunur. 
' (4151) 

vdı:ilinin talebi üzerine merl<um halı:

kında gıyap karan ittihaz ve muhakeme 

1-12-934 tarihine müaadiE cumartesi 

cünü saat 14 de tali< eılilmit olduğun

dan gün ve saati mezkıirda maıhkeme

ye gelmai veya tarafmdan bir vekil 

.ırPndermesi tebliğ olunur. 

danında Türk sineması (Eoki Majik) nen muayen ve yarrr<',JI 

ll yanında Amasia apartnnanına No.421 vi edilir. Enımonü V.,li o' 
(4060) n yanında. Telef 

naklolunmu,~. .. ________ ,.. 

(4131), 



• 

f 

Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
dökmemek 

.MlLLJ.YET PAZARTESi 28 TEŞRIN!t:VVt::L 19a4 

Osman Efendi oğlu 

URUK~ HVIE~' 

Tic reth • 
esı: 

uht rem ·--şterilerine 
Cum uriy t avramını kutlular . 

-

d 

ÇLARI la kabildir. Tecrübe e
dilmiş en çok rağbet 
görmüş bir ilaçtır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:_ 

evaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

üstahza atında: ef aset 
Fiyatta: R'ekabetsiz yürüyü~ 

Ancak 19 senelik aynı saha üzerinde devamlı ve mütekamil bir çalışma sayesinde (Çapa 
Marka) Pirinç unu fabrikasının elde ettiği muvaffakiyetin mahsulüdür. 

Halkın sıhhat ve menfaatini düşünerek,. müstahzaratınrn en fenni vesaitle imaline çalı. 
tan (Çapa Marka) fabrikası iştirak et ı ı:;i ve ' ve beynelmilel sergilerde fevkalade altın 
madalyelerle takdir ve taltif edilmit ve daima srhhatını koruyan, zevkini bilen muhterem 
halkın rağbetine mazhar olmuttur. 

Tercih: Sizi' aldatmıyaca1ı.: en do}ru hakikat iıaretidir. 

Yegane öz Türk an'at eseri 

Çapa Marka Müstahzaratı 
Kutu ve torba pirinç unları 1 ı 
Püre ve çorbalık Mercimek ,, 

,, ., Bezelye ,. 

15 - 50 gramJ..ı- "Oaket ve kutu Karabiber 
,, ,, ,, ,, ,, Kırmnıbibw 
,, ,, ,. ,, ,, Tarçın 

,, ,. Patates ,, ,, ,, ,, ,, ,, Yenibahar 

" ,, Yulaf 
" 

,, - ,, ,, ,, ,, Kimyon 
" ,, ., ,. ,, Sahlep 
,, ,, ,, ,. ,, Zencefil 
,, ,, ,, ,, ,, Karanfil 
Kap~ülü beyaz biber Şişe 
Tuzluklu beyaz ,. 

" " 
Arpa ,, 

,, " 
Fasulye ,, 

,, " 
Bakla ,, 

,, ., Nohut ,, 
,, Mısır ,, 

ve en nefis ni,asfa soı. ;Q8('em vesaitle ihzar ve imal edilmiş _ 

112 ve 1/1 :.tilo kutu sofra tuzları, Adres Be~iktaı • Kılıcali Çapa 

,, 

arka Telefon: 40337 

-
ahi /JillfP, 

1 te u kusuzluktan kıvranan sinirli1crin ~it~~~ tül.:en.m~ı dile1derf •• • • 

iş ·ıy aı· h g•lmez her min artan sınırlıhkten gıllıkçe kavvct azıtır., 
~tcnı en s a ... ı 6 ' 1 · ıw·ı k.a1ltu 

• ertesi gUn insan yorgun arı;::ın. hiç bir şey yapamamak tu s.u ı c 

eromural ·Knoll• 

ba !elikellen kurtulnıak içi~ ~ulla;ıılacak ilaçtır. /l.~ı; n.ran yoldur, dııllt 

• 

teri yatıştırır ve sakin ve s.a.lim bır uyku davet cd • 

10 •t 20 lomprlmcyf kivi lÜ,_ 
ta-tlc ecı.ane.lerde re, ete Me sabili"• 

Knoll A.·O.. kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafcn •fRhlo 

.:JI 

Cumhuriyet Bayramını Kutlular 
' ve 

En makbul Bayram hediyesi Uğur Gifesi biletleri 
olacağım da arzeder. 

Adres : Babıali cadde i Tavvare Piv:ıngo Uğur Gi?esi 
Ömer Rıfkı Tel. 20342 

VİYANALI SÜTLÜ 
KAHVE 

Bakkalınızdan bir kutu Glorya 
İncir kahvesi alıp nefis ve sıhhi 
sütlü kahve kolayca hazrrlıyabilir

, si iz. Yeni çekmece gibi açılan 

kutularda 5 salıifeli sureti isti
mali vardır. 

VAPURCULUl\ 
TURK ANONiM ŞIRICETI 

ISTANBUL ACENTALICJ 
Lün.ı Hım, T.J.elon: 22925. 

Mudanya yolu 
Cumartesi ıtününden -da h...

gün .- 9,30 da Mud-ya yo.~.u 

Topı.a- nhtımmdan bir npur kal-

ti l<ar. ! 
1 

Dr. Zekai Muammer 
BAKTERIYOLO Jİ 

LABORATUARI 
Her ne<ri "- .;,uayeneleri (W

serman, Kahn ili..) balg- cerahat, 
idrar ve oair bakteriyoloji tahlili.t -
arza eclilmı hususi Afil• yapalır • 
ÇemMrütaş, Gii2el aputmıan No. 4 

Tel 22037. 1958 
ıc::ıı::::z:ı:::ıl 

Da ü fak 

i:~~:İ~~~~±~~~~~ın::~~~~ı-.L-İlıcira ilanı 
En çok ve romanlar «Gaz ve bul.arlan ve ec""'1J mayi:ı 

LÜ!<S - SÜPER 1935 

lmt"yazlı y 7ıİ bir s:ıte?Ddi:r. 

Ü -rı·· .. ··n e ı 
l'.1ünakas;uı ilin ohnıuı tale 

ayakkabılilrı için mutedil fiat bu
lunamaclığmdan bunlurn yeni nü

muneleriai. ıönriek Tiı 360 pamuk 

fanili.nm da pazarlığına iştirak 

etmek isteyenlerin 1 T eşriniaani 
934 perşembe sabahı saat 9 da. 
Nuruosmaniyede Cemiyeti T edri
siye Mahfeline mürac••tlan. 

Kuru~ ve nim mayialı ve bil ssa auyu tak-
ı el.im ve tahrik etm~k ve tahrik edilmiı 

mevat imal eylemek için usul ve terti
b~i» hakkında istih&al olunan .22.4.934 
tarih vo 764 numaralı ih f a beratı b:ı 
defa mevkii fiile konmak üzere ahere 
devriiferağ veya icar ed.ilece;u.den ta
lip olanlarm Galatacla, Çinili Rıhtım 

1 - Kadın erkekleşince Hüseyin" Rahmi Bey 50 
2 - Seytan işi (Roman) ,, ., ,, 30 
3 - Namusla açlık meselesi (Küçük hika~eler) ,, 30 
4 - [ki kanlı macera (Küçük hikayeler) Hüseyin Rahmi B.30 
5 - Katil puse - ( Küçj.ik hikayeler) Hüseyin Rahmi B. 30 
6 - iki hödüğün seyahati (Küçük hikayeler) HüseyV 

~mi& 30 
7 - Tüneltkn ilk çıkl"f (Küçük hiklyeler) !Iüseyin 
~mi& 30 

'-Siy h Örtü (Roman) Hasan sükuti 35 
9 - Sardanapal - (Haile) Lord Bayron 35 
10- Meçhul bir kadının mektubu Stefan Şvayk 25 
11- Utanmaz adam (Büyük Roman) Hüseyin Rahmi B. 125 

Bu kitaplardan posta parası abnmaz 

Hilmi Kitaphanesi 

Fizik dersleri ( 9 ncu sınıf) Hayri a 
•• •• (11 •• ) 

K - f d ,, ,, ,, ozmogra ya enleri Hilmiye H 
Dil Bilgisi· TÜl'kçe granıer (aınıt:}mAlımet Cevat 

" n • • (amıf 7 ,, " 

ilmi it phanesi 

100 
130 
50 
43 
45 

laveç'te MOTOR A.. _ B. PYTHAGO
R.AS ~m 

''DROTT 1 

'' mari<asile nıe§hur ve oenelerd~ 
memleketimizin DENiZ ve KARA it· 
!erinde büyük rnğbet kazarunıt olan 5 
den 130 beygir kuvvetine kadar , MA· 
ZOTLA müteharrik motörlerin yeni 
modelleri çıkmııtır. Harikülade ten
zılatb fiyatlar. 

Teklif ve kataloğ talep ediniz. 

Türk • Avrupa Ltd, Şti. 
Galata, Per.tembe Pazan 61. 

banmda, Robert F erri',... müracaatları 
ilin olunur. (4147) 

-~ .. -· .... 

:; l:n .:r levha, o o :ıut:~ v opt:k ayar 
'ısa. orta, uıun dalg1lar ilı bntUıı 

' dnııyayı kuvvetli va pllrllnll:ı: ahr. 
uııu ırlirm~de-, l:a,ka bir ahi:ıe al· 

mamaları meraklı' ara tan·ye oluııur. 

NIJAT ve SiLVA NİHAT 
Karak!ly 

(7191)' 

RADIUM ve 
TIRAŞ IÇA L RI 
!u terem vatanda9larının Cumhuriyet 

---~ 
ayramlarını samimiyetle utlular, ve 

bayram tır la ını yeri malı ola E ir 
ve R AD 1 UM braş bıçaklarile olmaları 

vatan borcu olduğunu hatırlatır. 
- . . . . . -· ~ - - -- ------·------·-
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Büyük Gazete 
4 Müsabaka: 

1 - Parmak ilinizi tanırmıaınıı.. 
2 - Çocuğuııuı: gtııel mi? 
3 - Bunları biliyormusunus? 
4 - Öı Ttırkç fıkra müsabakaaı 

4 Tefrika: 
1 - Hiıler bütılD dünyayı zapıeımck için 
nasıl proıram yaptı? 

ll - 1662 de Akdenizi riıreıen Türk kor
sanları: 3 - Fransız erkAnıharbiyesi Al
man erklnıh:rrblyesinin pllolanru aasıl çal
dı . 4 - Sevtnleri n Ahı. 

Hedensa HİDROL 
Baaurdan ameliyatsız Ayak ..., koltukl-. 

kurtarır, memeleri Jm. daki ten, kokuyu 
1 
DİÜROL 
~ "" böbrekleri 

I 
temizler, lnnnlan ve 

E~ı~ ~~2~T~ı~~~ ~!~~~~l~~teklU!.~~!!!~i! :-
essurle bayılıuılera, sene· 'lıg.- emsalsız devadrr. Va 'rıları, 11zılan, kulunç, ıi
lerdenberi yürek çarpmtu. ~itıoiz ihtiyarlıyanlara genç yatik ve romatizmayı geçi-nıtur, mahveder. Kam, derhal keser, YÜCU• uit üriği atar, mıılıoal 

ağrıyı derhal keser. de zarar vermez. ağnlarmı keser. çekenlere hayat verir. lik kuvvet ve kudretini veri, rir, vücudü kızdım. 

-

• 
HER YERDE 

PardasUlar, KoslUmler, Paltolar, ıe muşambalar bulacaksınız. .. Fakat 
Galata'da Karaköyde kain meşhur 

EKSELSYOR 
BÜYÜK ELBISEFABRIKASI 

Her torlü rekabetin fevkinde fiyatlarla daha iyilerini . takdim edecektir 
Mandelberg • Burberry 
kumqlarından imal 

edil mit 
emperınea.blize 

Par~esülerini 

En mükemmel yerli Ye 

Avrupa kumqlanndan 
mamul gayet tılc bi

çimlerde spor ve tehir 

Palto lan 

En IOil moda. gayet 1 Uzun müdAet dayamr 
tık, imaliyesi itinalı kat'iyyen eskimez her 
ve teminatlı hazır ve renkte ve temin•th trk 

Ei~ilir 1 Muşam~alar 
Kadın ve Çocuklara Mahsus Manto ve Muşambaların 

Mütenevvi ve çok mQntehap çeşitleri vardır 
Tedivatta teshilit 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
Hofherr • Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anoııim Şirketi Türkiye Merkezi Şubesi: 

İatanbul, Sirkeci, Ankara caddesi No. 18 24 Telefon: 23577, Telgraf adresi: HOFHERTON 

HOFER ŞRANTZ 

MAZOT TRAKTÖRÜ 
1930 senesinde Ankarada yapılan resmJ 
tecrübelerde 111uvaffıkiyet kazanmıştır. 

1934 MODEL t 
23. 40 •• 50 beygir kuvvetlerinde muhtelif bllyüldlllderde 

ASRIN EN MÜTEKAMİL TRAKTORO 
Metin, aade, iflemulue11a İfletilm11i kolay 

Her tllrlll Ziraat alAt " makiııeleri dejlrmen teaiaatı • Stıt makineleri• Oralı: ipi 

EmniyetSandığının 1933 senesi blançosu 
MEVDUAT VE MA TLUBAT 1 SERMA YE VE DUYUNAT 

Lira Kr. -----
~ua ve Bankalardaki N-Ukut 11.054.839 05 
Emvali Gayri menkule ve 

mefruşat 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
Menkul ve Gayri.nenkul T e

minat mukabili ilaazat 
Muhtelif Borçlular 
Nazım Hesaplar 

495.540 02 
609.968 20 

9.158.570 84 
1.456.002 55 

257.257 42 

t3.032.l 79 08 

Thtfyat Akçesi 
Vadeli Tevdiat 
Alacaklı heaabatı cari1 
Muhtelif Alacaklılar 
Nazım Hesaplar 
Kar - ~ 

L•ıra K r. 

1~746.800 
8.720.015 04 
\.932.902 46 
366 050 90 
257.257 42 

9.153 26 

, 
23.032. 179 08 

MASRAFLAR 

ıCir ve Za.-dr aıançosu 
VARiDAT . 

Lira Kr • . Lira Kr. 

Maaşat ve Ucretler 
idare masrafları 
Vergi ve Harçlar 
Sair Masraflar 
Verilen Faizler 
Muhtelif Zararlaı 
Amortismanlar 
Ki.r 

206.0l"S 95 
11.273 40 
13.623 94 
27.951 78 ; 

Alman Faiz ve Komisyonlar 1.385.683 03 
Banka hizmetleri mukabilinde 
alman Ücret ve Komiayonlar 19.775 25 

56.089 74 Muhtelif Karlar 
.159.919 66 

18.553 27 
15.036 76 

9.153 26 ........ ___ -
1.461.548 02 

ZAvı _ 931 tarihinde ı.taııı.uı n. I Kimyager 
llİz ticaret müdürhlğünden ahnq ol- \ d 
duium telıiz telgraf9 L.iman cüzdam· , HÜSAMEDDiN 

. . y . . . • j Tam idrar tahlili 100 kuru~ur . Bil O.-
- zayı ettan. erusmı çıkanıcajTmdan hl"]• Balı . . . _ _ mum ta ı at. çekapı, Emrnk ve 
eskısırun hülanu yoktur. F vtnm Ranlrn., lrn!"$l"Sında İuct B.han ı lllı 

Telalz tdsr-afçı NefeC (4128) 
'4.W..-lo. 

1.461.548 02 

ZA YI - Galata ldıalat ıriimrüğü 
müdüriyetinden aldığım 41 andık 
menteıe için 20212 No. 9-1..34 tarihli 
beyannameye ait 481 lira 60 kuruşluk 
makbuzu zayi eyledim. Y eniaini çıka
racafundan cliğ«inin hükmü yold ..... 

Leo Zil <•°V3> 

Edebiyat tarihimize 
Türk Şiir Kralı Florinalı Nazım 

Beyin • Geçen yıl • heykelinin yapıldı
ğı • Güzel Sann' !ar Akademisi - nın: 
(güzellikler fq:..muı bahçesinde}, 
genç 1&11&tkirlarunızdan Kizmı Na• 
mi Bey tarafından çekilen en aon rea
midirı 

Şiir balımız, bu (r-mılnin altına): 
• Bugünün ve yarının nurlu gençliih· 
Do • hİtapb fU Jut' ayı yazınt§lir' 

En büyük bir (ozanı): 
Tanmmıtm bugünün! 
Göklere değse bqım, 
Yara.tınaz mı? dütününl 
• Günetler panlbıı • : 
Tatıyor bu (kılığım) •• 
(Yüz bin yıl sonra.) bile 
Y a.taYacak ( vır-lığım) ! .. 

Moda: Filorinalı Nazım 

lsıtımbul akma İCl'll mem..-luğuıı

dmu T-MDma üç ,.eminli erblıbı VU· 

lmfça (170,000) ,.üz 7etmİ1 bin lira 

kıymet takdir edilen ve altında Kanmer
çiyale ltalyana Bankav bulunan Kara
köycle Ken.kat Kara Mıutaia P&f& ma
b•llesinin Vo,--da cadcı..iııde atik 13 
il& 19 ve cedtt 19 il& 25 numanb birin
ci kıam Karaköy pal•m 318240 bi ... 
itibarile 30480 ve 33528 ,,., 30480 bU
MSi ki caııam 94488 hiumııiıı açı1r arı
tıu psj!e pamya çevrilmesine kanır ve
rilmit '98 tarlıuımeai 28-10-1934 tari
bindpıı ~ berkesia göriileM..-i 
için altmcı icrarua lıulundııiu mabat dio 
"'*-İne talk edilmiftir. MCzkU.. 
pyri menkulün birinci llÇlk wttırmuı 
2-12-1934 tarihine miiaclif cumartesi 
günü -t 14 ten ıs • ıı..ı- aatılacek

tır. 8u arttıJmada pyrİ mmkuJibı IDU• 

1 ... kıYJDetinin _,._,_ etmi ..... 
7- y ' 

p.ıe talip çıkmadığı tüclir<le en çıolı: 

aı ltnmılD llıahbüdü lıek:İ kehnek iizenı 

an bet g;inü müteakip ymıi 18-12-1934 

bırihine müsadif salı cünü - 14 ten 
15 e kadar ikinci açık w ııtıı ma ile -
tılaaıktır. Bu ikinci açık aı ttn llMda da 
)"iizde 7etDÜf lqine talip çıkmazsa -
bf 2280 nuınaralı kanun hükmünce g<>
ri bıralatacaktrr. Satıt bedeli peşin a

lmdı&ı ci>i taliplerin oatlfll iftirik için 

gayri menkulün muhammen kıymetinin 
:yiiule yedi buçuğu nisbetinde pey .ı.. 

çe.i veya bu nisbet üzerinden milli bir 
bank:onm teminat mektubUIRI hamil o
larak lllbş zam•ınından ıpukaddem mü
racaat eylemderi taz:ımdır. Müterakim 
vergi, valaf İcareıi ve belediyeye llİt 
tenvİriye ve tanzjfat riisumllll"I müıte
riye ait olma,... utq bedelinden telrik 
eclilecdrtir. 2004 numaralı icra lrammn· 
nun 126 mcı macldelİnİll dördüncü fık. 
rasına tevfikan bu pyri menkulün ü
aerindeki İpotekti ıdor 1 'erile diğer ba
c:izli lllaıcaklamun Ye bütün alakadar • 
lıoırm ve irtifak baldo tıehipleriniıı bu 
baldannı ve huaueite f.8iıı ve mıuraft.
.. dair olan iclclialmmr tarihi ilaııdM 
wa-- ,.;..ni sün içinde ewakı mile • 
lııiteleoile birlilrtıe dairembe DJÜl"ac.t 

etız; 'wi li ı ılw. Alui balcle ve kanu
ni. ııriidd.t nDMnıuda ..,- a::ut etml • 
~;.. lııaiıian tapa aılciBeri ile ..Wt 
olnıacbltça •bJ bedelinin p&J'iatbnl • 
_........, h.iç ke.!.eklan cilıeıile bü
tün .ıakadarlann mezkUr 11Mddei bnu
nlye sıhkamma tevfikan hareket eyle • 
melen "' c1a1ıa nmı. maıliımet almak i .. 
tiyenlerin ve ııırtdacak olan birinci kı • 
·- Karaköy palasrn evaafnu öğrenmek 
ietiyenlerin lıtanbul albncı K:ranm 
1933 - 6888 numaralı doayaaına mün. • 
caatla izahat alnaları ve takdiri kıymet 
ve vazülyed raporunu okumaları iJiııı ~ 

lualll". '4137 

-

1 Hasan Öz Ü Unları 
Vitamin 
Kalori 
Gıda 

Kuvvet 
Kudret 
Kan 
Can 
Hayat 
Sıhhat 

Neş'e 

Ar~a 

Yulaf 

1 mik 

Tortu 

Pirinç 

Çavdar 

Nişasta 

Patates 

Mercimak 

öz O 

Ö! 11 

ÖZ I 

llzD 

ÖZÜ 

öz O 

öz O 

nzo 

özD 

Nef aıet Beyaz Mısır özl 
Çocuklarınıza yediriniz. İstedi klerini ve sevdiklerini bıL'"bnmyarak 

değittire değittire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem
mel özlü unlarla yavrularmız n~el , sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olur
lar. Çabuk büyürler, çabuk di, çıka rular, kemikleri kuvvetlenil", ishal 
olmazlar. HASAN öZLO UNLARl LE YAPILAN MAHALLESi ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pür elerin ve yemeklerin lezzetine pa· 
yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Ta.klitlerinden sakınınız. llaaan marktı 
sına dıkkat. 

DİKKAT! li 
Mem'.ekefimizin en ta.nıımuf eski bir kürkçü evi olan: 

Mad~m R. G O L D 
Ticarethanesi, o civarda iıtikli.l cadde&i 421 No.lı apartımanm ikinci btma 
nakletıniftir. Mevsimin en güzel ve en aailam ve o ni&bette ucuz her çeıit 
kürklerini bulmak mümkündür. Ticarethanem ınnarlama Ye tamir için 
hilhasaa mütd>uıısbr. Ciddi iı gören ve yalnız müıterilerinin menfaatlni 
gözeten Madam R. Gold ticarethanesi ıizin kürkçü mağazanız olıun. Fınah 
kaçırmayınız.Adres: Beyoğlu l•tiklil caddesi 421 No. apartmıan 2 DCJ lı::ıit. 

Telefon: 42559 -

l!ım .. 1 .................................... ... 

Halı Alacak mısınız? ' 
Zevkinizi okşıyıcık en iyi halıları ancık 

ÇOLAK ZADE HALI L TD 
Şirketi maau\Ab 

HALILARINDA 
bulacaksınız. 

HER CiNS 
lstedijiaiı: 111çüler, zarif renkler, mDatuna deaenler 

SAGLAM ve UCUZ 
Sah~ yeri ve deposu: 
Mıhmutpaşı, Tarakç·lar Biraderler Hın. No 55 Tel. 24182 ............................... 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanlan. 

Cinai erzak Teminatı Muvakkateai Tarihi İhale Saat 
Kilosu Lira 

Mercimek 20000 75 15 ikinci, Teırin 934 14 
Patates 35000 105 " " " " 15 
Kuru Soğan 16750 37 ,, " ,, " 16 
Saman 69000 52 n " " tt 17 

Yozgat Krt'atı için )'1lkar da yazılı dört. kalem erzakm 
hizalarmdaki tarih ve aaatlerd e münakaaaaı yapdacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek için her gün ve münakasaya 
girişeceklerin Y oz~at aabnal ma komisyonuna Bat Urmala
n. (500) ··-- (7014) .. 

2 2 
153.2 

Ordu Baytariye ihtiyacı İ· 
çin 19 kalem cam porselen ve 
madeni mevzuat ile ampul ve 
serum şişeleri kapalı zarf usu
lile satın alınacaktır. İhalesi 
30-10-934 salı gÜnÜ saat 14 
de icra edilecektir. Talipler ev 
aaf ve şartnamesini görmek Ü· 
:.:ere her gÜn öğleden sonra ve 
n•Ünakasaya iştirak edecek
lerin ihale gün ve saatinden 
~vvel teklif ve teminatlarile 
birlikte M. M. Vekaleti Sabn
alma Komisyonuna müracaat
ları. (404) (6585) 

7063 
••• 

Garnizon kıt'atmm ihtiyacı 
için 450 ton linyit kömürü ale
ni münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 12. 11 - 934 Pazarteai 
günü saat 1 1 de yapdacaktır. 
V crmeğe istekli olanların ta* . 
iiıDneyİ an.'a:mak Üzere her gün 
Bergamada komisyona müra· 
caatlarL (442) (6749) 

7249 
• • • 

lzmitteki kıtaat için 
(45100) Tuzladaki için 
(9000) kilo ki kuru fasulya 
15 · 11 · 934 Perşembe günü 
saat 14 te kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. isteklilerin 
sartnamesini Örmek üzere s-

. 
ki.şehirde Kolordu ve lzmitte 
Fırka Levaznnlarma ve eksilt
meye kapalı zart atacakların O 
günün saatinde lzmitteki Fır
ka Satınalma komisyonuna 
müracaatları (479) (6940) 

7489 
••• 

Bursa Askeri Lisesi Talebe
si ile Hastane için kapalı zarf· 
la alınacak olan 220,000 kilo 
Has Ekmeğin münakasası: 15-

11-934 Perşembe günü saat 15 
te Fırka Satmalına komisyo -
nunda icra lalmacaktır. Talip
lerin şartnameyi görmek üze -. 
re her gÜn münakasaya iştirak 
için de vaktinden evvel temi -
nat ve teklifnameleriyle satı • 
nalına komiıyonuna müraca -
atları. (478) (6941) 

7490 

T elıliğ eden: Fatih Sulh 3 üncü hu
kuk lıiıkimliii Müddei: Afro baıum. 
Müddeialeyh: Antalya ..ıia fen me
muru Talirt Bey. Afzo hanım tuefındım 
aleyhinize ikame olitDan mılalra davuı 
nm malıkeme:re icabet etmeditiniz gibi 
gönderilen müteaddit l'JYllP kararlan 
da tebliğ edilmediğinden itbu gıyap b
nnnın ilaııeıı tebliğine karar verilmiı o-' 
lup muhakeme ııünü olarak tayin olu· 
nan 1-12-934 tarihine müsadif cumart ... 
ai günü saat 10 da mahkemede ha7.ır bD
lunrnadığınız takdirde uauhi bukuluy ... 
nin 111addei mahıuoası mucibınce gıyabı· 
nızda devamı muhakcm<? olunacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzen itan o-
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Kayıerl Be:ı: fabrik ıı Vontaj lılcriade ç• llfm k isteye• mo'I· 
llrlerin ıloj\'rud~n doiruya Kcyıe ıt1~kı F ahrika MD ür.OjD_n_e_,.,., 

müracaatları _ ..... ~.,.,-,;",..,.....~""'1117188ı76H 

KADI ÖV T A VA LARI 
Yeni çebekenin açılış resmi 

lstanbıJ Vali ve Belediye Reisliğinden : . _ 
Şehir sermayesi!e i~letilmekle olan Üsküdar • Kadıkoy ve · 

Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi tarafından 
tesis ve in,a olunan Kadıköy tramvay tcbekesile Mulıa.vvile 
mevki fi binasının itletmeye açılıt resmi 30-10-934 tarıbı~~ 
müsadif salı günü saat 16 • 1? ~a~ında, Kadıko
yünde Altyol'da Muhavvile mcvkifi bınası onunde olacaktır. 

lstanbul'da bulunan Büyük M ilet Meclisi Azasile Umumi 
Meclis Azasının ve resmi ve hu usi tetekküllere mensup zeva· 
tın ve matbuat erkanının bu merasime i~tiraki rica olunur. Bu 
ilan, davetname mahiyetindedir. lstanbul' dan ittirak etmek 
isteyenler saat 15,50 de Köprüden hareket eden v'.'purla Kadı
köyiıne geçebilecek ve 17,55 vapurile dönebilecektır. 

MODA v• FENERBAHÇE 
Tra vay seferler"nin i !etmeye açılı ı 

U.küdar-Kadıköy ve Havalisi Balk tramvaylan T. A. Şir· 
kctinden : 

Kadıköy tramvay şebekemizde inşaatı bitirilen Kadıköy. 
Moda ve Kadıköy-fenerbahçe hatlan, evelc eilan edileı. iicret 
tarife'crine göre 30 Birinci Te~rin 1934 tarihine mü~· 

if aalı günıi tebeke için icrası mukarrer aç ılma resmın· 
den son•a i,İctmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy • Altıyol • 
Ba ar'ye ~ Moda ve Kadıköy • Altıvo. • Ihlamur • Kal~'Ilıf • 
F n~ b , ce arasında muntazam tramv y s ferleri tesis edile· 
c ktr. (40"6) 

r n 
• 

Her ~urhl El nk • muamcı • 

ı rl. Ka atar icarı 

UMUMl MDDDRLOK ı AMSTEROAM 
Şubeleri c .Amstardam, Buonos AJres. 

İstanbul, Rlo de .Janelro, san'to s , Sao Pauıo. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonu Rei liğindenı 

Kumaşı Tıp Talebe Yurdundan verilmek üzere talebe için 
diktirilecek 380 - 400 adet Palto olbaptaki şartnamesiyle ve 6 
İkinci teşrin 934 Sah gÜnÜ sa 1t 14 te aleni münakasa suretiy-
le ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin müracaatları. (6823) 

7338 

İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğindenı 

ı- İstanbul Umumi Hapjsh ane imalathanesinin tamiri 
münakasaya konmuştur. Şartn11me ve keş:fnamey:İ görmek 
isteyenler her gün Adliye Lev aznn Dairesine ve münakasaya 
İştirak edeceklerin (55) lira teminat ile birlikte 14-11-934 
Çarşamba günü saat 14 te Vil ayet muhasebeciliğine müra
caatları ilan olunur. (6955) 1536 

Gcdikpaşadaki İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

J. l:.şya ve levazun anbarile müştemilatı İçin 10300 kilo 
Y rli kol kömürü ile 1500 kilo yerli meşe odun kömürü 
1-11-934 Perşembe günü saat on birden on ikiye kadar pa
zarlıkla satm alınacağından İsteklilerin şeraiti öğrendikten 

~--so_!11'a ilk teminat makbuzlarile göaterilen gün ve saatta Ko-

r r 1 

• 
I• 

• • v k t e ı h ne ı 

Taksim meydanı Camlı kö~k yan1nda 
•• 

UG ÇILIYO 
G çeD ıenekl Kırmızı deiirmen ya bu seneki Belvil 
su h yeti • lıante : Tanburl va butel<ir Salll::attia Bey •• 
klhnet Şül.. Q Bey • Alıturkı. ta!nslar - Radyo.:la co~ takdirlere 

m;l~har.MÜZEYYEN HANIM 
Büylik t?fı rakı 175, Küçük rakı 100. ıaloıı biraaı 90 mezeler 

25. k~bn. çay, azo:ı:, limonata 45 kuruJ. 

~..,;.ıı,... Mndt:riyet Denlı za':le İbrahim 

ğmadens yu 
Mi a, bara k, böbr k, mesane, 

karac"ğar ve kum hıııtılık!arına kar11 
en tesirli ,.. en leız.tli va en ucu:ı 

maden ıuyudur. Ulu-iağ ma:len suyu 
içealere bir ko'.aylılı: olıııa'.ı: lıre bu· 

ausi arabamızla evlerbe kadar teslim 
ediEr ve ayrıcı büyll.!' te :ı:"li.t yapılır. 

Umumi daposuı Si.l:eci Dtm;rka-

Gayet p- ti'c, iıt'msll ko'ay, lemi atlı Ye 
.ondtr co İ&tifadelidirler. Bil aın karanlıkta 
fÜ:ı: metre menfecteki 6nllnllali aydınlatarak 
yolu ura keıı:a!I huzurla devam edebiliraini:ı:. 

P ilerin mu blif boyları ve feaerler.D muh
tclıf chslerl vardır. 

7 07 

uhterem müşt rilerimin 

i i i Yll n 

A 
Yilksek aaygı ile l.utlular ve neşe içinde ı:eç!rme lerinl dilenm 

• 
CI akı 

Sahip ve ami i: 1 STEP AN BERBER YAN 
Fa ril.-aıı;ı: GALA.... 1\'!umhane c ddesl 

•ı~aıcuı::mııc:ıı::ımaıı~=--mm=-ıııılıımm;.;;~;.._a 
Cumhuriyet Hayramı Şeref .ne 

1 - Sirkecide istasyon köfesinde 

Yeni n ara Lok nt 
ve Birahanesinde 

Bu alt§am 10 kişilik saz heyetimiz saat 16 da başhyacakttr, 
2 - İstanbul h.likuun senclcrdcnb<ri tanıd:ğı M A H M U R E 

S U A T Hanım Cumhuriyet Bayramı şercfıne yalnu: bu geceye ı=hSIMI 
olmak üzere s.on konserini verecektir. 

~f!Zii~E::::P~'ı:JN[iö b th e c, ~ .. s·., ,ı 'I 7 1 } N vla 
ISTANBUL BELEDİYESi tLANLARI 

1 

ıst Tap verir. 

y' Ü 

ol rıı!> 

y 

"' y gınıza 

i ,ina ediniz 
ferde ayak'annrz terler, ;:~er ve 

hazan da iltihap, narak ır..: liikle 

nunla bn-...!>er rlC<gul ız ıcabı 

yu ' mec.burı c ·ruz. 

r 

e· liği • • 

' 

Adana şehri asfalt soka klarırun tamirinde kullanılmak 
üzere otuz ton mayi ha.i nde souk asfalt satın alına· 
caktır. 

İs!.ınhul Ziraat Bankasın dan maaş almakta bulunan Ma
halli İdare Tekaüt, yetim ve dullarının ikinci al tı aylık yok
lama ilmühaberlerinin kabulüne başlanılacağından 1 Teşri• 
nisani 934 tarihinden itibaren alakadaranın resmi senet. 
ma.;.ş cüzdanı, lntb'k mi.ıhürü ve nufus hüviyet cüzdanlan 
ve do urttur cnldarı fo ogra flı ilmühaber ile Sicil Kalemine 
r: ! r :.< yok n mı y ptırm ları. (i211) 

v s 
ş yo 

' 

IY 

• • 

6 o. lu 
Ma L sına u madan a "' }'1 ız.. 

T .. ı. 23407, Ahmet Fevzi 

.ı. Emrazı dahiliye ve hıb.ı ııhhat muta. t 1 ~L>-e•ın-ı• mz•y-
0
-.-.-

8
-f•J .. 

haum Doklor Muallim 

2 - İhale kapalı zarf usulile kanunu· evvelin birinci günün
de Belediye Encümenince yapılacaktır. 

ŞEK İ P H AB P iŞLETMESi 
A.,.teleri ı KarUör Köp; n 11 

Anupadan dönmüıtür. Haatalarmı A 

yaıofya, Y erebatan caddeıi No. 43 
Hacı Süleyman ef. apartımanmda ka
bul ediyor. Cumartea~ Pazarteai, Per 

T eL 42362 - Sirbci MihiirdM.M 
3 - Arzu edenler şartnames ini Adana Belediyesinden İs· 

~. 

teyebilir. (7210) 7743 

Neşriyatı idare etlen: MVMT AZ F AIK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

ıembe p nleri öğleden aonra • iııı•• Telefon • 23035 41_ .. 
• 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

C Cncll \lakı! Haıı fataabıal 

fhtiyat ve Serınayesiı (1.000.000) Türk Lirasıdır. " 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. · 

tilrk lye ft l!ankua tarafmdan letkil olunmuttar. ldar• meclbl v• mildilrlu 
lıeyeU ve nıemurlan kim.ilen Ttirklerdea mürekkep yegane Tilrk Sigorta Şirk .. 
ticllr. Türkiyeniıı her tarahada (200) B geçea acentalaruum bep•I Türktilr. Tilr· 
ki)' enhı e.n miihim aıGe••e•eleriııln vebankalal'UWI aiaortalarııu icra etmektedlı. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıirortalarım an iyi ~raitl• yapar. Hasar nıkuunda zararları 111r'at •• kolaylıkla 6d11. 

Telaraf ı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 6650 

Hea. Tel ~40,.._ __ 

İskenderiye yolu 
KARADENiZ vapunı 30 B. 
T etrin SALI günü sa.at 11 de 
Portsait'e kadar. (7168) 

Ka.-adeniz yolu 
EGE vapunı 30 Birinci Tevm 
SALI günü aaat 20 de Rize'ye 
kadar. (7231) ....................... 
Osmanlı bankasındam 

Yüzde S FaWi, 1918 tarihli Dalüli 1 
htikr&1 tahvilleri bamilleriae- 1 

1 Teşrinisani 1934 vadeli ye 34 
numaralı kupon bedeliniıı 1 Tetri· 
n isani 1934 tarihinden itibarea 
Osmanlı Bankuının Galata Ye 
Ankara idareleri ile vilayet llHll" 

kezlerindeki biliımum fUbeleri si· 
telerinden tediyeaine batlanacaiı 
ilan olunt1r • 

20.- Türk lirası itibari kıymetD 
beher tahvil kuponuna mukabil 
kağıt para olarak 50.- kW'Uf ve
rilecektir. 769,. 

Dr. A. KUTIEL 
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Türkiye'nin En Eski 

KAH 

Ticarethanesi 

Olan: 

riyetimizin 

11 inci 

Y ıldönümünü · 
1 
' 

• 

Müşterilerıne 
• 

·Kutlular 
• 

• 



9 

u 
~ ......................... ~ 
Geçen nisbetle
daha ~k çalışacağız, . 
Daha az zamanda daha 
büyük işler başaracağız 
Bunda da muvaffak ola 
cağız. Çünkü Türk mili~ 
tinin karakteri güksektıı 

' illi ü//çüge tam bir bü

"A1illetimizi en geniş refah 
vasıta ve kaynak

larına sahip Kılacağız" 

tünlüklegürümekttJ ola.n 
Türk milletinin fiügük. 
millet o 1duğunu bütiin 

az za
daha 

medeni al m 
anda bir kere 

tanıyacaktır. 

G•zl Mustafa Kemal 

Memleketlmizde 

Beş senelik sanayi 
Pi/anının tatbiki 
Ve nü/ us mesel es{ 

1 

Bugün nüfusumuz 17 
lllilyonu geçmektedir 

On bir lellelik c:Umburiyetimiz, 
Memlelı:etin ı- kant toprağını ııüD 
leçtikçe feyzinden id.if ade ettiri
J'or •• Yerimli kılıyor. On bir seD4 
....... eı harpten yeni çıkmq Tiirkiy-. 
Ue büiünkü Türkiye arasmda bir 
nmkayese yapa<'•k ofunak, batan. 
- itlerin azemeti ıözümüzü k. 
~· Bunu aade biz değil. ev- ) 
Yelce bize, "basta adam,. diye ba.. 
k..n Avrupalılar bile itiraf etmek-

1 
len çekinmemektedirler. Bugün 
llOn iktisadi buhranm doğurduğu 
llanıretler ~tamda bünyeleri za
~ayan, her ııün bir parça daha e- ) 
tinden, kemiğinden kaybederek 
ba.ıtaıanan bütün dünya ka.rtısm• \ 
el. Tiirkiyenin mevkii ,.ttikçe sağr 
lanııatmakte &ittikçe kuvetlenmelo. 
tedir. 

Yeni b°' senelik iktisadi proğ· 
lanun tatbiki bütün vatanda~larrn 

~!~~~:;:~~=d:~kl Bugün bayramlarımızın en büyügüdür 
'te kendi masnuatımızı sarf ederek - -----------------
hbıuıa muhtaç olıruyacağız. Bugün Cumhuriyetin on birinci mandaki ihtiflllDl Ye kudreti hcpi- ı kadar olan faaliyetimizin derece • ı· Türk milletine yaptığı hitabeyi ba-

• 1934 aene.i bu planın tatbiki nok yıldönümünü kutluluyoruz. Bu bl- miz bugün ayru heyecanla yeniden sini ölçmek için evvela geço;n .--: • . rada bir defa daha hep beraber 
'-i Da.zarından gayet verimli olmut zim en büyük bayramımızdır. Çün sözlerimizin amuıde canlandaı • aeki bayramda büyük GazHDızm , okuyabm: 
tur. Son aylar zarfında yapılan ik- kü Cumhuriyet Türkiyede yeni bir , yor Ye hissediyoruz, Büyük Gazimiz a-eçen sene bugün dedi ki: 
liılad_t hamleleri. bir ıöz önüne ıe- devrin, bir teceddüt ve inkıl~p dev O günden bugüne kadar tam ı, Tİirl{. milleti, 
tlrelını: rinin kapısını açmıf ve on bır aene bir sene geçti. Bu bir oene Türki • Kurtuluş savaşma başladığımızın on beşine! yılındayız,-

Binat B&fftıkjJ ismet Pata Haz- içinde onu asırların bataramıyaca· yenin tarihine albn harflerle yazı Bugün Cüınhuriyetimizin onuncu yılını iJoldurduğu en büyük 
~~ri kıymetli il«iaat vekilimiz it zaferler?~n zafı:lere Tı·z mı?'J. Jacak yeni inkılaplar, yeni hızlar bayramdır. Kutlu olsun. · 
'-"'iJ Beyle beraber bu ıene Bakır bır. Onun ıçın bugun on hami ı ı d ı d M d · Bu anda büyük Tiiıiı: milletinin bir ferdi olarak bn kutla 
~y bez fahrikaama ili.ve edilen yon Türkün kalbi tek bir kalp İmİf Teet he er e ı oduak~bu· ·ı e lem " güne kavuşmanm en d. erin KV;"'" ve heyecam ı~indeyım." 
)'eni b · - · · ıPb · · heyecanla çarpıyor ve y ve ara yo un ı ı er eme- -,, "il 

ır pavyonun kütat reamını 1
• ~ynı ·nanı b""yük tefimi !erimiz her Türkün eöğıünü ifti • Yurttaşlarım, ' 

hpııuftır. Bakırköy fabrikası bu , aynı ıman ".~.1 a, .~ .. harla kabartacak derecede büyük- Az zamanda çolı: büyiiı;: işler yaptık. Bu işlerin en büyiiğil 
"n-etle 10,000 iğ (ııermen) dalia zin gösterdıgı yolda yuruyor. · temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kiiltürii olan Türlci-
lı:ı...,nm 1 · ' Geçen sene kutJulanan onuncu tür. . . . 1' 0 ur. . .. ba amının ihlif&llll i- Onuncu yıldan on birinci yıla 1 (D~anu 15 ıncı mlulacla) 

·~~s~t;;~.;: '·?;:'ii:~.;B;a .:::;·· ...... 'ı;k .. ·ı:·n .. c .. ı· o' ı·ı"'k'"u" .r ... u ... l.t .. a ... yı.. b00

ll
0 

... y ... ı .. l ... t .. o .. p. 'ı"a" n ... d ... ı ....... 
:: faaliyete ııeç.ecektir. B~ fabri- ... :fr~;'e:ı~nbitinnitler ye diplo-
~ lllenıleıketteki kiğıt ihtıyacmın mal alDUflardır. Y akmda oi: •İni temin edecektir. _ me=etimize avdet edip it bAfl" 

. neridak; Sumer Bank Kay-. eceıklerdir. 
~ bez fabrikumm ilkbabardakı DA ~~ taraftan bunaan alb ay 
~181lb bitecek 1935 senesinde fa),. Dılg~ b,..lanan Turhal 
• .,.. ; __ ,. '--·l fct B falı- eTVe ıntasına ..., .iki 

........ ata ~ ıyııca ır. u • • ker fabrikan bitmit ve bir 
~a 33,000 ~i vardır. Sene-n.: rafta evvel itlemeğe açılmıfbr. Bu 
hıı bez a~ 30 mılyon metre pam • fabrika pancar ziraatini kamçıla-

dır. Bu fabrika yakm tarkın ak b" çok zürraımıza it buldo-
llQ b(j)'\ik bez fM>rikuı olacaktır. yar .b. ır mleketin ea mübrem 

Diier taraftan fabrikada çalı- fu gı 1• me b" · 1 ker g. 
~ l • -"-"k bil . . • · H ihtiyaçlarından ın o an te 

aıııe emn tauıı g111 tçın"""' tih--•- • · mikdarda yu-
!nnaelen tedbirlerde alınmıftır. -..atıııımt: vası 

1 
8ir çok mühendislerimiz, ustabatı· dım_~decekti:~ Nazilli ve Er•lli 
~ tahsil ;çin Ruayaya gönderil- D(ıı;r tara 1;n. ••ahi/ada) ;-;1111"="-•i- - - -, 

ACUNDA BİR SEL 
- 29 birinci t.,.mı -y 

'Bir çatlak dudak gibi o~ beklerdi toprak ; 
Bilirdi her geçtiği yerden ün llfkıracak l 
Al kaniyle "kırmızı Nil,.. ıribi lOfh laftı, 
Bir tek alanı değil, kıtaları dol"fh! 
fGfmantıllrt oerimi, beUi, •aklı derinde, 
Bir tek alanda değil, acunwı her yerinde- , 
"Glasya devri,, lu:ıdcu ahi ve belli izi; 
Ondan doldu kaç kere kaç kültürün denizi! , 
Sel diye sanma bir kaç zamanlık ömrü oardı 
30.000 yıldanberi böyle culuız. ahardı... ( :ıc). 
Çarpınıp aranmaktan, ifte, kurtuldu artılı: 'j 
On bir yıldanberidir cukıru buldu cutık-
Döndürdü - düzelince hız;ı da akım da -

1 
e 

Her türlü çarkı bir bir, Feleğin çcukım dal, E 
On bir yıldan beridir akıyor duru, an ~ 
içinde göğün bütün ayları, yıldızları- ~ 
Bütün ulus sulan imrenerek bakıyor: C: 
" Camlwriyet ,, arkuıdan ıon lw:iyle akıyor... 1 

Bçhçet KEMAD 

\ 

(:ıı) Ark mecra (Orta Anadolu)' • 

mınnınııııııııııııııııı ııuıınııııııııııııııııuıııuııııııııuuıııuıı wııuıuıııııııııııııımuuı, Gazi Hz. dil kurultayını takip ederlerken - Gazi Hz. ve Başvelo1imiz Ankarada 
dil bayrommda-=.. Dil kurultayına iııtirak edenler. __ (Y- lS inci aaJ.ff.emüdedir) 

yapılan 

Gazi 'Mustafa Kemal 

Türkiye cumhuriye 
~inin 1 l nci yı]ı 

Ya,ar NABi I 
Zaman ne çabuk geçiyor! o. 

bUncu yıl bayramımr.zm içimizda 
uyandırdığı sevinç ve heyecan 
dalgalamun batırası henüz silin ~ 
meden itte takvim bizi ayni yıl. 
dönümünü yeniden kutlulamaya 
çağırıyor. Zaınaıı ne çabuk geçi
yor: Hatıralarımıza ve hislerimi· 
ze bakarak böyle söylüyoruz. Fa
kat bu yıl denen ve bize i>ek 
kısa ııörünen zaman par. 
~il içine ne büyük İ§ler 
Ye ne fatırbcı batarımlar kan§• 
mıt olduğunu G.iişünürken zama
nm mı yavat geçti~ini, yoksa inki· 
labın mı zamanı yavll§latacak kaJ~ 
hız ııahibi oldu~unu kendi kencii
mize soruyoruz. 

Bu bir yıl içinde teme!leri atı
lan veya açılı~ tenlikleri yapılan 
büyük fabrikaların sayısını p";z ö
nüne getirin. l 934 yılının s~na vi-
le,me tarihinde ne ehemmiy;tli 

1 bir yeri olacağını tasdik edeceksi. 
niz. Her gün yeni biı yabancı ma
i ima daha kapanan gümriık sır.ır-
1 larmıızın yül<selttiği set dı arı 
akan Türk servetini her gGn bırıız 
daha meml.,kete çeviriyor. Ve 
bu servet sanayileıımemizin 
hızını arttıracak ve bu sa· 
nayiletmemizden memleket ser. 
Yeti çoğalacak , Bu müsbet dai
renin neticesi büyük ve refahlı 
Türkiye olacaktır . 

C".arbm hayret Ye Şarkm gıp· 
ta bakıflannı heran üzerimizde 
duyarak haklı bir iftihar ürper
mesi geçiriyoruz. 

Kabiliyetsiz değeri damgası aJ. 
tına durulmuf bir milletin esirlik 
Ye UJ'Ufukluk zincirlerini kendi el
leri!e koparıp güneşten hakkını 
İatemek, verilmezse zorla almak 
için bu kllı:ınıJı ne güzel ve ulvi 
bir manzaradır. 

Türk milleti yüz yıllardan son. 
ra ilk defa olarak Küçük Asya. 
da, 10yunun büyüklük ve değer • 
!iliğini bütün dünyaya bir kere 
daha gösteriyor. Türk milleti sel· 
ler ıibi akımt kanı, ve biç bir ta. 
rihi_n kaydetmediği cefalar paha • 
sına k•zanılmıt istiklalini aa&lam. 
!attırmak için ,imdi büyük ve kuv. 
vetli Türk:iyenin yapısına dülger
lik ediyor • 

Büyük mimarın pli.nı ve kon • 
trolu altında kurulan bina görül
mem.it bir hula, hasretini çektiği 
yükaelı:liklere doğru her yıl birıu 
daha boy abyor. 

Türk kafasının, Türle kolunun 
" Türle azminin bllflll'dığı bu yü
ce eser kartısmda bütün Türklü • 
tün ııurur duymamasına imkan 
var mıdır 7 

Onu dalına ülküye doğru en 
büyük hızla Tiı en kısa yollardan 
yürütmesini bilen Büyük Önderi . 
- kartı Türk 10yunun 10nauz ae't 
gİ ve minnettarlığı ka-dar yerinde 
ve haklı bir kütle hayraulığmı ta. 
rib pek az kaydetmittir.a 

A.kerliği, yiğitliği, ve kuvveti 
ile cihana ün aalmıt bir milletin 
dibi bir Bafbuğun buyruğu altın
da sulh davasının gönüllu bir or
dusu haline geliti, dün Türk kah· 
ramanlığı önünde tatkma döner 
bir dünyanın gözlerini bugün cl 
Türk innnlığının büyüklüğü ö 
nünde hayranlığa bürümüftür. 

Türkiye, bugünkü yürüyitilc, 
dost dütman ellere isbat ediyor kı 
Türk yalnız asker değildir. Asker· 
lik, onun aayıaız meziyetlerinden 
biridir. 

Geri ellere medeniyet götür • 
mek için ileri atılmasını ve çarpıt
muım bilınit olan Türk ordulan, 
beyinsiz sultanlann kötü idaresi 
yüzünden Türk ülküıü p:eriledi • 
ği zaman medeniyet vazifesinin 
bitmi• olduğunu anlayarak kendi 

(Devamı 15 inci sahi/ada) -



5 seneli ikti adi p ogramın tahakkuku için çalışıyoruz, 
açılan fabrikaları ız ça ış amızın birer açık del·lidir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Türkiye, iktisadi buhrandan en az müteessir olan hır ölke4ir 

ilk söz: 

Ayni hızın bat döndürücülüğü i
le bir yıl daha Yatadık. itte bugüA 
cumhuriyete kavuttuğumuzun ta • 
marn on birinci Y&fl ! •• Bundan ev• 
velki tarih arkamızda bir külçe ke 
mile kadar cansı:;r; ve manuı:z... & 
-..et, yalnız Türkün al kaoile be -
zenmit zafer abideleri olınaaa ..ı 
tanatın altıyüz yılını öz evlatlar 
hiç hatırlamazlardı .. Sefaletle aul
tanların f&krak kahkahalanııı, ta
zallum feryatları ile Harem ağala. 
rmın kırbaçlarındaki ıslıklarını bir 
sahifeye gömen dünün kitabını ür 
permeden kim okur? .. Hangi N&o 
ron zevki saray denen süa.lü zindan 
lann dört duvarı içine saklanan 
cariye enioine canan nağmesi der? 
Sadabat, Mirg&n kaıırlarmdaki teh 
vet kusmuklarını Afrodit görsey • 
di, iğrenir atkın prabmı da içmez 
di. Venüs <loğmaz, Jübiter tufan 
olur da o sefalethanelerin üzerine 
inerdi! ••. 

Kim bilmek ister, somaki sütun
lu avlulara tıkılan yetmit iki millet 
dilberlerinin palüze gerdanlarını 
kaplayan avuç, avuç, çıkın çılan 
inciler sapan ba.tlarmda aaıdırılan 
gözyatm<landır. 
Atamın kanını içen, kemikleri

ni eriten, dul ninemin gözy&tm<lan 
nemli duvağını pis mahmuzlarla 
kirleten Şahın tarihi, dünün kara 
kaplısı uzakla.t bizden!.. Bir yıl 
daha! .. Bin yıl dalıa!... 

:/- "" .. 
Nasıl alımlı, neler yapdtlı? 
Bundan evvel on bir yıl en-el 

ali Osman sefalıethanesi yliulıp 
Türkiye cumhuriyeti kurulduğu 
gün hiikıimet borçlu, yıut harap, 
millet yorgundu. Saltanat, taıWmat 
devrile Avrupa "halkai düveliyesi 
ne,, girdiği günden itibaren borca 
batlamıttı. 1854 ten 1874 tarihine 
kadar izafi 5.296.190.000 aJtm 
frank hakiki 3,030.882.000 .altın 
frank alınmıftı. 1890 dan da 1914 
de kadar da 94 ıoilyon altın Türk li 
rası bu borç yekiinuna ilave edil -
mekten çekinilmemitti. Bu para ne 
reye gitti? .. itte aaltanabn ithalat 
fazlalığı: 

1878 senesinden 1915 senesine 
kadar: 

(338.000.000) albn Türk lirası 
dır. l9te bir taraftan miras yedice 
aldık, gene Avrupaya ödedik, borç 
la ödedik; milli servetiıoizle öde -
dik. 

Bu kadar yanlıt bir idareye t&o 
varüı edildiği zaman memleket ih 
tiyacım, YB.f&YI'ım derakap tashih 
edemzdik. Bunun için zaman ile 
ıistematik bir tekilde ~ 
icap ediyordu. Her sene harç ola -
rak harice verdiğimiz paranın mem 
lekette kalmaum temin etmek için 
l.ktısadimizin yeni bir rejim daire 
ıinde kurulması teminine çalıtd • 
tir. 

Bir devlet, biT millet tefkilab· 
na hiç te basit olmayan yeni bir ik· 
hıadi veçhe kurmakta milletimiz 
ciddi bir kabiliyet göstenli. Evet, 
ilk zamanlarda hemen ihnnbmız 
fazlalatmadı. Fakat ithalatımızı a. 
altmak, yabancı ellere mühtaç olma 
mak için, kendi mahwlibmg:ı it
lemek, kendi ihtiyacmırzı temin o
decek malzeme aldık. 

itte son dokuz sene zarfmda AT 
rupadan celbettiğiıoiz imar malzo 
.ınesine verdiğidliz pı:ı.ra: 

Türk lirası 

In~at kerestesi ve a. 14.788.000 
ğaçtan mamfil malzeme 
Cam, laf, çiınneto 45.166.000 
Madeni mamulat 191,865.000 
Makineler 80.952.000 
Yapur ve makine 44.332.000 

376.865.000 
Bunun faidesini de geçen sene 

ım senede idrak ettik. itte kendi 
ihtiyacııruzı kendimiz temin etmek 
le fU mesut neticeyi elde ettik. 

1924 1932 
kneainde aene•inde 

Deri mamulat 503539 5473 
lılenmit deri 3611523 468203 
Yün kum~ 10845122 2767244 
Pa.muldıı luımat 52880829 16357191 
Tr.. 3184217 297378 

'rukanda soldan itibaren: lmıet Pqa Hazretleri temel atıyor - Zonauldaldaki temel atma meruimine ait iki inh'b& -
Apğıda aoldan itibaren: Zongu Jdakta Limra giden yollar - Limr - f .imanda tahmil ve tahlile itlerini gören mekanik 

rotatif, altta lmıet Pata Hazretleri ve Celil Bey Zonauld•kta 

Memleketimiz demir aglarla örülüyor 

-

-
' 

--·-
Yukarıdaki haritaya baktığınız zaman Cumhuriyet Hükiimetinin 

demiryolu siyasetinde takip ettiği umlü çok açık bir fekilde görürsünüz. 
Hükiimetimiz memleketin her tara/ ını demir ağlarla örmüp ve bütün 
fehirleri biribirine bağlamıftır. Bu sayede köylünün mahmlü daima na
kil için ucuıta bulmakta ue her tarafa süratle akmaktadu. Bu memle • 
ket dahilinde fiyat birliği temin ettiği gibi herkesin ilıtiyaa olan mal-
lan ayaklarına kadar götürmekte.:/ ir. · 

. Şu rak~ara bir bakalım: 1924 ırenesinde hükiimet tarafından İf
letilen dermryollan 1734 kilometre ve şirketler tarafından ifletüen yol 
lar 2,352 kilometre yani cernan 4,086 kilometre iken bu mikdar 1932 ae 
nennde de~etli bir tezayüt göstermiJtir. Bu mretle hükWnet tarafın • 
dan İfletilen demiryol/an 3,600 kilometreye yükselmİf, firketler tara • 
fından ifletilen 2,282 kilometreye diifmiif ue mecmmı 5.882 kilometre 
olmuıtur. .............. ,,,,, ....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ' ' ,,,, ,, 
Ipekli menMJcat 1434017 168834 üzerinde 1924 senesinde harice 
Çimento 218940 51327 87 küsur milyon Türk lirası verdi-
Şeker 12769965 3006100 ğimiz halde 1932 senesi zarfm<la 
ÇiYi, civata 1819286 624678 23 küsur milyon Türk lirası vermİf 

oluyoruz. Demek oluyor ki, siste -
87297838 23746428 matik çalışmamızın, yeni iktısat re 

Görülüyor ki, aynı cim mallar jimimizin faidesini yabancılara 64 

----\.. ... 

, 

-- 4 Hudut . hatlan 

_.....,. · Devlet deını.r vollan~hatlan 

• 
Şirketlere aıt hatlar .. 

1932 senesinden sonrasına ait olan İltatistikler elimizde bulunma. 
tlığı için kat'i maliimat ueremiyoruz. Fakat geçen iki senecle mühim bir 
tezayüt daha kaydolunmuftur· 

Bu ıene kıymetli Nafıa Vekilimiz iUi Bey tarahndan iflemeğe açı 
lan Eliiziz pmendiler hathnı bu meyanda :zikredebiliriz. Halk fİmendi • 
/erin Eliizize mııı.ıa.salatını büyük bir seuinçle karıılamıı ue bayram 
yapmlfhr. r 

Bu gidifle memleketimiz dahilinde demir ağ en ince noktalara ka 
dar ilerleyecektir. Yakımla Ergani istikrazı sayesinde Erganiye uaracak 
ue oradaki bcıkırlan altın yapacağız. Bu tahviller halk tarafından ka • 
plfa kaplfa alınmaktadır. Diğer ta raltan gene Nafıa Vekili Ali Beyin 
tqebbiisii üe 699 kilometreden ibaret olan lzmir • Kasaba • Afyonka
ralıUar ue Mağnisa • Bandırma hat lan çok yakın bir mazide sahn a -
lrnmıf ııe hükWnete İntikal etmİft ir. •......... ,,, ..................•...•.........•............ 
milyon Türk lirasını kaptırmamak yon 910 bin Türk lirası fazlalat • 
la gördük. Bunu daha esaslı ola • mıt olduğunu görüyoruz. 1930 se-
rak umumi ithalat ve ihracat mü - nesi hiç tüpheaiz Türk ik-
vazenemizde buluyoruz. Netekim, tısat tarihinin bir dönüm nok-
ithalabmız 1923 senesinde 60 mil- tasıdır.lthalat fazlalığı milli serveti 
yon lira ihracatımızdan fazla iken kemiren ödenmez bir borçtur. İb· 
1930 senesinde ihracatımızın 3 mil racat fazlalıiı da bir milletin re-

fah miyari<lir. Ticari müvazenemiz 
hakkında daha tiimullü bir fikir &

dinmek için milletler cemiyeti istA 
tistikinden fU adetleri gözden geçi 
relim: 

1928 senesinde 2S.500.000 
1929 " 5~.800.000 
Altın dolar ithalat fazlalığı 
1930 senesinde 1.900.000 
1931 300.000 N. 

1932 " 7.300.000 
1933 " 10.100.000 
Altm dolar ihracat fa:zlalığı 
1929 senesine kadar ticari mü• 

yazenemiz <lainıa aleyhte iken 930 
dan itibaren lehimize çevrildiğine 
tafıit oluyoruz. Son üç senede gör
düğümüz ihracat fazlalığı olan 19 
milyon 600 bin altm dolar doğru
dan doğruya milli servete ilave e
dilınit bir yekUııdur. Bunadn bat
ka, unutmama.lıyu: ki, intaat mal 
zemesi, makine ve saire olarak ge 
tinliğimiz imar ihtiyacı karfıbğı 
qyanm bedeli son on senede Vel'

diğimiz para da heba olmamıfbr. 
Bunlar bugün, yarm ve bütün bir 
i.tikbal için memleketimize birer 
Terim membalarıdır. Günler, aylar, 
seneler ıçetikçe faidelerioi görece 
iiz. Demiryollarmuz, fabrikaları -
mrz, bakir topraldarmıızm eklı b 
lan zenginliğini meydana çıkara • 
cakbr. Bilhaua yarınki neslimize 
refah ulattıracaktır. 

Dünya uaziyeti: 
ETet, itiraf etmeliyiz ki ticard 

hacmimiz küçüldü. Fakat bunda a 
mil olan ne konulan aümrük resim 
leri, ne de harici ticareti takyittir. 
Bunda yegane i.mil 1929 senesinin 
kara bir efuıünde Amerika borMıo 
amda feTerana batla:J&D. iktısadl 
buhrandır. Dünya tic:uet tarihin • 
de görülmeyen bu sürekli, acı IÜD 
ler bütün beteri kasıp kaTurUyor. 
Eğer hükilmet z•-nmda lizmıge 
len tetbirleri almua,.dı bugünkü 
hissedilen yafııma ııüçlüğü daha 
~ok, amma pek çok fazla olunlu. 
Türkiyeoin 1933 senesindeki: 
ihracatı 43.900.000 Altm dolar 
ithalat 33.SOO.ooo ., ,, 
Fark 10.100.000 Altın dolardır, 

Her teyden evvel ihracatımı • 
zın ithali.bmızdan 10 milyon altm 
dolar fazla olması bugünkü buh
ran asrında mühim bir muvaffakı 
yettir. Fakat 43 ıoilyon dolarlık biı 
ihraç bl&nçosu Türkiyeıoiz için a& 

dır. Hakikati saklamadan da söy • 
liyebiliriz ki, buhran bize de kıs • 
men girebiboittir. Kısmen dedim. 
hem öyledir de. Çünkü biz<le Diba 
yet yanya yaklapo bir harid tica 
ret noksanlığı vardır. Likin bütün 
bütün dünya ticareti üçte bire iıı • 
mi9tir. 

itte sözümü İ9bat eden aaetler ': 
(1 numaralı istatid tablcııluna 
müracaat). 

Bu adetlerin· bel&p.tiııden an. 
]asılacağı üzere T;irkiye yeni 
tefkilatlandırılcbğı halde iktj...,. 
dl buhrandan en az zarar gören 
bir ülkedir. Dünya ticaretindeki ih 
racat 1929 da 33 milyar iken, 1933 
te 11 milyara dütmü9tür. ithalat 
ta 1929 da 35,6 milyar iken 1933 
te 12,4 milyara inmittir. Dünya u
mumi harici ticareti yüz<le 66 kay 
bederken Türkiyede bu felaketten 
büsbütün masun kalmasına imkan 
tasavvur etmek samimi ve ilmi bir 
düfÜDce mahsulü olamaz Bizim 
memnuniyetle kartılayacağımu 
bir vaziyetimiz vardır: Yaııama ve 
ticaret güçlüğü bizde bütün diğer 
memleketlere nazaran daha 
azdır; hem onlar birçok eski sene 
lerin ticaret melekesine, sermaye 
taazzuvuna sahiptirler. Bu muvaf
fakıyetimizi de gene cumhuriyete 
elbirliği ile çalı9mamıza medyu • 
nuz. Lale devrindeki bolluk ile 
buhran asnndaki memleketi imar 
ve zenginletlirmek arasında da el 
bet büyük fark vardır. Eski zaman 
lann ümitsizliğinden kurtularak 
bugünkü parlak neticeyi elde et • 
mek Türklerin siyasi ve ikbsadl 
rütdüne inki.r kabul etmez bir de 
!ildir. itte daha birkaç senelik kü 
çücük bir mazisi olan Merkez Ban 

(devamı OD birinci urfacla 
' 
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lktisaden emamen kalkındık 
Ticaret ve Tediye Muvazenelerimiz Daima Lehimize 
inkişaf Etmektedir. Her Nevi Istihsalibmız Artmaktadır 

~ . 

Dün Kayseri fabrikasını kurduk bugün Turhal şeker fabrikasını işletiyoruz 
<Batı onuncu aayf ada) 

kaaında albn mevcudu: 
1932 1933 

20.6 24.9 
Milyon Türk-lirası olmuftu ·.Fakat 

bir taraftan da dünya buhrarı riirü· 
Yor. Yani istibaalat, ihracat. itba
lit, fiyat her teY dütüklüğün:j mu· 
bafaza ediyor. Hatti iktıaat alim
lerinin bir kıamı dünya ticaret ile
llıinde bu kadar uzun kargaşalığın 
Lir etine rutgelimnesinden 1931 ae 
nesinden sonraki buhrana "ik· 
baadi inhitat " diye ad tak
blar. Bir kısım da bu 
halin devamım dünyada yeni a· 
çılan bir devrin batlangıcı addedi 
l'Or. Bu fikirler arasında bir inti
~ yapmağa, dünya hastalığına 
nyazi bir katiyet ile t~his koyma.
la ~":Yatı. ameli cepheden gören 
~.~çın tnıkin yoktur. Buhran 
auruyo~; doğrudur. I,te iptidai mad 
deler fıyatından bazdan. 

Dünya bakır "elektroİitik'' fi • 
1atı beher toDQ. 

Sene -
1929 2.116 Altın frank 
1930 1.541 
1931 987 
1932 650 
1933 621 

Dünya kurfun fiyatı beher to • 
ını: 

Sene -1929 576 Altın franli 
1930 448 " .. 
1931 301 " ,, 
1932 215 " " 
1933 197 .. " 

Dünya çinko fiyatı: "beher to
llu,, 

Sene -1929 616 Altın franlı 
1930 418 .. " 1931 288 " " ı~ 244 " " 1 . 265 " " 

Görülüyor ki, bütün iptidai mad 
deler fiyatı aon bet aene zarfında 
~untaza.nan dütmüttür. Yalnız 
~fiyatında 1932 senesine nis-

ten 1933 te biraz yükselit var • 
dbır. Bu da, bu madde üzerinde 
uhranın tesiri izale edildiğinden 

:eğil, çinko müstahsilleri araların 
a niabi bir anlatma teminine mu 
~fak olduklanndan ileri gelmit 
lir. 

Acaba buhranın böyle uzun ıür 
ll:ıeai dünyada yeni bir devrin doğ· 
llı~ına alamet midir? .Beterin bu
riinki azabı ıztıraplan yeni devrin 
d - , 
da
0&ıını ihtilaçları mıdır? Bu nokta· 

kat'i fikir yürütmek çok fazla 
1'elıaent olur. Fakat mutlak iddia 
jdebiliriz ki, hiç bir zaman kitap 
arda okuduğumuz iktısadi bir li • 

heralizmin tesisini değil,hatta harp 
ten evvelki ticaret teklini de bir da· 
h~ çok,amma pek çok uzun seneler 
goremiyeceğiz. Zaten liberalizm 
felsefcai kapitalizmin istismar po
litikasını saklayan, göz görmiyen, 
~ ulllfllUlyan hayali bir aüstü !. Ha 
a;ikatte onu kim, nerede, ne vakit 
aörmüttü?" 

Yeni rejim hakikatten ıtıinu a
larak yürüyor. Fiyatlar 1933 te 
dilfmüttür, amma istihaal&t faalm 
da da 1932 ye nisbeten birçok ip
tidai maddelerde artıf vardır. it
te misalleri: 2 numaralı iatatiatik 
tablosuna müracaat). 

Fiyat dütüklüğüne rağmen is
tihaalatın artması nedendir? llru -
&adın arz ve talep kanununun icrai 
lnakanizmaaı neden lazım olduğu 
ribi itlememit? •. Herhalde dünya 
Uınumi ticareti eski iktıaat kanun· 
larından gayn bafka tesirlere de 
t
8
abi olmağa başlamıf, denebilir. 
unlar nelerdir?.. Onu istikbalin 

elleri zamanın kalemile çizecek· 
tir. 

• • • 
T urkiye ikbıat aleıni 1933 • 934 

~ inkitafa doğru yürümüttür. Hat 
~ duny da umumi vaziyeti ile öl
~~ec.ek olursak terazinin ibresi 
urkıye Cumhuriyetinin çok lehi

ne doğru çevrilir. Her nevi istih • 
ealatımız artmıttır. işte bazılarım 

Yukanda soldan itibaren: lmıet Paşa Bakırköy bez fabrikasmm küıat resminde kurdelayı keserken - Celal Bey Paıabah
çede ilk temelleri atıyor, aşağıda solda Bakırköy bez fabrikasının harici manzarası - Sağda: Kayseri fabrikası - Aşağıda 

solda bez fabrikumın dahili -Sağda İzmit kağıt fabrikası 

DÜNYA TİCARETi 
Altın dolar olarak he~aplanmışhr. ( Rakkamlara 

000 000 ilave edilecektir ) 

İTHAUT 
s- 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

Afrika 1.619 1,707 1,490 1,111 805 774 
Şimali Amerika 5,335 5,676 4,168 2,727 1,748 1,421 
Meluika, orta Ame. 761 816 
rika.,,. Aıotil adalan 707 434 286 250 
Cenubi Amm-ika 1,853 1,891 1,373 790 468 511 
Asya (Ruayuız) 4,758 4,806 3,702 2,710 1,944 1,752 
Ruaya 490.5 453.2 544.9 568.6 359.8 182.l 
Avrupa(Ra.,.uız) 19,008 19,282 16,410 12,176 8,107 7,340 
Oıkyanuay• 918 970 692 301 278 253 

Cem•n 34,742 35,601 29,087 20,818 13,996 12,483 

iHRACAT 
Sene 1928 1929 1930 1931 1932 1933 ,___ 

Afrika 1,534 1,490 1,220 933 858 824 
Şimali Amerika 6,495 6,429 4,743 3,046 2,096 1,731 
Meksika, orta Ame 919 910 753 574 387 333 
rika ve Ant.il adalan 
Cenubi Amerika 2,321 2,257 1,:- t 1,132 809 735 
Asya (Ruoyaaız) 5,094 5,013 3,"115 2,653 1,843 1,741 
Ru•ya 416.5 481.6 533.3 4~7.4 290.4 216,0 

Avrupa (Ruıy"ıız) 15,092 15,575 13,303 9,683 6,248 5,657 
Okyanusya 968 884 654 470 395 417 

Cema"Oı 32,839 33,040 26,495 18,908 
(İstatistik tablosu 1) 

12,926 11,699 

adetlerle tevsik edelim: 
Maden kömürü istihaalatımız 

Ton 

1923 604,420 
1924 701,519 
1925 769.686 
1926 910.376 
1927 897.853 
1928 918.018 
1929 985.065 
1930 1.137.852 
1931 1.115.877 
1932 1,178.?f::; 
1933 1.3~.222 

Kömür havzarrızda inkifllfı tu 
biribiri altına sıralanan adetler is. 
bat ediyor. Bu muntazam tezayüt 
sistematik ve programlı çalıtma • 
mı71n mahsulidir. 

Netekim, 1934 senesinde Zon • 
guldağa fennin birçok yenilikleri 
yığılmıttır. Mesela: Zonguldakta 
1,200.000 liralık sermaye bağlanan 

Dünya maden kömürü istihsali 
Dünya linit kömürü istihsali 
Dünya petrol istihsali 
Dünya dökme demir istihsali 
Dünya çelik demir istihsali 
Dünya bakır iıtihaali 

aöıni antrasit fabrikası kuruluyor. 
Altı aya kadar faaliyete geçecek 
bu fennin aon terakkilerini topla -
yan bir müeaaese olacaktır. Yev • 
miye 200 ton tuvönan kömürü kok 
haline ifrağ edecek, memleketimi· 
zi kok ihtikarından kurtaracaktır. 
Şimdiye kadar benzol, benzin, ma 
deni yağ gibi kıymetli maddeleri
ni heba ettiğimiz kömürümüzün i
çindeki mevaddı alacağız ve mem 
leket ihtiyacına sarfedeceğiz. 

Kozluda 500.oro lira aarfile 
7000 kilovatlık bir elektrik santra
lı vücude getiriliyor. 

Kilimlide günde 600 ton kömür 
yıkayacak yeni bir lavvar inp edil 
ınittir. 

Esasen mükemmel bir teıiaata 
malik olan Türkit ocaklannda ye 
niden 120,000 liralık aennaye ma
kine ve inf&llta komııuttur. 

Bir taraftan havzamız makine
lettirilirken diğer taraftan da içti-

1932 

Ton 
960.000.000 
163.000.000 
180.333.000 
39.550.000 
50.620.000 

903.600 

1933 

Ton 
1 .000.000.000 

166.000.000 
197.380.000 
49.100.000 
67.600.000 

1.125.000 
istatistik tablosu2) 

mai sahamız ihmal edilmiyor. it 
Bankası tarafından Almanyadan 
getirtilen tehir mütehassısları tet
kikatını bitirınitler, timdiden icra
ata da batlamıtlardır. Zonguldak 
ile kerpiçlik arasında 500,000 lira 
aarfile modem bir amele tehri vü
cude getirilecektir. Bu suretle Hav 
zarun en büyük derdi olan daimi 
amele yavat yavat doğacaktır. 

Krom madenimizdeki ·inkitaf 
her Türkün göğaünü kabartacak 
bir mahiyet arzediyor. Türkiye 
kromlan istihsalat itibarile dünya 
birincisi olmufhır. Her tarafta bu 
cevher üzerinde istihsalat tenakus 
ederken bizim ihracatımızın dai • 
mi bir tekilde artması Cumhuriye
timizin iktısadi cephede ne dere • 
ce muvaffak olduğunu gösterir. it 
te sözümüzü tekit eden adetler : 
(:? numaralı lstatiatik tablosur.a 
nüracaat). 

Bu seneki ihracatımız laakal 
120,000 tonu bulacağını iddia et
mek bir falcılık addedilemez. Zira, 
1934 senesi ilk altı ayındaki dün -
ya piyasasına sevkettiğimiz krom 
mikdarı 68.846 tondur. Diğer ma
deıderimizin inkitafına munta -
zam bir fekilde çalıtılmaktadır. Er 
gani bakınnı bir an evvel istihsal 
edip dünya satıtma arz edilmek 

. için bir taraftao.aummab bir suret. 
te demiryolu infaatı ilerlerken, di
ğer taraftan da maden mahallin -
de tesisat ikmal ediliyor. 

Petrol arama itinde hükfunet 
büyük bir ciddiyet ve alaka göster 
diğini her gün gazetelerde biribi
ni kovalayan hareket havadisleri 
ni okuyarak anlıyoruz. 

Memleketimizin gerek iktısadi 
selameti, gerek ise ınilli müdafaa 
noktai nazarından ehemmiyeti o • 
lan deınir aanayiinin kurulması fa 
aliyeti gün geçtikçe artmaktadır. 
maden faaliyetimiz hakkında bir 
fikir edinmek üzere 1934 senesi 
ilk alb aylık maden ihracatımızın 
bir listesini dercediyoruz: ( 4 nu. 
maralı istatistik tablosuna müra
caat). 

Türkiye umumi harpten evvel 
genit arazisini kaybetmeden, da
ha çok fazla ihraç metaına aabip 
olduğu, dünya bugünkü gibi ikb : 
aadi hcn:ümerç içinde Y&fllmadığı 
halde bugünkü ihraç mikdannı 
görmemit idi. itte muhtelif senele 
rin maden ihracının mükayesesini 
gösterir grafiki tetkik edelim: 

Maden ihracımız artarken s:'l -
nayiin diğer tubelerinde de büyük 
bir hız görürüz. Dördüncü şeker 
fabrikamızı birkaç gün evvel kur. 

duk. Bununla teker için ağyara 
mühta.ç olmıyacağız. 

lzınitte kağıt ihtiyacımrzın mü 
hiıın kısmını temin edecek fabrika 
intaab çok ilerlemittir. 

lstanbul civarında inp edi
len cam fabrikası kendi top
raklarımızın mahsulü iptidai 
maddeleri kullanacaktır, Bu 
maddeler uğurunda harice verdiği 
ğimiz milyonlar memleketimizde 
kalacaktır. 

" . . 
Son söz: 
T .. k ., ur gencı .•• 
Atanın kanını, nenenin gözyafl 

ru saklayan bu yurtta Cumhuriyet 
bugün bir yatını daha bitirdi. Ya

nn sana dünün yorgun, esir toprakla 
nm değil, verimli, müstakil mül
künü emanet edeceğiz. 

Bizim çok erken ak düten bllfl 
ınızda harbin, darbin bütün uğul
tulan yatadı. Bu dolgwıluğun süz
günlüğü ile gücümüzün yetmedi • 
ii kusurlarımız olmutlur. Bizi ta • 

(LQtfen &a.lıü eyi çeviriniz) 



Türkiyenin ticari • 
muvazenesı lehtedir 

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

Son tanzim edilen bir rapora göre Balkan 
Cumhuriyeti iktisadi vaziyet itibarile 

devletleri 
en iyi bir 

arasında Türkiye 
mevkidedir 

Manleketler Umumi vaziyet vaziyeti. l,ıaddi Sanayi ve ziraat Harici ticaret Umumi maJiye ! 1 l 
Milli paranın ı lakonto ve falı ı ı -, 

~~~~~~~~:--~~~~~~~+-~~~~~~~-r~~~~~~~-+-~~~~~~~-1-~~~~~~~~·~~~~~~~-

Gcçen seneye nazaran 1 Ziraat buhran gcçiri- Muvazcnei ticariye-
: 

1 Arnavutluk vaziyet daha • Istikrarlı Resmi iskonto 
% 7 1/2 

yor. Küçük ve ilk sa... de ufak tefek salah Daimi açık 
fenalaşmıştır. natler için tecrübeler vardır. 

yapılm.ak:tadır 

ı Istikrarlı Resmi iskonto 

daha eyi 8 illi 10 
Bulgaristan 

Sanayide ham madde 
fikdaru var. Ziraatta Muvazenei ticariye-
azıcık salah görül- de salıih vardır. 

müştür. 

Aı;ık eksilmiştir. 

1 
Aiır dur~ulr: vaziyet biras H~:~~ isr~:ı0 

----f----+----+----.:----!----------!.---' 
1 

Yun::ıınistan Hafıf salilı 
istikrarlı 

salalı devam 
etmektedir 

Resmi iskonto 
%7 Sanayide salfilı var. Eyi Muvazenci ticariyc- Varidat ve açıklarda 

his edilecek derecede 
salfilı görülmüştür. 1 

Hususi 
1 Ha g 

rckolteler alınmaktadır. de eyilik cörülmckte<lir. 

Yugoslavya Hafif aaUlı 

istikrarlı 
Dıracatm tezayüdü 
dolayısilc vaziyet 

düzelmiştir. 

Resmi iskonto 

%1 
Hususi 
g ilii 10 

banayide düzen var. Eyi 
ı rekolteler alınmaktadır. 

Ticari muvazene 
düzelmiştir. 

Bütçe muvazcııelidi.r. 

. \ 
Resmi iskonto 

Istikrarlı 
% 6 istihsal faaliyeti idame llıracat yeniden Bütçe daiına 

Roınanva Ağır durc1111luk Banka harici edilmekle beraber satış ,. eksilmiştir. açıktır. 

1 

i- ~- 1 --~~~~~--:'--~~~~~~~-:-~~~~~~~.+-~~7~il_•_1_2~~--'~~~~~~~--:!---~~~~~~L-~~~~~--I 
Memleketi sanayilcş- Resmi iskonto Bütçe muvazenclidir. 1 

1 
Türkiye tinnck için beş sene- istikrarlı % 5 ·ı /2 Eyi ['cko.ltclcr. Satı, Ticari muvazene Tahsilatta salah 

l..
·_...._...,,...,.,.. ........ _,:~-lik.._p_la•n•u...,tb-ik_a_tı_·.....;~ ........ ; ................ .._:.-......... H_u_su•s•ı-.....-...:. ..... fi.'a•tl•en··-d_ü-şu."k ...... ...:. .......... J.eh•d•e-ru•·r_ ......... .ı...~~~------.... .J na başlanmıştır 9 illi 12 görülmektedir. 
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Atina Bankasmm iktisadi ve mali bülteninde neşrolunan ve 934 ilk baharı neticesinde Balkan devletleri iktısadi 
vaziyetini gösterir cetvel 

Harici ticaretimizin on senelik bi • 
lançosunu gümrük is.tatistikleri ile mu• 
kayeseli şekilde gözden geçirirsek, mem
leketimizin iktisadi vaziyeti itibarile 
Balkanlarda en iyi mevkide bulunduğu 
neticesine varırız. 

1930 oene.ine kadar memleket a • 
foyhine kapanan ticaret nnrvazenemiz, 
193J dan sonra mütemadi tekilde lehi
mize olarak kapanmıfbr. 

Bu vaziyet içinde balunduğumuz 
.aene de ayni fd<ilde devam etmekte -
dir. 930 11enesine kadar harici ticaret 
muvazenesinin aleyhimizde olarak im • 
panması ve bundan oonraki yı)Jaraa sa· 
lalı göriilnesi. aalıtığnmz ip.dar mal al • 
mal< preosi>i ile ithalatın tehdidinden 
d<>ğmuşıtur. 

Filvaki bu bal bütün dünya memle
ketlerinde olduğu kadar bizde de , İbra· 
catın ayni nilbet dahilinde azalma oını in
taç etınllştir. 

Fakat bu oeyahatin beyne!milelleşmo
Urıe rağmen, T ürtriyenin büıtiiıı cihan • 
daki en bahtiyar memleketlerden birisi 
olduğunu ve bi!ba .. a Balkaelımda is • 
tisnai bir ıneTkie sıihip bulımduğumı 

71015 

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 l93l 1932 

Gümrük varidatı ( rakkamlar lira olarak üç sıfır il®esiyle okunacaktır. 
kaydedebtıiriz. 1 pıu:liden kestirmdı: pelcila mümkündür. 

Hiç fÜpİıe _yok ki, son planlı sana- Buna bir misai olmak üzere geçen 
yil"!"'M' hareketi, iptidai maddelerin ytl ile içinde bulunduğu111GZ yılın ha· 
memleket clMailinde ma1111ul bir hale ge- ziran ve teummz a;vlannda yapıtığmuz 
tirilmesini temin edecek, ve büyük aa• ihracat milotanm krymet ve miktar >ti-
11ayiin kökleşmeoô sureti le T ürl<iyeyi barile gfuıden geçiril'sek hakiki vaziyet 
yakın §81'lııta ve Bıtlkanlal'C!a bugün • bütun vuzuhile ortaya claküimüJ olur. 
kiinden daha sağlam bir iıktioadi varlık Son hazırlanan gümrük istatistiklerine 
haline getirec~. (Öre bu iki ayın ihracat vaziyeti şu • 

Esasen s:anayı progı a11mm muvaffa- dur! 
kıy.ıtle tatbik edildiği ve yürüitüldiiğü . Liralık Kiloluk 
bu senelerde de ticaret muvazenemi • 933 haziranmda 612,926 2,725,038 
zin lehte devam ettiğini nazarı itibara 933 teımnu:zunda 636, 148 2,924,829 
aJ.rsaı. ııanayile,me hareketinin ne fe- 933 iki aylığı 1,249,074 5,649,867 
yizJi ve faydalı bir yol takip edeceğini 934 haziranında 590,107 4,830,165 

934 temmuzunda 872,051 2,950,438 
934 iki aylığı 1,462,158 7,780,603 

Bu §ayanı dikkat i•tıwtistll<ten pek 
gilizel,anla§tlryor ki, 933 senesinin iki 
ayına nazaran 934 yılırun ayni iki a • 
ymda ihracat milııtar ve kıymet itibari
le e.'ıenınllyetli sayılacak bir nisbet da
hilinde çoğalmııtır. Bu canlı rakamla.r, 
cumhuriyet bükUrı:ıetinin tesisindenıbe • 
ri memiekete saııfolunan emeklerin ne • 
ıticesini ve bilhassa son bir sene zariuı
da aldığı veriml.i seyri ne bdar güzel 
ve vazıh gösteıımektedir. 

Bu arada, Atina bankası tarafından 
U2uoı em'*lerle hazırlanan ve Balkanla
rm içinde bulunduğumuz ıene zarfın • 
da.ki i&.tisadi V"2İyetini canlandırması 
itibari.le çok şayam dikkat olan bir isba
tisıt:iği de yukarıda ,görüyorsunuz, 

Bu iWatistikıen de anl~ıldığı gibi, 
Ba'lkan memleketleri arasmda iktisadi 
bakımdan en ileri ve sağlam mevkide bu· 
lunan T ürloiyedir. Umumi vaziyet & 
bari le yalnız Yugoslavya ile Yunanis • 
taında hafif bir saiaıh kaydedilmiş • 
tir • 

ııuıuıınııwıımınıııııın unu 
SÖZ İSTEMEZ ! 

K ımb(qo borsasında vazfuet 

--= = = = = 3 

- On birinci yıldönümü dolayuile • 

Bana, "benim!,. demesini Ben öğrettin, 
Yüceliğin, yavuzluğun söz istemez! 
En karanlık günümüzde bize yettin, 
Sen var iken bize özge (1) öz istemez! 

Bekçisiyiz, sivrilttiğin çatımn biz, 
Ark=mdan yetifiriz atının biz, 
Bukağsından kurtulm~ batı (2) nın biz, 
Ocak biziz, yanan ocak köz (3) istemez! 

Uluğ Gazi, yıkan sensin, kuran sensin, 
Önümüze yol gösterip daran sensin, 
Engelleri devirerek kıran sensin, 
Seni gördü, Türklük başka yüz istemez! 

--------
= -

Sırnnmn bekçisiyiz, koğulmayız, § 
Karşunıza ürkün (4) çıksa boğulmayız, ~ 
Çarpı~maktan, inan bize yorulmayız, :=.: 
Yurdda kimse bir yabancı göz istemez! ..• = = = ~ 

M. SALAHADDiN 5 
(1) özge - başka, (2) batı - garp (3) köz - alevsiz ateı (4) § 

ı;ı~:~:ıuııı;~;~ııııııınnnnıımnııınmımnmııııuınnınınmnııııııınmmınımwl 
Dünya krom istihsalatı 

(Rakamlara 000 ilave edilecektir) 
Sene 1929 1930 1931 1932 1933 

Rodeı:ya 265.9 205.6 81.6 15.7 35.0 
lngl. Hindistan 50.4 51.5 20.2 18.2 • • • 
Yeni KaledoW" 52.6 61.9 74.1 67.0 ... 
Yugoslavya 42.2 51.4 58.4 39.2 23.4 
Yunanistan 24.2 23.4 5.6 1.6 ••• 
Kfıba 53.8 41.6 15.2 ... . .. 
Afrika 64.0 13.7 23.3 19.4 24.1 
Türkiye 16.2 28.2 25.4 55.2 89.0 

llatatistik tablosu 3) 

Madenin cinsi fon Kilo Gram Şite Adet Sandık 
Arsenik 11 497 700 '· 
Antimoll' 47 
Borasit 'S404 
Civa 12 
Çimento /4146 260 
Değirmen tap 112 
Zımpara 4164 685 
Krom 68846 
Kömür 776849 
Liğnit 17592 
Lüle taşı 101 
Manganez 10 
Mermer taşı 1380 4144 
Blent "çinko" 4561 
Galent "kurşun" 2968 
Magnezit 106 

(istatistik tablosu 4) 

rih affetsin!.. Lakin bil ~i s~ni oğ- ı man emanete hiyanet etme. Onu 
!un da affetmez. Sen hıç bır za • hırçın bir kıskançlrkla sev!. Hort • 

9 ayda 3 1 buçuk milyon 
Franklık muamele oldu 
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1919 senesiyle 1933 seneıri arasında ecnebi paralarının elektil liatleri 
çıkmasını ifade eder. Ecnebi pa • 
rasının az çdoşı ise Türkiye ile di 
ğer memleketler arasında yapıl • 
mış olan klearing mukavelelerinin 
memleket lehine tabii bir netkeai 
bulunmaktadır. 

1933 sen~si zarfında şehrimiz 
kambiyo borsasında 675 milyon 
128 bin 832 Fransız frangı kıyme· 
tinde muhtelif ecnebi paraları ü • 
zerinde muamele olmuştur. Bu ye
kfın 56,027,284 bin Türk lirasına 
tekabül etmektedir. içinde bul m· 
duğumuz senenin,9 ayı zıırfmdaki 
muamele mikdarı ise 311,4!S2,51,;l 
Fransız franklıktır. 933 senesi ile 
934 senesinin 10 ayı zarfında Bor· 
sa.da ecnebi kambiyo ve nukudu 
üzerine yapılmıt olan işlerin hac • 
mi yekdiğerile mükayese edilecek 
olursa, bu yıl muamelatın geçen 
seneye nazaran azalmış olduğu gö 
rülür. 933 senesinin on aylık mu· 
amele mikdarı 448,895,572 milyon 
kıymetindedir. Bu azlık memle • 
ketten bu senenin 9 ayı zarfında 
geçen senekinden daha az döviz 

lak düşünceleri yaşatma kem·göz· 
1 . k 1 • en çı ar ... 

Unutma ki sen Cumhuriyetsin, 
Cumhuriyet te senini.. Bu nurlu 
varlığın önünde daima eğil, diz 
çök; sadık olmağa and iç!.. Bir yıl 
daha, bin yıl dahaJ. ... 

SADR1:.DDIN ENVER 

Hülii.saten, ecnebi parası itleri 
bugün memleketin her tarafında 
olduğu gibi latanbul kambiyo bor
sasında da kelimenin tam manasİ· 
le mazbut ve muntazam bir tekil· 
de devam etmekte ve alınıp satılsn 
dövizler hükfunetimizin aldığı pek 
İsabetli tetbirler sayesindedir ki 
memleketin doğrudan doğruya ha 
kiki ihtiyacına tekabül etmekte • 
dir. 

Bundan batka, Borsaya dahil ec 
nebi paraları içerisinde 934 senesi 
İptidasından bugüne kadar kıyme
tinde en ziyade değişiklik görülen 
başlıca paralar dolarla lngiliz lira 
sıdır. Bu iki paranın kıymetleri sa 
bit bulunduğu zamanlara göre su
kut nisbetleri yüzde 40tan faztadır. 
Borsadan sahn alınan dövizlerin 
büyük bir mikdannı yabancı mem 
leketlerden lstanbul piyasasına ya 
pdan ithalat mallarının bedeli te1-

4.dliyede terakki 

Türkiye cumhuriyetle be 
raber adalete kavuştu 

Vatandaş arın işleri süratle görülmek 
te, herkes hakkını kazanmaktadır 

•••••••• 
Cürüm miktarı çok azalmıştır 

Bir Cümhuriyet mahkemesi ve Cümhuriyette yetişen avuk~ 
bir Hannn 

Cumhuriyetin feyi:z)erinden en çok 
i&tifade eden müe&se•elerimizden biri • 
si de adliyemizdir. Adliyemiz-de malı • 
kemelerin tevhidile başlayan inkilap pek 
kısa zamanda pek fıula geniıleınit ve 
çok verim..i olmu,tur. Mecellenin kaJ. 
kışı .ve medeni kanunan tatbiki adl;y,. 
tarihimizde başlı başına bir dönüm nok· 
tasıdır. 

Cınnhuriyct adliıyesi Osmanlı adli • 
yesi ile kıyas kabul etmiyeceık kadar de
ğişmişti:r. Ai:ıkanu §"hıiye işlerini lı&l 
ve faslelımeık haldmu kendis<ne inhis..r 
ettiren Kadı efendi, kadınlara §ahitlik 
ebnek hakkını bile Ve<'llJeZ, (kadının ?
bittiği muıteber olmaz) diye fetva verir, 
ken cumhuriyet adlivesi kadına büyük 
bir kıymet ve ebeıımniyet venniş, müd
deiumumi olan kadm iinıme davalarını 
takibe, avuıkat olan kadın masumlarm 
hakkını müdafaaya, hakim olan kadın 
da kıh kırk yararak eski Kadı efend;nin 
verdiği hak>sız hül.ümler yerine Cum • 
huriyet adaletine yara§IT bir diirüotılük· 
le en doğru ve en haklı lrUkümleri ver. 
meğe b~lamışt11·. 

Osmoanlı devrinde Kadı kapdarmda 
zillet ve hakarete manız kalarak bak .,. 
ramaya çalışan vatanda§lar , Cumhuri
yet adlir.eainde ve hukuk mabkemele • 
rinde lşıerini kışa bir zamanda bitirme.. 
ğe muvaffak olmakta, ceza mahkemeleri, 
her •Uçun işleruşinde cemiyetin de tesiri 
olduğunu nazarı dildı:ırte alarak ve su9-
lu lamı d.W- ıslahını düşünerek suçlu 
lehine olan sebepleri daima g~ önünde 
bulundurmaktadır. 

Hut.u4< ve oe7.a usulü muhı<kemde
ri kanunlan deği~l:İ•İlmi1, temyiz u...ı • 
len ıslah ediluıiş, icna ve iflas kamınn 
yenilenmiş, günüiı ihtiyaçlarına ıröre Y• 
ni te:ıJ<ili mahakim kanunu yapılmış. 

hakimlik ve avukMlık . kanunu hukuk 
mesleğine gtı.enleriıı bütün haık.larnu 
te.b•t ve tahdit etmiş, hülasa Osmanlı 
adliyesinde ne vana kaldırılmış, v~ yep 
yeni, taptaze bir Cumhuriyet adliyeııi 
kuru!mufhır. 

Bu yeni kurulan binada Osmanb 
adliyesi binasının enkazından bir tek 
çivi bile aramak beyhudedir. Vatıandq 
mahkemeye girerken titreye titreye w 
iiıke ürke değil bakkrıu alacağından e • 
mio olarak göğsünü gere gere girmek. 
tedir. 

Bir taraftan adalet işleri ıslah edi. 
lirken, diğer tarafıtan ce.m müesseseleri 
de ihmal olunm~, tevkiftıarıe ve ıı.. 
pis haneler yersiz ve yurtsuz &eJıSeriler, 

cemiyete muzİr eşhasa melce olmak

tan kurtanlmıı, mümlriin olduğu kadar 
bir mel<tep, bir işevi, atölıye ve ulahha
ne haline ifrağ edilmifıir. 

Bu iı diine kadar kanunlar ve nizam. 
larla yapılırken, bugün yeni hönalar, y&

ni ce:zıa müesseseleri İı>§ası suretile & 
len de tatlıikata geçilmiştir. 

Edirnede hapishane haline tahvil e
dilen Y anİkk11la lngiltere, Amerika, 
F ranaa gibi adalete çok fazla ehemmi • 
yet verilen yerlerin hapishanelerine mu• 
adil ~ ayni 1eraiti haiz bir cıeza müe& • 
sesesi halinde meydana geJmiıtir. 

Bunu yeni lıapi>ılıane ve ~
ler takip edecek önümüzcleıki cumhuri • 

kil etmektedir. 
Esham ve tahvilat ııafıllan 

lstanbul borsasında bir sene zar 
fında esham ve tahvilat üzerinde 
yapılan muanıelerin miıkdarı h6-
nüz tesbit edilmemiştir. Ancak do
kuz ay zarfındaki satış vaziyetleri 
Türk lirası olarak ıudur: 

Kanunusani 440,699 
Şubat 572,243 
Mart 218,893 
Nisan 679,122 
Mayıs 1,094,121 
Haziran 436,954 
Temmuz 312,590 
Ağustoı 508,814 
Eyliil 452,666 
Buna mukabil, 31 senesindeki 

yapılan &atıf mecmuu 1,726,264 
milyon lira, 32 senesindeki sabt 
mecmuu 2,633, 173 milyon lira, 
33 senesindeki satışın mecmuu ise 
6.769,667 mib'on liradır. 

yet bayrapunıa kadar bu gayenin de tr 
haldrok elmİ! olduğunu '8öreceğiz. 

• •• 
Geçen birinci kanunun 3 iinıcü gec.,,İ 

vuku bulan adliye yangmı lsotanbul ad• 
J.iyesin:i bir kül yığrru haline getirin<:• 
ilik balaşta büyük bir tereddüt c1evre5i 
geçirilmi§, bu büyük gaybm naısol ıeiall 
edileceği, hakların kaybolmasına, hak• 
sızlann yer bulmasına nasıl mani ol1111a. 
cağı düşünülmüıtü. Fakat oümhuriyetiı> 
genç ve bilııili kafaları bu tereddütü der
hal lmr§ılamı1lar, çok loııa bir zamaı> 
içinde ı.,tanıbul adliyesini yeniden ve er 
kisinden 90k daha kuvvetli bir btıld• 
tesise muvaffak olmuılardır. Bu mu • 
vaffııkıyet o kadar esaslı olmuştur ki. 
bir te.k vatandll§m balda ka~ı 
ve bir tek f'eDa ciüfiincelinin halr.sızlılı 
yıqıanasııu meydan verihn<mi§tir. 

~ "" 'f. 
lstanbul adliyesi yandığı için geçeıl 

6enenin faaliyeti ile bu ıtmeniu fıoali • 
yeti arasında rakamlı bir mukayeoe yaP' 
mak müşküldür. Ancak adliye yangı • 
nından 90Dra 6 ay g1bi lasa bir zamatl' 
da bütün levazıcm - hem de adeta b~ 
para ıarfedilmeden - temin edilen yenİ 
bir adliye dairesi kurulmuı, kanunO 
mahsusla teşkil ecb1en yenileme bürola• 
nnda 6 ayda elli bine yakm doıya yeni
lenmit. icra dairelerinde de yalnnc ye • 
nileıne suretile yeni ~!anan icra ifle
rinion yet.unu 41 bin adedini tecari:ı d' 
mittir. 

lstanhul icra dairesinin faaljyetid 
anlamak için icnı muhasebesinin bir ciİJI' 
de bir milyonla 8 yüz bin lira arasm.ı. 
para alıp verd;ğioi loaydetmek kafidlı'· 
Bu yekun en büyük bankanın bile bit 
günlük muanreleoinm fevkindedir. 

l~taobu.I adliyesinia sulh ve ağır c& 
za maıhkenıeleri de claı!ıil olduğu hal • 
de her mal>kemeuin bir günlük t.ıaliyr 
ti 40 - 50 dava ba1mudııtan a~ dür 
nıez. Bu rakam eum!huriyet h*imini11 
nasııl ve ne şeraitle çalııtıiım gösıle:nn"' 
.; itibarile kayda şayaa.lır • 

Maanıafij, ııu noktayı da hesaba kal
ma:.k )İlztmdır. Mahkemelerde qler bit 
gün evvelkine nisıbetle çoğalınaınaktaı 
bHakis azalmaktadır. Hukuk mabkem"' 
!erindeki azalıı yeni barç kanununun dr 
va ikamesinde tahmil ettiği bin.z fa:u 
la harç alnuşı olsa hile, ceza mahkeme
lerinde azalı' umuımi ahlakm dilna r 
ylliğe doğru yol aldığmı gÖKenr.dı:te • 
dir • 

Filvaki buknk mahkemelerinde bo ' 
şamna, nafaka isteme, gibi davalar ;,. 
tisoa edilirse wnumiyet itibarile dava • 
lar azahnalotadır. Boşanma ve o afaka il' 
teme davalannm çokluğunun sebd>ini r 
se b1:1günkü Y"?YJ§ §'U'tlarmm ıüçlülı
lerinde aramaık lazm>dır. 

Ceza maİ>kemelerinde davahını:ı ~ 
lış nisbeti çok fazladır. Ve bu çok mefl 
nuniyet vericidir. Ceza mahkemeleriıı• 
deki davalann tasniii yaı)ılırsa bunlr 
nn yii2ıde yetmİfİni S<Jbk oriasmda dW 
ran bir paketi çalmak nevinden &leli• 
de lursı:zllk wı yankesicilik vakalan ' dİ' 
ğer lamınıt da 90kluk •ırası itibaril• 
darp .,. cerh, vesaiti nakliye loazaSlt 
hakaret, kamın ve nizamlara ~ 
gibi suçlar teıkil etmektedir. 

Hmıı:zlık Te )rallkeııicilik vııi<alarııt' 
daki ç..jduk hayretle k:aqılaıvnanvılı • 
dır. Dediğimiz g:ibi bu vıd<alar aleıadı 
vaıkala..dır. Ve ıu'Çlar failinin kanutıa 
göre 3 veya 6 aydan fazla ~ezalandırı)r 
mıyacağı suçlardır. Sebebi •abdcah vı 
&efil giinrlıun iısiz oluşu, cezasını ik • 
mal ettikten 6Qlll'a da kendisine İ! bıY 
lamamaıııdır. 

Hapisılıaneden çrktı;iı zaman yata • 
cak yeri bulunmayan, 3 • 5 kuntt parlf' 
~ı da olnmyaıı oefil, karnını do~ 
için - alı,kınlığı da hesaba katmak W 
zım - ya hırsızlık yapımakta, yahut l>İ' 
rinin elindeki yiyeceği kaparak yeni bit 
cürüm ~emekte ve tekrar hikimiıı kar 
şrsına çı:kmaktadır. 

Maaınafih her baknndan cürüm it ' 
leyip azalmaktadır. Bu cumhuriyetin ır 
mLl!Illi ahlak illerindeki müsbet tesir • 
!erinin neticesidir. 

Geçen cumhuriyet bayramını kutlıl' 
ladığımız gün lotaııbul hapishane "' 
tevkifhaneaindeki mahkiim ve mevkııi 
adedi bin yedi yüzü aşarken bugÜn ı2oO 
ile 1300 arasında bulunmaktadır. 

Bu da bir senede yalna laıtanbul.ı
ciirüm İ§lemenin azalrı nisbetini pek ,;ı. 
zel göstermektedir , 
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Kara el - Beyaz el çeteler·nin Yugoslavyadaki 

aaliyeti - akedonya komi si ... 
Bundan on sekiz sene evvel Kara el çetesi Aleksandr 
Hazretlerine bir suikast teşebbüsünde daha bulunmuştu 

• 
.. 

. - .. 

Ballcanla rc:laki komitacilar ' bir takip eanaamda 

• 

-- -, 

Manilya faciasını vücude geti- gayesi, Awupada Y&f&YBD bütün çıkmıttır. Bu iki gidi komitenin is 
ren katil Kelemen'in hüviyeti cenup alavlarmı toplamak ve bu - mi harbe tekaddüm eden siyasi mü 
leabit edildi. Meğer bu adam Ma- na mümanaat eden bütün hükUmet zakerat esnasında daima ziıkredil-
kedonya komitesine mensup bir )ere kartı ihtilalci bir mücadele aç mit ve Avusturya- Macaristan hü-
Bulg&rmıf. Fakat tahkikata birçok, maktı. Kral Aleksandr Obrenovidı kumelıi 1914 te Belgrada verdiği 
cihetlerden devam olunuyor. Kati- in katillerinden biri olan Miralay 
ı} Dl.mı·m·evı·,. • Apı·a tarafından ida- meflıur oltimtomunda Kara el çe. 

n cürüm ortaklan birer birer ya .. 1 Narod Adb 
kaııuuyor. Bunlarm araamda Bal- re olunan bu Kara el çetellİ ilk za • tesi e na rana komitele-
kanıarda tethit hareketlerini tan • manlarda harp politikasını tiddet- rinin derhal fesholunmasmı ve 
Zina eden bir aüni komitelere men- li bir tesir altında bırakmıf ve hü- Dimitrieviç - Apis'in tevkifini iste 
aup kim-eler var ... Ezcümle Torino kUnıeti had bir milliyetçiliğe ve mitti. 
ela yakalanan Dr. Ante Paveliç, emperyalizme sevketmek için elin Sırbistanda "Krallar Katili,, na 
liırvırtlann methur Oustachi ko • den geleni yapmıştır. mile maruf olan bu komiteciler ev 

:::=:i:~:!:·1~:'i:~~=~~!a mi!!~;;;r!7e~~ t:C:~ı:t: ~: vela 1914 hm-bine komiteci ,eklin 
Y~ın bir yerde Y ~ • Poutza de komitenin faaliyeti Pa.şiç bükfune - de iftiralı: etmi9ler ve bili.hara 
"İlen bir yerde kamp kurmuf ve a- tini son derece mü~r etmi,tir. Kral Piene earaymda mdrıik&l-
z .. l~- - Fıilha.kika bu bük··-.... daima mil yapmağa ve veliaht AJebandr Haa --.ruıa ıuika9t taJimleri yapbr • ~., 

!ar ve muvaffak olmuşlardır. Di • 
ğer taraftan bila fanla çalı~n be
yaz el çetesine mensup ol~ .M. 
Pounitza Rachitch, sırp meclısın
de Hırvat muhalefet fırkası reisi 
M. Radich'le üç mebusu öldürmüş-
tür • 

Makedonya komitesi 
Makedonya ihtilal komitesi 

veyahut "Hürriyet veya ölüm" ko
mitesi geçen asrın b:dayetinde te-

.. lk"t d 1 
tekkül etmıtşır. ı ane. yur. u va: 
dı. Biri Belgratta, diğerı lsvıçrenın 
büyük bir tehrinde bulunuyordu. 
Faıkat merkezi Bulgaristanda idi. 
Komiteye lazım olan para Ma'...e
donyalı zengin tütün tüccarların • 
dan toplanıyor ve bunlar "Hürri • 
yet veya ölüm" komitesine her se
ne mühim mikdarda para verme • 
ğe mecbur tutuluyorlardı. 

Son seneler zarfında, Yugoslav 
yada, Bulgariıtanda ve Yunanistan 
da ika edilen bütün siyasi cinayet 
)erde bu komitenin parmağı görül 
mütfür. Bi!Tiassa bu komite azasın 
dan Meınça Karincion isminde bir 
kadmm Viyanada komite tarafın • 
dan idama mahkôm edilen M. Pa
nitza isminde bir Makedonyalıyı 
öklünnesi komitenin iımi etrafın
daki dedikoduları arttırmıttır. Bu 
hadise töyle olmuştur: Viyıµıada 
Peer Gynt temsil ediliyordu. Bir 
aktör rol icabı befinci perdenin or 
ta.smda "adam ölmez!,, diye hay • 
kırıyordu. Bu eanada Mentcha aya 
ğa kallcmıf: 

- Neden ölmez? diye bağırımf 
... 1""'...ıt.aıım iberine a1ef etmi~ 
tir. 

"Hürriyet veya ölüm" komitesi· Dllftır. Diğer taraftan yakalanan • liyetçiliği ve ittihadı nctir ve ta • ~etlerinin itlerine mini olmağa bat 
lar d k 1 mim ettig"i hal<le, Kara elin müf • --~--------~-~~~~~---arasındıı. iier omite ere men- -
•up olduğu znnedilen adamlar da rit fikirlerini bir türlü benimsemi-
Vardır. Bu gösteriyor ki suikast yordu. 
Yalnız bir komitenin işi değildir. Komiteciliğe komitecilikle ce • 

d
Belki bunda bir kaçınm methal- vap vermek lazımdı. Bunun için 
-.. olması ihtimali çoktur. Kara ele mukabil olmak üzere Pa-
B..lkaıılarda tethit yapan, ca • siçin arkadaşları " Beyaz el., namı 

il~ kıyan, t 'I, ncayı bo.!:lb~yı en altında g:zli bir t~kilıit vücude ee 
Ytiksek siyasi 1'anaat olarak kulla tirdiler. Bu iki kom.le 1917 ye ya 
ilan bu komiteler nelerdir ve şimdi ni Dimitrieviç - Apia'in ülümüne 
Ye kadar ne gibi işler yapmışlar • kadar biribirlerile çok kanlı müca-

bdır? işte bu yazımızla a.i:z:e kısaca delelere girişmşiler ve memleket 
Unlardan bahsedeceğiz: dahil·inde biribirlerile mütemadi· 

yen harbetmişlerdir. 
Kara el Bilıihara Kara elin, Narodna Ad 

h Kara el çetesinin asıl ismi "itti brana yani "Milli Müdafaa" ismin 
at veya ölüm" dü. Harpten birkaç deki gizli bir letkilatla birl~erek 

•ene evvel, Belgradda, Kral Alek- Arşidük François - Ferdinand'ın 
'&ndr Abrenovich ve Kraliçe Ora- ve karrsınm ölümünü hazırladığı 
&onun katline iştirak edE:n birkaç tesbit edilmiştir. Kezalik ayni tef-
ıabitin i~tirakile meşhur Sırp ga - kilit.tın ikirci Guillaume ve İtalya 
~eteciai Yuvanoviç Çupa tarafın • Kralı Victor • Emmanuell aleyhine 

llJ1 letkil edilmiştir. Bu cemiyetin auikastler hazuladığı da meydana 

Bir kac ko mitaci tipi 

Uç Bulgar komitacısı 

lamıtlardır. Burada gene Dimitrio 
eviç rol oyna.mıt ve naibi hükUnıe 
ti beyaz el çetesi adamlarına karp 
müaamahaki.r davranmakla itti • 
ham etmittir. 1916 senesinde O.. 
trOYO yolunda naibi hiikiimetin bir 
Franııız diplomatı olan Maıki An
toine de Besiade d'Avaray isminde 
ki diplomatla beraber seyahat et • 
tiği otomobile kartı birçok silah • 
lar atılmıftır. Belgrat hükUıneti bu 
mm üzerine bu komiteye karşı da 
ha tiddetli davranmağa karar ver
mit ve birkaç saat zarfında Dimit
rieviçle on iki yüksek rütbeli zabit 
yakalanmıştır. 

itte bu suikast teşehbüsüs 18 se 
ne sonra Marsilyada atılan kur un 
ların mukaddemesidir. 

iki üç ay sonra Dimitrieviç ve 
al'kadaşları Divanı harbe verilmit
ler ve derhal mahkUnı edilerek kur 
funa dizilmitlerdir. Reisleri orta
dan kalkınca Kara el çetesi de bir 
müddet için faaliyetini tatil etın~ 
ğe mecbur kalmıttır. 

Fakat 1922 senesinde bazı sırp 
!ar bunu tekrar ihyaya uğratmıt-

nin Viyana.da sefaret önünde genç 
bir talebe tarafından öldürülen Ar 
navutluk sefiri Sena Beyin katlin 
de de parmağı vardır. 

Katil yakalamnlf ve Viyana mah 
kemesi huzuruna getirilmifti. Se
firin oda upğı efendisini.ıı katli ha
disesi üzerine tehadet etınek üze
re çağrıl1JI1Jştı İtte bu uf&k ta mah
keme heyeti huzurunda müttehimi 
katletınittir. 

Bunun üzerine uşak yakalanmıt 
ve hafıif bir hapis cezasına mah • 
kum edilmi~ti. Uşak mabkiimiye • 
tini ikınal edip Arnavutluğa dön • 
dGğü zaman derhal katlolunmuş -
tu. Ve hunu öldürenlerin bilihara 
Kral Zogoya karşı yapılan suikast 
tetehbüsüne 4tirak ettikleri teshil 
edildi. 

• 
Hülil!ıa olarak söylenebilir ki 

Makedonya komitesi, Makedonya 
• nm istiklalini isteyen ve buna ça
hfafi bir komitedir. Fakat son za • 
manlarda Bulgar hükUnıeti bunu 
feshetmit ve komitenin faaliyeti
ne nihayet vermiftir. 
istiklalmi isteyen, ve "Hırvat köy 

Maarif hayatımızda terakki 

etie ··miliğe k r~ı 
bi ·· ca e e aç ık 

1\llemlekene İık tahs11 vaziyetini gösterir grafıK 
Onuncu ._.)dönümünden on bi

rinci yıldönümüne kadar memle
ketimizin maarif hayabnda yeni 
hamleler, yeni hı:z:lar kaydedilmit
tir. Bu cümleden olarak, daha ge
çen seneki kutlulama bayramında 
Ankarada, lstanbulda ve birçok 
yerlerde yeni mektep binaları açıl 
mıştır. Sade lstanbulda kiitat edi
len mektep binaları 21 dir. 

Diğer taraftan Başvekil ismet 
P~ Hazretleri Ankarada zirıı.at 
enstitüsünün de küfll re111J1ini yap
mıfbr. 

İstanbul Üniversitesi 
Cumbmiyet idaresinin en canlı mü

eaoeselerinden biri de lstanbul üniver • 
ıites.idir. İstanbul üniversitea.inin ı&laıhı 

için geçem sene başlanan ıslahat, bu son 
bir aer>e içinde tamamlamruı gibidir. 

Bir sene içinde üruversiıtenin teşki
Lil kanunu projes.i yapılmış, ait olduğu 
makamlara Yerilmiştir. Univenite için 
bir dalııli talimatname yapdmış, bun • 
elan b~ muhtelii teşkilat için (20) 
den 112la ter ı talunatname vucuda ge
tirihnjı ve u.tbike b~lanmıştır. 

Bu oomleden olarak üniver&iteye de. 
vımı mecburiyeti hakkında bir tırtımat
name yapılmıt ve talebenin fakültelere 
dovanu temin edılmiştir. 

Üniversiteye bu seae (1167) yeni 
talebe kaydedilmiştir. Bu nn"ktar evvel
ki aenclere nlsbetle çok iyidir. F akü! • 
teler her ıcne dal:ıa fazla ragbet görmclk. 
tediT. Bu aene Tıp fakütteai:ode 343, 
Hukukta 387, Edebiyatta 72, fende 365 
yeni talebe kaydedilmiştir. Bu • e fa. 
kül er.len mezun o1an talebeler de &oD 

senelere nisbetle çok fazladır. 
Son sene içinde üruverıitede yeni • 

den hayvar>at, ve nebatat, fizik kimya 
en~ açılması için hazırlıklar ya
pılınıı, bütçeye ( 300) bin lira te.baisat 
lmmnufhır. 

Bir de ayrıca rasathane iDf&sı için 
keşif yapılmıştır. Y abanc.ı diller m* • 
td>i de bu sene ıslah edilmit, yeni ec
nebi lounan ilave edilmiı, Tıp fakülte -
.inin üçüncü ve dördüncü sınıflarında 
latince dersi ibdaı edihnip. 

Bu ıene kadroya yeniden 5 ecnd:.i 
profesör iltihak edilmit bu suretle üni
versitede eon<hi profeoör yekiınu ( 41) 
e baliğ o!mvıtur. 

Oniorerittenin ve f.a.ültelerin kiitüp.. 
haneleri de ba bir sene içinde zenııin • 

lüleri ve amelesi ihtilil konfede • 
raıyonu,, isminde bir batka koırj. 
te daha vudır. Bu komite bütün 
dünyada en müfrit sol tetkilitla 
hali temastadır. Kral Alekaandr 
Hazretleri memleket dahilinde bu 
komitenin faaliyetine bir set çek • 
tiği için birçok azası harice kaç • 
mış ve muhtelif memleketlerde ça 
htmağa bl4lamıştır. 

ltte ve bilhassa Yugoslavya ve 
Bulgaristanda faaliyette bulunan 
ve Balkanların inkitaf ına mani o
la.n koıniteler bunlardır. Yugoslav
ya kralının feci akıbetini gördük -
ten sonra bütün dünya sulh ve sü
kUn için Avrupa devletlerinin miif 
tereken bu komitecilerin kendi top 
raklarında faaliyette bulunmaları
na kartı esaslı tertibat alacaklan 
fiiphesizdir. 

le§tirilmit. muhtelif memleketlerden 
( 100) bin liralık ki.tat> alınmııtrr. 

Orta tedrisat 
Bu IOll bir aeııe içinde , orta tedrisat 

mües-elerine giren talefıe miktan, tim
dil"O kadar kaydedilrnemit bir rakam 
göoteriyor. Mekteplerde ders baJladığı 
vMı:it, yalnız lmnbul lisesi ve orta mek
teplerinde talebe miktarı ( 13289) ola • 
rıık tesOit edilmİftir. 

Geçen sene bu m'ktar (15,500) idi. 
Aradaki fark iki binden fazladır. Bu -
ne menolel<etiıı muhtelif ymerinde yen>. 
den (17) ikmal orta mektebi açılmıı bu
ralarda mahalli bir takım ziraat, tica.. 
ret, fen bil~leri okurulııno.ğa batlan -
ınııtır. Bu mdrteplerin gayesi bayata 
prat.ik İolall yelİfl:İnnei<tİr. 

Orta tedri- mü-aelerine bir de 
Haydaı,,a"' lisesi ilave edı&niı, eski Tıp 
fakülıt..;..de (2) bin !~melik bir mek
tep açılmııtır. Orta tedrisat kadrosuoa 
bu sene (200) muallim ilave olunmuş, 
mevcut lise ve orta mekteplerde yeniden 
şubeler açılmıştır. Bu ıen<>İ dersiye ba.. 
tmda m11htelif ilimler tahsili için Maa.. 
rif \•ekiıleti tarafından Avrupaya (25) 
lıse mezunu gönderilmiştir. Haziranda 
Avrupada tahsillerini bltirerek memle -
ketirnize dönen 15 kadıır genç m telif 
liselere muallim tayin edilmi,lerdir. 

Orta tedrisat müeoseseleriıü ubh i
çin Maarif vekaJctindc bir komis.yon teı• 
kil edihniş, bu komisyon k k.k ta bat. 
lamıştır. Orta tedrioat müeueaeleri Ö· 

nümüzdeki sene içinde yeni venrnlt bir 
ha-le konacaktır. 

Bakalorya imtihanları 
Bu sene lise ve orta mcktc;ıi.rde ba

kalorya imf anları yeni bir şekilde ya
pılmıı talebenin daha ıyı bır •ur<he ye
tiıoıe•i esas.ları konmuştur. Bu sene 
li•elerden mezun olan gençlerin rnikta
n (2) bin kadardır • 

llk tedrisat 
llk tedrlı.at meselesine fırka ve bü

kıimet çok c.'ıunmiyet ve~tedir. Bu 
meaelcı fırka grup içtimamda mevzuu 
baluolımut ve Bat vekil 1 KDet Paıa haz. 
retleri. ilk tedrisat vaziyetini teırih e • 
den çok kıymetli bir nutuk .irat etmit
lerdir. 

Bunun üzeri,. bir komi9yon aeç;ıe
nık, ilk tedrisat meselesinin tetkikine 
l:MIIDur edilmiftir. Bu komisyon meaai
aini bitirmek üzeredir. Yakında fuka 
ı;rupunda neticelerini arzedecektir. 

Bafvekil papn1n nutkunda söyledL 
ii gibi, memleKet.te okuyup yazma bil
n:.i;-en bir tdı: vatandat bırakmamak, 

cıımlM;riyet rejiıniıün ülküsüdür. Bunun 
için daıha u5klü admnlar atılmakta, ted
bırlcr alım:.-.aktad~ 

Bu sene lstanbul ilk m..Ltepl.,ri, ge
çen seneye r.azaran arlml\, ılk n--ktep a.. 
dedi, lst.>nbul maarii müdürlüğü m•.,. 
takasında bet yüze yakkıpnıf:_r. 

İstanbul, en fazla ilk melrtc'.>i olmak 
itibarile Tür1..iyede birinciliğı kazan • 
maktadır. Muallim kadrosu da tabiati
le arbnıf, yeniden lstanbul mıntakaı~ne. 
(150) muallim tayin edilerek, muallım 
adedi (2) bine çılcnııtır. 

btanbul ilk mektepleri bu aon hazi.. 
randa (6) bin mezun venniı:tir. Bu a
det timdiye kadaritİ yel<ünlarm en ıu.. 

bar& olanıdır. Bu ııene i1" mektqıle • 
re ( 1927) doğumlu çocuklar almımı o. 
lup bunı.rm miktarı OD bindir. 



2000 metre 
İrtifaında kule 
Fransızlar 1937 sergisi için 

bir proje hazırlamışlar 
Pariste 1937 senesinde açılacak 

beynelmilel sergi için, P&ris bele
diyesine 700 metre yüksekliğinde 
bir kule projesi verilmiftir. Proje
ye nazaran otomobiller, kulenin i: 
çindeki hafif meyilli yoldan tepesı
ne kadar çıkabilecekler. Kulenin 
tepesinde 400 otomobil alacak bir 
garaj, bir otel, bir konferans salo
ııu bulunacak ve bütün bunların 
üstüne de ışığı yiWen:e kilometre
den görünecek kuvvetli bir fener 
konacak. 

Proje sahipleri buna "dünya fe
neri,, diyorlar. Fakat P&ris beledi
yesi bu projeyi faydasu bulduğu 
için kabul etmemiş. 

Fakat P&ridi mühendis ve mi
marların cesaretleri kırılmıyor. Bu 
defa da yeni bir proje teklif etmiş
ler. Fakat bu proje de müthiş teY•·• 
İki bin metre irtifaına kadar çıka
rılacak bu kulenin Parisin hava
dan müdafaası için de faydası ola· 
cakmış. Projenin sahipleri fÖyle" 
an atıyorlar: 

- Geçenlerde lngilterede bava 
manevraJan yapıldı. İngiltere payi 
tahtının havadan iyi müdafaa edi
lemediği anlaşıldı. Fransada da 
öyle ... Takip tayyareleri Parisin Ü· 

zerinden geçen bombardıman tay
yarelerini tutmağa muvaffak ola· 
madılar. Çünkü bombardıman tay. 
yareleri üç bin metre irtifadan ge
liyorlar. Gelişlerini haber alan av
cı tayyareleri Mıe bu irtifaaa yükse
linceye kadar, ötekiler tehri yaka
rak, gelip geçiyorlar. 

Onun için biz tayyarelerin yer· 
den değil, iki bin metreden hava. 
laıımak suretile vakit kazana.bile
ceklerini düfiindük. Tasavvur etti
ğimiz kule 2000 metre yükseklikte 
ve mahruti tekilde olacaktır. Kai
desinin kutru 200, en tepesi de 40 
metre genitlilı:.te olacaktır. Tama
mile beton anne olarak yapılacak 
olan kulenin kaide d~lannm ka
lınlığı on iki metredir. Kule 400 
metre kutrunda beton anne bir ze
mine istinat edecektir. Bu suretle . 
on milyon tonluk siklet genif bir a
razi sahasma teşmil edilınit olacak
tır. 

600 metrede, 1300 metrede, 1800 
metrede birer platform yapılacaktır 
En aşağıdaki platformun kutru 450 
ortadakinin 399,50, en üstündeki
nin 357 metre olacaktır. 

Her platformun zemini tayyare
ler için genit bir hareket sahasını 
te,kil edecektir. Bütün bu platform 
lar, havadan gelecek bombe.lann 
kayıp llfllğl dütmeleri için meyilli 
çatılarda kapanacaktır. Sonra o - 1 

büslerin taJıribatmı tahdit için de 
kuleye dahilen zırh yapdacaktır. 

Her pktformde oteller ve lokan
talar bulunacaktır. Hatti en yuka. 
nda hastaların temiz hava alma
lan için bir sanatoryam tesisi de 
mümkün görülmektedir. Kulenin 
altında bir elektrik santralı bütün 
tenviratı, asansörleri vesaireyi bes
liyecektir. 

Y almz bu kulenin inşası için bir 
milyar frank lazımdır. Şimdiden 
elimizde yüz milyon frank var. 
Bu paYa ile birinci platforma kadar 
kuleyi inşa edr,;,"liriz. 1937 sergisi 
için belki 2000 metrelik bir kule 
yetiftiremesek bile, 900 metrelik 
bir kule çıkarmıt oluruz ki, o da 
bir feyc!ir. lleride hükômet para ve
rirse kuleyi yükseltiriz. 

Üzüm le ürü 
Yapıyor musunuz? 
Meınleketimiz üzümün en bol 

yetiftiği meınld<etlerden biridir. 
Halbuki üzümden en az i.tifade e
den biziz. Halbuki bıı.tka memleket 
lerde herkes üzüm kürü yapar. 
Çünkü üzümün bir tanesi hakiki 
bir kimya laburatuvan gibidir. Ka
buğunu soyduktan ve çekirdeğini 
çılu rdıktan sonra, üzünmün yüzde 
yetmifi sudur. Fakat daha neler 
var: Hamızı karbon, Hamızı kib. 
rit, Asit ıülfürik, Kloridrik, &iye
rik vesaire vesaire .•. 

Potas, kireç, mağnezi, humzu ha 
dit, humzu manganez. Amonyak, 
mevaddı zeytiye, tanen, iyot, bir 
miktar arsenik, glikoz, gerek skor
bote, gerek ~itizme karşı bir çok 
vitaminler ..• 

Bu kadar hassası olan üzümden 
İstifade için kür yapmanın da bir 
usujii vardır: Sabahleyin bir kilo, 
ö(ilcJf'rı evvel ya.rtm kili, ak'am ya. 
tarken ya nm kilo ... 

/ 
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Dünyanın en kalabalık şehirlerinden 

Neeyork limammlan 

Yedi milyona yakın nüfusile Nev 
york dünyaım:n en kalabalık şehri
dir. Bilirsiniz ki, Amerikalılar dün
.J'anın en istatistik meraklısı bir 
milletidir. Bu ntatistiklerden Nev
yorka dair bir ıkaç rakam alıyoruz. 
Nevyork limanından her ay elli 
muhtelif istikamete vasati 500 va
pur hareket etmektedir. Sokakların 
da 23,628 taksi itliyor. Her on bir 
adama bir otomobil isabet etmekte
İmİf. Nevyorkta su mecralannın 
tulü 4,180 lngiliz ınili (İngiliz mi
li 1609 metre, bahri mil 1852 met
redir) 

T ahtelarz yolların tulü de 480 
ınildir. Nevyorkta 800 tiyatro var-

Açık söz I 
Cemil evin kapısında oturuyor

du. Ya elektrik, ya terkoı tahsilda
n olacak, bir adam yaklaşarak sor· 
du: 

- Çocuğum beybaban evde mi? 
Cemil hiç yerinden oynamadan 

cevap verdi: 
- Evde •.• Yemekten tonra dlfa· 

nya çıkacak. 
Adam k,..,_... .dini bir çaldı, i· 

MQTf söylenirken dinleyenler • 
ki çaldı, bet çaklı. Cevap veren 
yok. 

- Hani bana beybaban evde de-
• • ? 

mıttin ... 
- Yalan söylemedim ki ... beyba-

bir göriinüf 

dır. Bu tiyatrolarda 339,140 kifi 
oturmak suretile temsilleri seyrede
bilirler. Sehirde 32535 yataklı 138 
hastahan'e ve bu hastahanelerde ça
Iı,an 11 ,575 doktor ve operatör var 
dır. Nevyork mekteplerinde 38,433 
boca 1,190,000 talebeye ders okut
maktadır. Nevyorkta her dört da
kika ve altı saniyede .bir çocuk doğ 
maktadır. Her sene 3,500,000 ton 
mekulat sarfedilmektedir. Her sa
niyede 190 kiti telefonla konuşu
yor. Nevyorkun sokaklarının tulü, 
Nevyorktan Los Angelose kadar, 
yani Amerikayı bir baştan öbür ba 
fa katedecek kadar uzundur, 

On birinci yıl 
Çocuklar, 

Belki irinizden da./aa '°klannı: 
on bir ycqlannıtlaJır. Demek ki 
Cum/uuiyetle beraber doğdunu:ı. 
Dünyaya gelifinU sak çetin ZOT• 

luklarla elde edilen memt btır dev
reye ranlıyor. Biiyü.klerini.z, .ize 
bugfinleri. hazırlayabilmek i~n iç
ten tltftan bir fQk dü~ bo
ğUJtular. Biiyiikleriniziıı aklı seli
mi, iyi idarui, ileri oe yerinde gö
fi4ü, mensup olduğunuz milletin 
kabiliyeti Ve yü.luek maneoiyeti düı 
manın kat kat. fallı topıma, tüfeği. 
ni, hilesini yeneli. Artık o menhus 
zamanlardan rızaktayu. Şimdi her 
geçen günde cumlwniyet ınamıuai 
ne yeni bir fioi f'lhrlıyor. içinde 
yaıadığtn,u; toprahlar bıınclan aon
nı daha güzelle1ecek ve :engİnleJe
cek. Sizler bü;ı.~"iyü.p cumhuriyet gİ· 
bi rnukcufda bir emaneti ele aldı
ğınız .zaman, onan vereceği feyiz. 
ve kuvvetle bu topraklara yeni gü. 
:ellikler, yeni servetler ilave ede
cek.iniz. Durmadan çalıfanlar için 
yıkılmtr)an hiç bir müfkül yoktur 
Y alnı: kendi ferdi hııyatınızda de
ğil, milli hayatta da genç ve kuvvet· 
li bazula.rınız dalıa fQh işler başar· 
mağa namzet duruyorlar. Buna bi
lerek şiıııc/;d en öyle ha:ırlanınız. 
Her gefen yd, sizi yeni vazifelerini 
ze yakla~hnyor. 

Daha çok onbir yıllara kavuşma 
nızı dileriz ve büyük bayramınızı 
kutlu/ arız. 

bam evde ama, burası bizim ev de-
ğil... . 

Noktalı yerleri. kurşun kalemle do ldurunuz, bakalun ne çıkacak? 

Büyü.k adamlar 

Corneille 
Pierre Cornelle 1606 da Fransa

da Rouen'de doğdu. Evvela rahip
ler ona ilk tahsili gösterdiler. T ah· 
silini bitirince avukatlığa tetebbüa 
etti. Fakat kendisinde bu mesleğe 
ka111 bir istidat göremiyordu. Bu
nun üzerine avukatlıktan vazgeçti. 

1 Ve tiyatro piyesleri yazmağa batla· 
dL llk yazdığı bir kaç komedi bal· · 
km ho~una gitti. O da bu muvaffa. 
kıyetten cesaret alarak Rouen'den 
Parise gitti. O sırada Fransenm ve 
Parisin en nüfuzlu ::ı.daım, on üçün· 
CÜ Louis'nin bllfVekil tayin ettiği 
Riclılieu idi. Ricblieunin edebiyata 
merakı vardı. Onun için Comeille' 
ye hayli iltifatlar gösterdi. Fakat 
Corneille müdaheneden ve sırf bo
ta gitmek için el etek öpmekten 
hotlanmayan bir adamdı. Hatta 
bqvekilin yazdığı bazı komedileri 
kendisine gösterdikleri zaman, bu 
piyeslerin pek okadar beğenilecek 
feyler olmadığını söylemekten çe
kinmedi. Bu, bir hakikatti. Fakat 
Lichlieu kızmıştı. Hatta ~ire ha
karette bulundu. 

1635 de Comeille mevzuunu bir 
İspanyol şairinden alarak Cid is
minde bir dram yazdı ve sahneye 
koydu. Bütün Fransa bu dram kar. 
tısında vect ve hayret içinde kaldı. 
Fakat pirin muvaffakıyetine ha- , 
set edenler adi ve bayağı tenkit
lerden çekinmeyorlardı. 

Giinef çamurla sıvanır mı? Cor
neillein fÖhreti bütün Framaya ya 
yılmıştı. "Cid gibi güzel,, ağızdan 
ağıza dolatan ·bir dazbı mesel ol· 

Seoinç oe /,ayrd 

ID1l'1u- Şair bundan ııonra. üç dram 
ve bir komedi daha yazdı. Bunla· 
nn hepsi Fransız edebiyatının şah
eserlerindendi. Artık herkes Cor
neille'i 110n derece takdir ediyordu. 
O zamana kadar Fransız sahnesin
de bu derece güzel eserler alkıtlan
mamıştı. Daha hayatta iken ona 
"büyük Comeille,, diyorlardı. 

Kral on dördüncü Louis Fran· 
sanın bu yegi.ne şairine hürmet ve 
muhabbetinin delilini göstermek is
tedi Ye ona ölünceye kadar sefalet 
görmemesi için kaydihayat tartile 
nıaaş bağlad.ı • Fakat Comeille 
kraldan ziyade balkın gösterdiği 
levecühten daha mütehani.s olu
yordu. Kendi piyesini seyretmek 
için bazı ekpmlar tiyatroya gelse, 
tanınır, tanınmaz ismi bütün seyir
cilerin arasında dolaşır, prensler, 
büyük rütbede sinyorlar kendisini 
ıelimlamak için ayağa kalkarlardı. 
HattA derim eden alkıtlar sahne
deki piyesin durmasına bile sebep 
olurdu. 

Fakat bütün bu şerefli günlerin 
ıonu acı oldu. Corneille'in zekası 
son senelerde zafa uğramıftı. Ken
disinden hiç beklenilıneyen bazı 
piyesler yazdı. Herkes inkisara uğ
radı. Bittabi düpnanlan da fırsat
tan azami istifade ettiler. Artık on
dan sonra hep Racine okunuyor, 
Racine oynanıyor, Raci.ne alkıtlam
yordu. 

Corneille derin bir kedere dü~ . . 
Kral bile senelik tahsisatını kesmi9-
ti. Nihayet zavallı Cid tairi - ki 
piyesleri hala oynanır - arkadaş
lanndan birini himayesine sığındı. 
ve bir çok rakiplerinin nankörlüğü 
karşısında tedricen sönmeğe batla
dı ve 1684 te öldü. 

Çocuğun :enginliği: Oyuncakları 

ihmal iyi şey de~ildir 

Dişlerinize iyi bakın! 
'.Aıtımzda ditlerinizi ihmal eden- gündüz hemen fırçalar dururlar, 

ler kim bilir ne kadar çoktur. Hal- Faıkat usulsüz yapılan bu fırçal2" 
buki bütün hayatımızda size lazım madan fayda yerine zarar hasıl "' 
olıu:ak olan bu ditlerinize azami lur ve neticede de temizlik olına• 
itina göstermeğe timdiden ahtır· Dllf olur. 
ana ilerde pitman olmazsmrz. Ditlerinizi her yemekten 90~ 

Dit temizliği, ağız yıkanması ve fırçalamak pek muvafıktır. Fakal 
elif fırça.lamasında bilinmesi la • buna her gün her 2!llIDail mad• 
zmı gelen bazı şewer var. Onları 
.öyleydim: 1 di imkan pek te olamaz. Onun eıı 

iyisi ve amelisi, sa.hah ve akşaııı Gece ve gündüz bot vımanmız-
da dilinize bakm.ız. Şayet dilini • olmak üzere yemekleri müteakıp 
zin üzerinde bir paa tabakası gö- günde iki defa bir diş macunu, dit 
rünen.iz, bunu gii.miiften temiz bir · tozu veya aabunu ile fırçalamaktır• 
bfığm ucu ile hafifçe kazıyarak Ditleri fırçalarken bütün satıh • 
bldınnız. lanm temizlemeği yani bütün yü:ı• 

Bunu müteakip ağzmızı tuzlu .. !erini Ye bilh.usa arka ditlerin vı 
Üe çalkalayınız. -

Dilinizi eski nya yeni ne olursa ön ditlerin dil taraflanm ihmal et.-
olsun bir dit fırçası ile fırçalamak memelidir. 
lıı:ı.t'iyyen tehlikelidir. Fırçalamak; üst dişlerin yımali 

Ağzınızı şöyle yıkayınız: "ffl dudak yüzleri için yukarıdan a• 
Ağzınızı :pkamak için bir tuzlu şağıya doğru. 

suya ihtiyaç vardır. Alt ditlerin yanak vedudak yü:ı• 
Bu tuzlu su ağzı; mikropların leri için yukarıdan af8.ğıya doğru. 

fena ve zararlı faaliyetlerinden Öğütücü yüzleri için ileri • geri 
meneder. ve dev=i hareketler yaparak icra 

Bu tuzlu ıuyu fÖylece ya.parsı- olmımalıdır. Fırça; bu hareketle!' 
mz: 

Bir yemek kaşığı kadar temiz 
tuzu bir bardak ılık suya atın ve e
ritiniz. 

Bu tuzlu su ile ağzınızı çalkala
ynıız. 

Bu tuzlu su en az 2 dakika ağ • 
zınızda iken bekleyiniz ve sonra 
tükürünüz. 

Tekrar çalkalayınız ve tükürii· 
DÜZ. 

Bir kaç defa yaptığınız gargara. 
1ar da dilinizin arka tarafını boğa. 
.zmızı, bademciklerinizi de garga. 
ıra şeklinde temizleyiniz. 

- Bütün bunlardan soma bir 
baırdak teıniz su içersiniz. 

Dit fırçalamağa gelinoe: 
Dit f~amak; oldukça mühim 

Cfir Ye hem de acele ile olmaz. 
Bazı kimseler diflerini &ece Ye 

esnasında ditler arasında gizlenip 
kalmıt olan bütün yemek parça' 
cıkları ve saire gibi, yağ taıbakalıı
rmı sürükleyerek temizlemi9 olut• 

Fırçaruz; küçük olmalı ve kıl· 
1arı sık olmamalıdır. Kıllann yu • 
makları iki sıra üzerine olmalı ve 
berı bir sırada da altı yumak buluJI 
malıdır. 

Diş fırçaları küçü kolıırsa daha 
iyi temizlik yapar. 

Çocuk mantığı 
- Baba, elektrik li.nıbası insa • 

m uınr mı? •• 
- Hiç canuz şey imanı ısırır ııı' 

oğlum._ 

- Isırmaz da neden amcamıJI 
köpeğinin ağzındaki kafesten o • 
na da takmı9lar?-

K.arp karıı ya OJIWI 



.. 
MiLLiYET PAZARTESi 29 TEŞRINi-g-v-v""EL 1934 15 

•ı ec 
~=--a.----a:m-=ıım::ı=.s:ııı;amııı::ıı!l--IEl!:liı::ı=:!:!llllll!lll!mlllmıılllElllllmm:ım:ıa-.ıam111111aım .... 

İS ;: ' • s-ta. ist:ikler Cira:fikler J 
!,, ~~:::!~~~~:=:::~~~~e~~!!!!!!!!!!:!!!5!::!!!!~ 

rürk dilcileri bu yıl içinde de sessiz, sadaszz çalışarak 
ülkü yolun.da daha bir haylı yürüdüler 

Geçen on birinci cumh~·İyet yı nı yavq ve güç olanlar bile TUrk y~niye doğan dütüncelerin kendi 
lı •ın belli başlı ve eıı mühim hadi- dilinin nasıl düzlüğe girmeğe ko • dilimizle karşılıklarına rastlanıla • 
~derinden biri de ,şüphesiz ikinci yµlmut olduğuna fataca.klardır. cak ve eski Türk kültürünün, fU 
dil kurultayı olmuştur. Dilimizi öz- Türk dili tetkik cemiyeti mem- birkaç aenel~ ~eticeler gö~ün~n~ 
ı~ştirme savaşına girdiğimiz yıl- leketimizin her tarafında türlü tür alın~na, yem dunya me~~ıyetı~ı 
lı:r uzun değildir. Fakat ölc,ülü ve lü söylenen sözleri, kelimeleri ilk dahı hazma ne kadar kafı oldugu 
anlayışlı bir aistem içinde yürüııü- "önce taramaya lüzum gördü. Ve j. ,görülecektir. 
lerek elde edilen neticeleri gözö- kinci kurultaya da belki yü.ı: elli Bu bir sene içinde dahi Türk 
niine alırsak, pek yakın yıllarda bin kelimeyi ta.Mya taraya 7000 dili tetkik cemiyetinin ve dilcileri 
İi;ıe kavuşmak için en iyi yolu.o. ae- kelimeden fazla yabancı söze kar- mizin sessiz, sadaaız çalıfınaları i-
çilmiş olduğunu anlan2;. tılık olarak otuz bine yakın öz türk çinde eski varlığımızın daha bir • 

Büyük Şef yeni Türk harflerini çe sözden mürekkep bir dergi ver- çok temellerini ortaya çıkardıkla. 
tik defa ilan ederken, milletine : eli. rına büyük umudumuz vardır. Bun 
"Göreceksiniz, neler olacak?., de dan sonra bir aöz yaratma ve dil 
ıtı!şti. Geçen kısa yıllar içinde ge· Dilimizin öz k.ıynaklannı arat- işletme hamlesile ileri yürüyüşte 
Çİ\·diğimiz tekamüller bize pek bü tırma yolunda bu dergi atılmı, ilk yeni bir hız alınacağım biliyoruz. 
Yi.k ~eyler yapılmakta olduğunu admılardan sayılır. Bir defa bu hız· Dilimizin sayısız eklerini köklere 
gcsterir. Dilimizi özlettirme sava- la yola çıktıktan sonra ülküye var- bağlıyarak bol ve zengin Türk di· 
'ı da bu ileri gidişin hamlelerin- mamağa imkan yoktur. lini konu1mağa ve yazmağa, değil 
den biridir. Derleme ve tarama yollarile bu- genç neslin, hatta yaşlılanmızm 

Brinci dil kurultayında memle- luıran sözler Türk dmnin bilv ereceklerine in•nımu: vardır. 
k~tin her tarafından gelmif, iıer ne zengin, ne yaıınan 'bir a • Dilimizin bu IÖZ yaratma lcuv • 
tabakadan bine yakın aza vardL O na kaynak olduğunu isbat et • veti bir dev gibi uykusundan uya. 
za.ınan bütün güzler Dolmabahçe • mittir. Onun içindir ki bu yolda nınca, yabancı dünya dillerinin git 
de toplanan kurultaya çevril.mit ve verilecek emeklerin dünya kültürü tikçe ne kadar cücelqtiklcrini gö-
tlil inkılabına verilecek hayırlı isti- ne dahi eaas olacak zengin bir dili receğimiz gülıler uzak değildir. 
kaıuetin millet kültüründe yeni ve olllaya koyacağına fÜphe edilemez. Şu bir yıl içinde de dediğimiz 
Sok verimli bir çığır açacağına i • Çünkü dergide sözlere bakılınca gibi, ıeaaiz aadasız, fakat sağlımı a. 
nanınakta şüphesi olanlar bile, ku- öz diU•mizin hem zenginliği • dımlarla yürüdük. Girdiğimiz ye • 
rullı: tayın gösterdiği gidit yoluna ba ni, hem de batka dillere kaynak • ni cumhuriyet yılının bu adımları 
ınca, ülküye en yakından varıla. lık yapbğmı gördük. Son seneler • daha aıklattırarak, dilimizi d.Jıa 

cağını hemen kestirmitlerdi. de dil bahsi üzerinde yapılan b:Cf- özlettireceğine ve bizlen temiz kay 
O günden bugüne kadar geceyi riy\.tta bunun böyle olduğuna pek . naklara dalıa çabuk ul.ıştıracağı • 

iilndüze katarak çalıf&ll Türk dil- çok ıniaallerile tahit olduk. na inanıyoruz. 
~ileri, şu dört, bet yıl içinde bıı it- Dergi bize yalmz oımanlıcada Her yaratıcı savatın batı ve ön-
le ' l ti · · k 1 söylenen sözlerin bazı k,.,.,.ılıkları den' Büyük' Gazi'nin, dil temizli. 
1 

ugratan arın gayre ermı o ay· -y 

!lflırmak için ortaya bir haylı e • m vermekle kalmadı. Bu işin daha ğinde de gidilecek yolu varılacak 
terler koymuşlardır. ikinci kurul • kaynaklarına doğru varmak hev&o ülküyü görterdiği zamandan beri, 
taydan sonra geçen bugüne kadar, sini de büsbütün canlandır • geçen seneler içinde elimize ge-
l!Vvelden alınan hızın daha umul- dı. Nice yüz yılardanberi it • çen hazinelere töyle bakınca, ge-
'JUıyacak derecede ileri varmıt oldu lenmemit öz dilimiz ustaların ne onun büyük sözlerini hatırlıyo-
iuna şüvhe edemeyiz. Oçüncü ku- elinde kazınmakta.dır. Bu suret- ruz! 
rultaya vardığımız zaman, en ina. le i:ler\eyen tekniğin, yeniden "Göreceksiniz neler olacak!., 

Me'mie.i<eiiiliiiiili· .. ·····c~~lz"u~i-;,-;ı;-;;,;;···7;··;~;;~"J;; · ···· 
Beş senelik sanayi 
Planının tatbiki 
Ve nüfus meselesi 

(BQfl 9 uncu ıahilada) 

ıamuklu fabrikalarının da projeleri 
lıa.xırlanınıttır. Y alönda intaat iha.. 
le olunacak ve bu fabrikalarımız 
936 senesinde faaliyete geçecek· 
tir. iş Bankası tarafından yapılan 
~öıni - kok fabrikasının inpatı 
ılerleınittir. Bu fabrika memleket
te teshinat için lazım gelen kok ve 
11.ntrasiti vasi mikyasta temin ede
ceği gibi ayrıca kömürden benzin 
de çıkaracaktır. 

lngilterede bu benzinler bilhaıı
la, tahtelbahir ve tayyareler için 
Sok müsait ve elveritli görülmiif 
"~ lngiliz hava ve deniz kuvvetle
~~1nin k!smı azamında bu benzinler 
'lıdlanılmağa başlanmıştır, 

ZonguJdakta vazı esas resmi ya
Pdan bu fabrıkanın da memleketin 
()'1dunun bu gi,bi ihtiyaçlarına 
~i mikyasta hizmet edeceği fÜp
ııesİ2dir. 

lctisat Vekili Celal Bey sanayi 
~~gramının tahakkuku için canla 
tta çalışmaktadır. Son defa bazı 
';knisiyenlerle beraber yapbğl Eli
~ıı seyahatinde bilhassa petorl a. 
r~a ameliyeıile metgul olmut ..,.e 
~ır çok yerlerde sondaj yapdmıfbr. 
llnların çok iyi ne.!iceler verdiğini 

~ene gazetelerde okuduk. Her bal
f e Yerli petrol sanayimizin inki~ 
11la. büyük hizmetler ifa edecektir, 

Memlekette nüfus 
b· liükUnıetimiz nüfuı siyasetine 
'.~&.asa ehemmiyet vermektedir. 
b~fuaun inkitafı için her türlü ted
L~ler alınmıttır. 1927 de Avrupalı 
"it ıııütehassısın M.Komil Jakar'ın 
Y~dıınile yapılan tahriri nüfusta, 
b~t\in Türkiyede 14 milyona karip 
hu~, olduğu teshil edilmitti. H~-
ııltı o tarihten bugüne kadar hır 

S?k Yeni doğumlar olmtıf ve muha· 
cırler gelmittir. 
k· 1 Kanunusani 934 tarihinde Tür· 

1Yede nüfus mevcudu 15,640,007 
n.larak tesbit edilmittir. Bunun üze
kne hükumetimiz mektum nüfusun 

9~dı için çalışmış ve i kanunusani 
d l:a..ihinden 15 t~rinievvele ka
l<Q- Yani dokuz buçuk ay zarfında 
' 37,456 mektum nüfus kaydolun
~11ftur. Diğer taraftan gene 1 ka
tı1ı.ııusani 934 tarihinden eylill 934 
;)'~ayetine kadar 414,614 çoculf 
d ogıuuştur. Bunların hepsini ceme· 
de~sek nüfusumuzun 17,192,077 ol· 
llgunu görürüz. 

d A.Yrıca 1 kanunusani 934 tarihin
eu eylul 934 nihayetine kadar 
~telif memeketlerden 29.000 ıııu 

Bütün Türkiye bugün he
yecanla 11 nci yıl 

dönümünü kutluluyor 
(Bap 9 uncu sahi/atla) 

~e Cümhuriyetidir. Bundaki muvafiakiyeti Türk milletinin ve 
onun değerli ordusunwı ibir ve beraber olarak azimkirane yü. 
rüınesine •borçluyuz. Fakat yaptDklanmın asla kafi görmü
yonız. Çünkü daha çok ve dalha Q)üyüık işler yapmak rnecbwi
yetinde ve azmindeyiz. Yµrdurnuzu dünyanın en mamur ve en 
medeni memleketi seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş 
refah vasıta ve lkaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümü
zü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çrkaracağu:. Bunun 
için bizde zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici z~etine 
göre değil, asrımızın sürat ve hareket mdlrumuna göre düşü· 
nülmelidir . .g~en zamana nisbetle dallıa çoik. çalışacağız. Daha 
az zamanda daha büyüık işler başaracağız. 

Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem ydktur. Çünkü TüriC 
milletinin karadı:teri yüksektir. Türk milleti çalJ1kandır. Türk 
milleti zekidir. Çünkü Tiirlt ı:l!illeti ,birlik ve bera.berliikle güç
lükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürit• 
mekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasın
da tuttuğu mşale müsbet ilimdir. 

Şunu da ehemmiyetle telbarüz ettireyim ki, yüksek bir in• 
san cemiyeti olan Türlt milletinin tarihi vasfı da güzel san' at· 
ları sevmelk ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimi
zin yüiksedı: karaıkterini, yanılmaz çalışkanlığı, güzel sanatlara 
sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü 
vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettinne4ı: milli iilkiimüz.. 
dür. 

Türk milletine çok yaraşan ıbu üMcü onu bütün beşeriyette 
hakiki huzurun temini yolunda kegdisine dÜ§en medeni vazife-
yi yapmakta muvaffak kilacaktır. ı 1 

Büyük Türk milleti, ı 
On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaıffaıkiyet vadc

Clcn çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiç bi .. 
rinde milletimin hakkımdaki itimadını sartıaca'k bir isabetsizli· 
ğe uğramadım. 

Bugün ayni iman ve katiyetle söyliyorum ki, milli. ülküye 
tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin Büyük miJ... 
let olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha ta-
nıyacaktır, ~ 

Asla şüphem yoktur ki, Türıklüğün unutulmuş. büyük me
deni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişaıfi
le atinin yüksek medeniyet Uıi1ktında yeni bir güneş !giibi. doğa-
caktır. < 
. Türk milleti, • , • ' 
r Ebediyete abp giden her on senede bu büyük miIIet bayra.. 
mmı daha büyük şerefle, saadetlerle huzur ve refah içinde kut-
lulamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene. • 

Evet ne mutlu TüMcüm diyene. 
Biz de Büyük Gazimizin söyle

diği, işaret ettiği, sevkettiği yolda 
geçen zamana nisbetle daha çok 
çalıfbk. Daha az zamanda daha 

büyük itler batardık. 
Bu geçen zamana niaheıtle f"l • 

bette daha çok çalışacak ve daha 
az zamanda gene daha büyük it • 
ler bapracağız. 

hacir gelmit bu muhacirlerin hep· 1 kaleli de doğan çocuklarm muba-
ai yerlettirilmittir. fazaııı ve hıfzıuıbhıısı için ciddi 

Görülüyor ki nüfus nokt~.i naza· tedbirler alınıttır. Bu suretle Tür
nndan da Türkiyenin vaziyeti aağ·ı kiyenin 20 milyonluk bir nüfusa 
lamdır. Türklerin veludiyet kabili. malik olduğunu oö • .,,·eliimiz ıilin 
yeti zaten malWııdur. Sılıhiye ve- yaklatımfbr. _, 
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1884 tarihinden 1933 e kadar memleketimizde tütün :z:eıiyat rıe İst ilıııaUitını gösterir grafik... 

Memleketimizde 
İstatistik işleri 

Istatiıtik müdüriyeti 
müsmir iıler görüyor 

Her yaptıiı ifi bilenk gÖrarelr 
yapmağı ıia:r edinen Türkiye camhu
riyeti memldetimiZ<le istatistik ifleri· 
ne ele lô.zımgelen ehemmiyeti cıermif· 
tir. Ankara.da BQfvekô.lete merbut 

· /natiatik miiıliriyeti tui. eclilcliii ta· 
rihten beri r;ok büyük 11az;ilela gör
müttür. Bu 11ayecle .-mkketima:i ala 
ka.dar eden anai, zirai, iktısacli, tic. 
ri, içtimai ile acili, 11e Ulari bütün ha
reketler her 11ene istatistik ;yılbiı ha· 
lincle nqreclibıYkteclir. 

Diier taraftan miiıliriyet ha #JlC 

utatiMik tahaili ir;in A11rupaya ür;er 
talebe 11önclenrutkteclir. Ayrıca mü • 
cliriyat ,,,.,ntaianUlll istatildik itlerini 
alô.ka.dar eclen brofiirler, kitaplar neı 
retmel<teclir. 

1'27 

Ceza rıe hukıık darıalan adedi: (Ra 
kamlar üç nlu iliirıuile okıımalı
du) nyalılar ceza, fizgililer hııkuk 

davalarıdır. 

Türkiye cumhuri
yetinin 11 nci yılı 

(Ba,ı 9 cmca aalıilatla). 

yurduna dönme.ini hilmiftir. 
Batkalan için, hiç bir milletin 

tarihinde ırörülmemit bir cömert
likle ~Türk kam ve Türk 
emeği, timdi bu f~ cömertli • 
ğin memleket içindeki ibmailerini 
tamirle meıgu}dür. 

Mesafe mefhumlarını daima 
yenmif olan Türk askeri gı'bi Tüak 
zeki ve iradesi de zaman mefha.. 
munu yenendc, inanılmaz bir bari
kanııı i9çiliğin.i ediyor •. 
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20 Vilayet merkezimle 26 kalem h avayici zaruriye qyannın perakenJ~ 
liyatlaruıa r.a:zaran hayat pahalu'ığı diyagramı. Brı tliyagrm tetkik edil
diği zaman görülür ki, 1929 senesinde leukaliiıle yiikııek olan hayat 
pahalJığı 1933 senesine doğru mütemadiyen lenazül f!tırÜftİr. 1933 
senuinde 1914 senesine nazaran hayal sekiz buçuk miııli palıalulrr. 
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Büyük Radyo Fabrikası: 
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PHü üPS 940 A 
Bugüne kadar görülmemit bir cins ve mükemmeliyette ucuz 
bir .:adyodur. Maha' li Merkezi % yüz teminatla bertaraf eden 
hususi bir filtresi vardır. 

Yüksek Ayırma 

YENi OCTODE -

• 

Kabiliyeti 
SUPER 521 

5 llmbaya muadil olan 8 elektrod'u ile •on icach ola• Octode ıayeainde, PHtı.IPS; bir IDlaı 
SDper - HeterodyD.e'in mahzurlanndan Ari, fakat bDtDn faydalanD.ı cami ve gayet du• fiyatlı 
lüka bir cihaz imal atmefe muYaffalc elau1ftur. 811 dbula dinluka11 tamamen ynkaek ayırma 
kabiliyeti Ye ıon derece baıua olmakla beraber, Hnıla ~rültl Ya fııdbamda• iri fevkallde 
bir .. fiyette olmuındaıı dolayı aoıs derece memamı Ye mDtebayyır kalacaumıL 

AN 1 PHDlbUPS 
BlltOn dalgalar sahası için 

fenalm an IOn yaniliklerile techiz, eıs dakik bir ayarda lıııa edilmiı olu ba model, batk• 
lal~ bir makiaada bulımmıyaıs bir aerl havasa maliktir: 
Sııper • Hetarodyne abiıe • lS ill 95, 200 llA 550 Ye 800 ili 2000 metroluk dalp uha11 • 
Sesi ayaan Ye mll,emmalan verir - Volllmlln otoaatik kontrolu(Fadiage karp mllauir tertibat)• 
Be,.almilal itillflar daireaiade emaiyeti ta••• teminabaı verecek ıakilde bıp edilmiıtir. 

• lOS lll 250 •oltluk mlltaaavip cereyanlara ve gramofonla Piek • Up ve lldacl hoparl6r için 
buausl priıe tatbiki kabildir. 

( 
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Bugünun resimleri: Bahriyelilerimız demir adımlarla ge~it resminde-. Aaralanmızın, denizlerimizin .ilduğu gıt11 havalarımızın da ha kimiyiz_ Çelik kmuıtlarımız geçil remıinde ifte bu hakimiyeti temsil 
edıyorlar - Kara ordumuzdan kahraman bir kıt'a g~if yüriı)tüşünuyapıyor. _ 

Türk; Bayramın kutlu olsun! 
Bayram İstanbulda büyük ve çoşkun 

tezahüratla kutlulandı 
Geçit resmi saat 12,Sa kadar sürdü- Gece alay yapılacak 

Bugün Cumhuriyetin on birinci 1 
~ıldönümü çok parlak tezahüratla 
tıllulandı. Memleketin her tara • 

~ında olduğu gibi lstanbul~a da.~a 
1 

il sabah erkenden fevkalade gun 
ere mahsus bir manzara görülü • 

'Yordu, Bütün halk sokaklara dö • 
külnıüş, geçit resmi y~pıJacak cad 
~elerde toplanıyordu. Beyazıt cum 
Uriyet meydanı hıncahınç dolmuf 

hı. Bü.ün şehir taklarla, bayraklar J 

la, defne dallarile süslenmişti. Bay 
ralll dolayısile bütün daireler, dük 
kanlar, her yer kapalı idi. Sabah le 
'Yin saat 9,30 da Vali Bey vilayet 
llıa.kammda resmi tebrik.atı kabul 
~ti. Tebrikat saat 10,15 de bitti. 

"·aainıe i,tirak edenler resmi kı
~afetlerini giymiş bulunuyorlardı. 

aat 10,30 da lstanbul kumanda• 
nı Halis Pata Beyazıt Cuınhuri • ret meydanına gelerek, orada top 

1a~ınış olan askeri kıtaab, mektep 
erı teftiş ettiler. Teftişten sonra 

'ta}' h 1 bey meydanda toplananların 
ı:'YraınJarmı tebrik etti. Bunu, bü 

1 n muzikaların hep birden çaldık 

1~rı istiklal martı takip etti. lstik
lı~~ mar,mdan ıonra davetliler, tri
I illide hazırlanan yerlerini almıt • 
~dı. Bu sene fevkalade olarak tri-
~nde maluller ve şehit anaları i . 

Çın Yer ayrılmıttır. 
t Saat 11 de geçit resmi başladı. 
d "hela Harbiye talebesi önlerin -r: .. ando olarak muntazam bir yü 
la 'Yiifle geçtiler ve çok alkı9landı
leb• Bunu diğer aakeri mektepler ta 
d eai takip etti. Askeri mektepler 
~ eıı sonra, piyade, süvari, topçu 
•e a . 
ı aır askeri kıtalar çok munta • 
'1ııı bir şekilde geçtiler. Kahraman 
ltıı ~etçikler halk tarafından ÇOf 

n l:ıir şekilde alkıtlanddar. 
lı· lltından sonra aıra ile ihtiyat za· 
~reri, _Polis müfrezesi, Oniveraite 
•i eheaı, yüksek mektepler talebe
ı;r ~bir bandosu, tehrimizdeki liae 
0 ,t ~ileri ile birlikte geçtiler ve 
• 

8 mektepler, muallim mekteple-

lstanbul kumandanı Halis Paşa 

Rumi geçitten evvel itlaiy ıkıta-
atı teftif ediliyor 

ri, ekalliyet ve ecnebi mektepleri, 
itfaiye, sporcular, bayır cemiyet. 
leri mümessilleri geçtiler. 

Alay Beyazıt, Sultanahmet, 
Köprü, Tepeba91, lstiklil caddesi 
yolile Taksime geldiler ve orada 
dağıldı. Geçit resmi bittikten son· 
ra, Cümhuriyet abidesine, Beledi
ye, Cümhuriyet Halk Fırkası, Ce
miyetler ve ıair bir çok l•tekkill • 

'üvari kıt'alarını teftiş ediyor ... 
ler tarafından sayısız çelenk kon· 
du. Çelenk konurken Taksim mey
danına bayrak çekilmif, askeri kı· 
taat tarafından istiklal martı söy. 
lenmiştir. 

Sabahki merasimden aonra, 
öğleyin saat 14 te Edirnekapı ha· 
ricindeki tehitliğe aidilerek ziya • 
ret edildi. Ziyarette vilayet, bele-

, diye, fırka, ve ıair muhtelif mü • 
essese ve tetekküllerin bir çok mü
messilleri vardı. Şehitlikte tehit • 
!erin ruhuna fatiha ithaf edildi. 
ve hazin bir tekilde, buradaki me· 
rasime de nihayet verildi. 

\ Cümhuriyet bayramı münasebe
tile evvelce teshit edilen yerlerde 
muhtelif halk hatipleri hitabeler 
irat etmektedirler. 

Bu gece de muhtelif yerlerde 
temsiRer, konferanslar verilecek. 
tir. Gece her taraf elektrikle ten
vir olunaca)E, fener alaylan tertip 
e<!ilecektir. , 

Cümhuriyetin on birinci yıldö
nümü çok canlı ve çofkun bir te
kilde kutlulanmaktadır. 

istanbul kumandanı ve muıJ'"" "" ı<unı kıtaatın önünden geçiyor 

Gazi Hz. ---
Perşembe günü Mec 
liste çok mühim bir 
nutuk söyleyecekler 

ANKARA, 29 (Telefonla)
ReisicümhUT Haz.retlerininper -
pembe günii Mecliste irat edece
ği nutka büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Gazi Hazretleri 
nutuklannda dünya vaziyetine, 
harici siyasetimizin muhtelif le· 
zahürlerine ve önümüzdeki se-

l 
ne hükiimetin yapacağı yeni ve 
mühim iflere temas edecekler -

i dir. =---------Türkiye- Sovyet 
Rusya ve harp! 
Karahan yoldaş Türk mil

letine hitap ediyor 
ANK:'ARA, 29 (Telefonla) -

Cumhuriyetimizin 11 inci yıldönü 
mü münasebetile dostumuz Sov • 
yetler ittihadının Türkiye elçisi Ka 

'rahan Y oldat Ha 
kimiyeti Milliye
ye gönderdiği bir 
mektupta Sovyet 
Sosyalist cüm • 
huriyetleri birli • 
ği halkının kar • 
detçe selimları • 

Karahan Y oldtlf m ve samimi teb 
. riklerini gazete 

vaaıtasıle Türk milletine iblağ et
nıekte ve demektedir ki: 

"Bu son yıl zarfında, Türkiye • 
nin de bütün mesaisini sulh unsur 
larınm aağlamlaştırılmasma har • 
bi hazırlayan ve arayanların' entri
kalarına •et çekıneğe doğru tevcilı 
edihnit olduğunu bilhssa itaret et 
mek isterim. Türkiye ve biz bu is
tikamette yapılan bütün itler için 
birbirimizi kar9ılıklı tebrik edebi • 
liriz. Türk ınilleti için iç in9asmda 
olduğu kadar sulh çin mücadeleain 
de de çok muvaffakıyetler dile • 
rim.,, 

Nazırlar 
Ankara' da 
Misafirlerimiz hliyük me

rasimle kar~ılandılaıt 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Yu

nan Hariciye nazın M. Maksimoa vo 
lktısat Nazın Pel!<ll&Zoğlu ile Yugos
lavya Hariciye na.zır muavini M. Pu· 
~iç ve maiyetlerindeki zevab h&mil hu 
ousi tren 10,45 te geldi. 

istasyonda Hariciye ve lktıaat ye • 
killerimiz, Romen Hariciye nazın M. 
Titüleıco ve ıınaiyetlerindeki zevat ile 
Hariciye umumi katibi Numan Rif&t, 
lktıaat Vekaleti müsteıarı Hüsnü Bey 
ler, merkez kumandam, Protokol tefi 
ve kalabalık bir halk kütlesi tarafm • 
dan istikbal edildiler. 

istasyonda bir kıt'a ihtiram r.....U • 
ni ifa etti. Muzika Yunan ve Yugos • 
lav milli mar§larm~ ve müteakıben Js
tikliJ marşını çaldı. Misafirler, doğru
ca Ankara Palua indiler. 

İran Tayyare filosu 
Ankara'da 

ANKARA, 29 (Tc'.~~onla) - Bq 
tayyareden mürekkep cıl ın bir lran tay· 
yare filosu bugün &aat 11,5 ta bur"b'a 
gel<lilet". Ve tayyare meydanında tayya-
recilerimiz ve fayyare Cemiyeti erki.nı 
tarafından samimi surette karıılandrlar. 

• • 

iş- kanunu Mecliste 
On beş gün evvel haber vermeden 

hiç bir işçi çıkarılamayacak 

İşçiler sigorta edilecek,_primlerin dörtte 
üçü iş sahipleri tarafından verilecek 

Grev• lımukavelesi • 
çalışma saatleri· fazla 

:mesai • ihtilaflar 
ANKARA, 29 (Telelonla) -

lktısat Vekaleti tarahndan son 
şekli tetkik edümiş olan iş kanu • 
nu projesi hakkında bütün veka· 
letler mütalealarını Devlet Şiirası· 
na bildirmişlerdir. Layihanın en 
kısa zamanda Meclise sevki mu· 
karrerdir. Layihanın ihtiva ettiği 
biikümüuin bıı,lıcal.arı f11nlcudır: 

I - işçi ile İf sahibi arasında ya 
pılacak hizmet akdi mutlaka yazı· 
lı mukavele .~e olacaktır. 
2- Müddetsiz akitlerde her iki 

taraf on beş giin evvel ihtarla mü· 
kellef bulunacaklardır. 

3 - işçiler mecburi kazanç, sİ· 
1rortasına tabi tutulacak, sigorta 
priminin dörtte birini işçi, dörtte 

ü~iinü İf sahibi verecektir. 
4- iş saatleri iş sahasındaki ih 

tiyaca göre bir nizamname ile tes· 
bit edilecektir.7 alnız bir günlük ça 
llfma saati geçkin adamlar için se 
kU saat olacaktır. Fazla çalıptır· 
mak ihtiyacını hisseden müessese
ler i"iye her saat için !ki kat ücret 
vereceklerdir. 

5 - Grev, Lokavt karpısında ce
zai miiçyyeJeler vardır. lhtiliifla. 
nn halli için malaallin en büyük 

iktisat Vekili Celal Bey 

mülkiye amirinin idaresinde bita
raf ve temsili heyetler teıkil ali • 
lecektir. 

6 - Devletin idari iplerinde ~a- ; 
lııan"" harif olmak üzere devld 
müesseselerindeki ifÇiler ve İf ""'' 
ları da bu kanun hükümlerine tabi 
olacaktır. 

1.- Küçüklerin ve kadınlann is 
tihdam şartlan ve ip saatleri kanun 
projesinde lıükiimlerle tubit eJil. 
miftir. 

T.Birliğinin bayrağı alındı 
Bugün milli Tih'k Talebe Birliği bay niı Beyazıt meydanına getirilmiı. Oni. 

ffnite ve ~ mektep talebeoi, birlik bayrağı albnda toplanmağa baılamıılar. 
dı. 

Biraz ıanra Oniveraite rektörlüiü O niversite bayrağım da çıkartbrmıı ve ta
Jıılımin Oııivenite bayrağı altında topla nmıuım iotemiıtir. Talebeler bunu din· 
1-itler ve birlik bayrağı ile ıeçit ret mine iıtirak edueklerini aöylemiılerclir. 
Bu esnada Oııiveraite idare heyeti ile tal ebeler araaında bazı münakaıalar olmuı 
ve nef!cede rektör Cemil Bey anir vere ıek, birlik bayraiJmn müoadereoini ali
lıadar makamlara bildirmiıtir • 

Bunun üzerincı bir ıer koıniııer riya• etindeki zahıta heyeti talebelerden milli 
Türk Birliği bayrağnu müoadere etmit ., e bayrağın bqmcla bulunan birlik idare 
heyeti azalan ela karakola götürülmüftli r. Polio müdürü F ... mi Bey birlik iılare 
heyeti izalarmm ifadesini almıt. bu buı usta talıkil<ata ıiritilmiıtir. 

Dikkat! • 

w • 

Bu gazete MILLIYET'in ikinci 
tabı değil, yepyeni havadis ve ya
zılarla çıkan ve günün haberle
rini veren ayrı ve tam bir gazete: 

'' İL E -
SA YISl,,dır • 
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MAHKEMELERDE . 1 Eksikler 

Meğer hazret dolandırıcı imiş! dolduruluyor_ 

"Hızıraleyhisselam,,ım diye bir iki zavallıyı 
dolandıran adam müşahedede 

Maliye teşkilatında boş 
memuriyet kalmıyacak 
~imdiye kadar bir çok maliye tahsil 

ve tahakkuk ıubeleri b"§ memurlukları 
vekaletle idare olunmakta idi. Vekalet • 
ten gelen son bi.r emir üzerine, kadroıu 
tamamen doldurulmaktadır. Baı memur 
veldlikleriııin yerine, Galata, Tophane, 
Kulekapı, Eminönü, Y cnicami, Hocapa. 
fa, Takıiın ve Galatasaray g';.i varidab 
fazla tahakkuk ve hihıil ıubelerincle ça· 
lıımıı hukuktan, mülkiyeden, yüksek İk· 
tiaat mekteplerinden mezun tahak • 
lruk memurı..ı tıryjn edilmektedir. Ve
k":et yeni tayioıleri ~vip etmiıtir. 

1 •••••• 1 

Nasıl dolandırmış, nasıl yemiş? 
- Kendiıine Hızır aleyhisselam , 4i Hacı Hanımı Hızır aleyhisse • 

süsünü vererek dolandırıcılık ya • . lam olduğuna o kadar iuandırmıt 
pan Kazım Efendi üçüncü ceza mah ki vefat ederken evinin sa.hlarak 
kemeıi tarafından teTkif edilmit • parasının Hızır aleyhiuel&ma ve • 
ti Kizım Efendi mahkemede ken- rilmeıini vasiyet etmif, Hacı ibra· 
diıinin ddi olduğunu iddia etmit- bim Efendi de rahmetli anacığımn 
ti Mah~ bunun üzerine Kazı bu vasiyetinden dlf&rl çıkamamıt 
U:ın mü,ahede altına alınmasına ve mahalli sarfmı kendisi kontrol 
karar .,.ermif ve Hızır Aleyhine • , e~k ve para ile fılraraY_& y~dmı 
lam dün Tıbbı adli müphedeba • edılmek ve Hızır aleyhıuelamın 
neıine ıönderilmiftir. ken~ıine bir ev yapılmak ,artile 

Kendiıine Hızır aleyhiuelim parayı Kazıma vermİflİr. Bu para 

Yükte hafıf 
pahada ağır t .. 

·· .. nü veren bu adam 35 )'&fmd.. üç bin liradır. Kiz,nn parayı alır 
~~Zeki deiif, bilikis aptal gö • almaz ~atada bir me!~eye poı 
.. --•~-.ı· f-L-& L-- -"'-en hı ııerllllf, etrafına da iki uç ıenç 

iyiliği kemlikle karşılama 
işte buna derler 

runmeoueuır. .,.... UUDa ·-~ k alar-'- al •tm v L •• H lbrahim Ef nd. ilminde bir çocv ,_ par arı en ege -Y 

ad~la Hacı w~ Efendinin lamıfbı-. Hatti bu çocuklara mub-
anneei Hacı H•npm Hmr olduiu- ~ ~lıcalara ııeyahatler de ter 

inanıbrmqbr tip etınif ve parlar tıımamen ıu • 
na.,. .. ,_. ' fe ..... ve berek.e yumı çekince lıtımbula dönmüt • 

.... en<name arzın ı- .. Şimd. T bb Adi' :: •• Led L-
tiı:ııi dajıtanm --m hazineleri tür. ı r ı ı m_. en&• 
olan abı hayatın muhafızı ekberi neainde olan hu uydunna Hızır a-

Kurtulufta oturan Ogüst Efen
di gayet iyi kalpli bir adamdır. 
Civarındaki diifkün komtularma 
yardım etmekten zevk alan Oıüat 
Efend·. Malkar oğlu Leon iaimli bir 
dütkün dostunun da haline acı • 
ınıf, müteesair olmut ve yeniz ka. 
lan, yatacak yer bulamıyan bu doı 
tuna evinin kapısım açmıf. ve Allahü uimütf&nm nıaulü ek • leyhi.uelimm muhakemeıine 14 

remi ıüsünü veren bu Kazım Efen T e•riniaanide devam edilecektiı. 

Bir kaçakçı 
mahkemede 
bayıldı I 
ihtisas mahkemesinde 

hüküm giyen suçlu 
,... Dün gümrükteki ibtisu mah • 
kemelerinde bir çok kaçakçılık da
valanna bakılımıfbr. Bunlardan 
bir tanesi bilhana f&yaDI dikkat· 
tir. 

Çorap Te ecza madCieleri ka • 
çakcılığmİLuı wçlu bulunan So • 
roçi K.utona iaminde bırisi hak • 
kındaki durut bitirilmit ve IUÇUD 
tekerriirii nazarı itibara alınarak 
alb ay bApııe konulması ve 834 
klU'Uf para ceQll &femeıı' karar • 
lqtırdmqtır. ~ tebliğinden 
sonra baypnlikk• ıeçiren Soroçi 
jandannalarm yardpm ile kendine 
gelmit ve hapi.tıaııeye gönderil • 
mittir. . - , * Bundan bqka düiı iLtisu 
mahliemesinde ·Mehmet, Şükrü, 
Mehmet ve Hakkı iımindeki dört 
suçlunım muluıkemelerl iıeticelen
mittir. Mehmedin evinde müttere
Jien esrar içtikleri iddiası teeyyüt 
etmediği için beraatlerine karar 
ve~nittir. 

• Dokuzuncu ihtiıaı mahke • 
mesinde epey zamandanberi gö • 
rülmekte olan mühim bir eroin ka
çakçıhğı davası neticelenmi~tir. 
On ki.iyi bulan ıuçlulardan Ka • 
aımpatalı Zeki bir ıene, Cavit, Di. 
mitro, Nuri ismindeki üç maznun 
da. altı,a.r ay hapse mahkum ol • 
mu,lardır. Diğer suçlulann bera • 
atlerine karar vermi•, bunlardan 
mevkuf bulunan Hakkı efendi der· 
hal tahliye o~nmUflur. 

* Esrar satıcıhğı yai>tıklaı-ı id
diasile haklarında takibat y!ıpı· 
lan Orbaniyeİİ Ali ve Süleyman İ• 
mindeki iki kiti dün ihtlslu mah· 
kemeslnde birer sene hapse ve 
1060 lira p'ra cezası ödemelile ı 
mahkum edilmitlerdir. 

* Tarı vapurunila bulunan ka-

Hiç suçu 
yokmuş! 

----· -Bu yan çıplak adam 
da kim? 

Dün Sultanahmet ikinci ı:ulb 
ceza mahkemesine Ziya inminde 
bir genç tevdi edilmiftir. Pek pej
mürde kıyafetli olan, sırtında. İİıİıe 
lime olmuş bir fanile, ayağında da 
ancak mahrem yerlerini örtebilen 
bir pantalondan ba,ka bir teY bu· 
lunmayan bu genç Beyazrtta kuıı • 
d..ıracılık yapmaktadır. Samaty.ı • 
da Ağahamamında oturan bu Zi
yıı Efendi mahkemeye Tavtanta • 
tında kunduracı Mehmet Ali, çar· 
tı;..:a Ali, Mercanda Seydi, Tığcı • 
lar bqında Haaan efendilerin dük 
kanlarından elbise, saat ve aaire 
çalmaktan .uçlu olarak ııretirilmit
tir. Ziya mahkemede ıuçlarım ıu· 
reti katiyede inki.r etmif, ve: 

- Bir iftiraya uğradım. Suçum 
yok. Aaam, babam, evim var. ça • 
lıtbğım yer hüıı:ü ahlakıma tahit· 
lik ederler demİflİr. Ewakta ~a i1-
nat edilen suçları iabata değ·~r de
lil olmadığından mahkeme J.:iya • 
nın serbest bırakılmasına, muh:ı. • 
kemenin 29 T. sanide yapılma.ar 
na., tikayetçilerle şahitlerin getiri). 
mesine ve Ziyanın ıabıkası olup ol 
ma.dığının sorulmasınk karar ver • 
mittir. 
~----~------

Kaçakçılığın takibi 
ATIN!\, 28 (Milliyet) - Kaçakçılı

ğın mü~tereken taldhi hususunda dün bu· 
rada bir TC.,-k - Yunan jtilafı imzalan. 
mışbr. Bu ötil&fın akti huauıundak.i mÜ· 
za-kereler 1 otanbulda cereyan etınitıi. 

Muhtelif fırkaların meclisi mesaioiıı • 
dea icıinabrna nihayet verildi. 

çak içkiler davasına dün 8 inCi tıı. 
tiaas mahkemesinde devam edil • 
mi~ir. Dünkü cehede müdafaa 

' ,ahitleri dinlenmif, dunlfllla bazı 
husuııahn tesbiti için ba,ka bir gü
ne bırakılmıttır• , , _ 

• . · '"'i 

Güzel San'atler akademisinin mezunları 

Bu sene mezun otan mimarlardan bir gurup ııe birincilikle neJet 
eden mİnu:ır Seyfi Bey 

Bu yıl Güzel sanatlar akademisi mimari şubesinden 13 gençle iki ha
nım mezun olmuştur. Mezunlar dün öğleden sonra mektepte toplana· 
rak hocalarına veda etmişlerdir. Mimari tubesini birincilikle Seyfi 
Bey bitirmiştir. ikinci Remzi üçüncü Leman hanımdır. Ve diğer me
zunlar tunlardır: 

Mül'f"vvf'• hanım, Fahrettin Kamil, hmet, Berç Münci. Tahir Lutli 
Secirf, .. erloun, Kimidwılı, Totbnr;, Tahir Beyler. 

Ona. sıcak ve temiz bir dö,ek 
ögle ve akf&Dl kanıuıı, doyurabi • 
lecek yemek vermİf. 

Malkar oğlu Leon bu ikram ile 
dört, bet gün olurmUf, Ogüst Ef. 
ye tükran borcunu ödeyecek bir ve· 
ıile aramaya bafl8.1Dlfbr. 

Fakat iyilik yapan daima kem
lik bulurmuş, Malkar oğlu Leon bu 
lütuf karlığa tükran.la mukabele e • 
decek yerde birgün Ogüst Efendi 
nin evde bulunmamasını fınat bil 
mİf, evde yükte hafif pahada ağir 
ne bulduysa alıp aavutmuftur. it 
le bu nankör misafirin ıııuhakeme 
ıi dün üçüncü ceza mahkeoıesin • 
de yapılmıttır. Şahitlerin ifadeleri 
le Leonun cürmü sa.bit ol
muf ve mahkeme kendisini 3 ay 
hapse mahkU.m etmİltir. Malkar 
oğlu Leon aynca 1200 kurut mah 
keme masrafı da ödeyecektir. 

2 ay 27 gün hcpia! 
Çemberlilaf fırınından para çal 

maktan ıuçlu Mehmet Sabri Efen 
di dün SuJtanahmet aulb birinci ce 
za mahkemesinde 2 ay 27 ·· hap 
se mahkum edilmittir. 

Cemil Bey 
diyor ki .. 

Himayeye muhtaç Üniver
sitelilere yardım edilecek 

Üniversite talebesinin devam 
mecburiyeti,....; · ·"' yapılacak kon· 

ı ol hazırlı:kları 

bihnİftİr. Talebe 
ye cumartesi gü· 
nü tebligatta bu· 
lunulacaktır. Dı· 
}arıda vazifesi 
bulunan ve müh
ta.cı himaye olan 
talebeler hakkın 
da ne gibi tetbir 
ler alıİıaca.ğı bak 
kında, Üniversi • 

Cemil Bey te rektörü Cemil 
• Bey dün tunları 
aöylemittir: "- Evvela talebenin 
vaziyeti tetkik edilecek, çalıştık • 
ları daire veya müesseselerden so
rulacaktır. Bununla da iktifa etmi· 
yoruz. Talebeiıin vaziyetini daha 
iyi anlamak için, kendilerinden be· 
yannameler istenecek, idarece ka
naat hasıl olursa, himaye edilecek 
tir.,, 

Maarif Vekilinin beyanah 

ANKARA, 28 - Maarif Vekili 
Abidin Bey üniversiteye devam 
mecburiyeti hakkında. fU beyanat
ta bulunmuftur: 

- üniversitede toplanan ve Oni 
versiteye ait birçok talimatnameler 

, yapan heyetin hazırladığı talimat· 
namelerden biri de Üniversitenin 
esas talimatnamesidir. Bu talimat· 
name maarifçe tetkik edildikten 
sonra Vekiller Heyetince tudik e· 
dilmittir. 

Buna göre Oniveraiteye devam 
mecburidir. 

Vekalet · • bu mecburiyetin mem 
leketin ve talebenin menfaatine uy 
gun olduğu kanaatindedir. 

35 çocuk giydiriliyor 
Himayeietfal Fatih Merkez nabiyeıi 

tantfmdan Cümhuriyet Ba,.,._.. miına. 
- Mbetile düa 35 çocuk .i,.dDıilaıiflir. 

!Heybeli facia
sından sonra 
Deniz kazalarının önüne 

geçmek için yeni 
tedbirler alınıyor. 

Heybeliada açıklarında vu!Cua 
gelen son deniz kaza11ndan sonra 
deniz vasıtalarının kontrolu işi bir 
hayli sıkılaştırılmıftır. Bu meyan. 
da muhafaza umum kumandanlı • 
ğınca ittihaz edilen son karar da 
tatbik sahasına konmuftur. Bu ka
rara göre bütün vapurlar hareket· 
)erinden evvel aon olarak muha
faza tqkilatı tarafından kontrol 
edileceklerdir. -

Diğer taraftan, mevcut liman ni· 
zamnamesinin bazı maddelerini 
tadile uğratan ve Vekiller heyet:iı. 
ce kaıl>ul edilen yeni nizamname 
dün alaka.darlara tebli fedilmit • 
tir. 

B . h··kü·m1 • U DIZ•mname U enne 
nazaran, limanda geceleri sefer e
den kürekli deniz vasıtalarının pro
v.alarında her taraftan görünebile
cek fe)rilde beyaz fenerler bulun· 
durulacaılt-; Clalgıç vasrtalan, tara
ma dubaları gibi manevradan i.ciz 
vasıtalarla bu vaziyette::i her tür· 
lü balık avı vasıtaları gündüz bir 
sepet, gece her taraftan görünür 
beyaz fe;;er asacaklardır. Bu ara
da, Ok veya Karadeniz boğazlann· 
dan gelen gemiler kılağuz istedik
leri zaman bunu derhal tedarik e
debil~kler, fakat bu kılağuzlar 
ııbhi patenta olmaksızın ıemilere 
giremiyeceklerdir. 

Mişon Vantura B.Ve
kalet emrine alındı 

Hukuk fakültesi Roma hukuiu 
profesörü Miton Ventura Bey gö
rü 'en lüzum üzerine vekalet em • 
rine almmıttır. Mişon Ventura Be
yin, Maliye vekaletinin bir tezlCe
re~i ile, bir vergi meaeleıinden do
layı vekalet emrine alındığı ııöy -
lenmelctedir. 

Roma. hukuku kürsüsüne profe
sör Hanite'in geti~ilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

SPOR 

Şeref maçları 
Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 

latanhul rnıntakası rei.liğindcn: 
-Muhterer11 Cumhll'riyet Halk Fırka

" tarafmdan merlıum Şeref Beyin na· 
mt?>a Uafe edilmek sureti!e teberrü bu
YllTUlan ( ıilt) için m•ntakemızca mü • 
rettep futbol mü&abakalarmın birincisi 
29 T. evvel 1934 pazartesi günü aaal 
15 te T aksiın ıtadmda Galatasaray • 
F en..-balıçe birinci takımları arasında 
yapılacaktır. Bu müaabakaya ait pro
gram aşağıda yazılıdır: 

1 - Saha komiseri futbol heyeti rei· 
Iİ Necmi Bey, 

2 - Müsabaka hakemi l.ıanbu por 
ltlühiiDden Adnan Bey, Yan hakeıııleri, 
Hil&l apoc- klübünden Halit Galip ve 
Ertuira& Mümtaz Beylerdir. 

3 - Kiteler aaat 11,30 da ve stıad 
saat 12,30 da açılaca!ctır. 

4 - Duhuliye bir lira, 50 kuruı, 25 

Anneler 
Dikkat! 
Çocuklar niçin bu hale 

giriyorlar. 

.Hastahanelerde, bilhassa çocuk 
hastahanelerinde kemik hastalık
larına müptela çocuk ar üzerinde 
tetkikat yapılınca Eıunlarm bilgi • 
ıizliğin ve bu bilgisizliğe istinat e
den feci ihmallerin kurbanı oloi.ik
ları görülmektedir. 

Bu kelDik ·haıtaıı çocuklardan 
ekseridnin liaatalıkları bilbuaa bel 
kemikleri üzeridedir. Haıtalık ev
veli. hafif bir bel ağrısı ile başla
makta, bilgisiZ olan analar ·bunu 
soifok al.ııın1ığına hamlederek e • 
hemlDiyet vermemekte, ağnlar 
fazlalafınca. da romatizma.dır diye 
çocuk kambur oluncıya. kadar ko
cakarı ili.çları ile tedaviye çalıf • 
maktadırlar. 

Çocuklar anca:k kambur olduk
tan sonra doktora götürülmekte, 
bu vaziyette de tedavi imkanı bu
lunamamaktadır. Bulunsa biie se
nelere tevakkuf etmektedir. 

Ufak bir ihmal ile çöken bu vü
cutların bilhassa çocuk hastaha • 
.aelerinde tedavisine çalıtılmakta 

' iııe de bu hemen hemen mümkün 
olamamaktadır. Çocuklannı böyle 
sakat kalmaktan korumak ntiyen 
ağrılarda bile çocuklarını doktora 
anaların yapacıııklrı it en küçük 
göatermekten ibarettir. 

C. H. F. 
• --

Kendi teşkilatının safların 
da büyük Türk 

milletini selamlıyor 
ANKARA, 28. (A.A) - C. H. 

F. katibi ınnumisi Recep Beyefen
di cumhuriyetin on birinci yrldö
nüınü münasebetile fırka te,kilatı· 
na fU telgrafı gönderınİflİr.: 

"En büyük millet bayramı bü • 
tün fırka. arkada,larıma kutlu ol· 
sun. Hayat ve kuvvet hakmıından 
bir çöl olan bu ~erefli yurt, cwn • 
buriyette ve cumhuriyetle yüksel
di. Bu büyük eseri Büyük önderin 
ardında. başaran milletin özü olan 
fıııkamız on birinci yıl dönümünde 
en sıcak kıvanç duysa yeridir. 

Ba,larınız da.ima Büyük Batın 
beraberliğinde yürüyerek en yüce 
ferefle yüksek ols~ arkadaflar.,, 

C. H. F. katibi umumisi 
Kütahya Mebusu Recep 

kuruıtur. Balkon iki liradır. 

5 - Bu müsabakalarm tertibine me
mur olanlarıla müsabaka yaı-:ak klüp 
idmancıları ve bako:mlerden maada ge
rek terkilat mensupları gerek mecca • 
nen girme hakkını haiz olanlar dahi bi
let alarak itada girebileceklerdir. 

6 - Diğ ... müsabakalara ait prognm 
aynca bildirilecektİT. 

L ~~~~~~--~~~~~~-! 

u gece Jıer yer sabaha 
kadar açık! 

Gecelen kapanma saatleri tahdide bağlı olan (kahvehane, birahane, 
bar gibi eğlence yerlerinden), Cümhuriyet bayramı münasebetile bu ge-
ce için tahditler kaldırılımttır. _ 

Binaenaleyh bu gece bu gibi yerler sa.baha kadar açık Eıulunacaklar
dır. Vilayetçe bu hususta icap eden yerlere emirler verilmi9tir. - .. -~ 

Kalfalar inşaat yap~mıy~~k 
•••••••• 

Millet meclisine yeni inşaat için 
mühim bir proje verildi 

Mimarlar birliğinin le1ebbüıile Büyük Millet Mecliıine U..U hak
kında yeııi bir kanun projesi vırrilmittir. Meclisin bu devresinde bu pro
jenin kanuniyet keabetme•i beklenmektedir. 

Yeni projeye göre bundan sonra, kalfalar biç bir binayı üzerlerine a
lamıyacaklar, bütün İDf&ab e.naık mimarlar ve mühendisler yapabile
cektir. Kalfalar, yalmz, mühendis ve mtmarların emrinde, inf&Bta ne· 
zaret edebileceklerdir. Bütün inta.a.t projeleri mimar veya mühendisle
rin imzasını tıı.fıyacak, kalfalar proje yapamıyacaklardır. 

Halbuki timdi, tebirde yapılan intaatın yansından faz~ı kalfalar 
üzerindedir, 

--
1 BUGÜIV 
1 

Unıvers.te bır ilim 
mabedidir 

Ho1uma giden bir karar: 
"Uniııersite ancak ona maddi il< 

manevi imkan bulabilenlere .açık 
fır.,, 

Bu, fil demektir: 
Vaktini han köşelerindeki yaz 

hanelerde, köşe kahvelerindek 
tavla masa:annda ve sinema mat 
nelerinde gesirip yel sonunda bi. 
kaç kitap kan,hranla İçin Uni 
ııersite kapılan kapalıdır. 

Hemen ilave etmeliyim ki Vni • 
ııersiteye tleoam eden gençler ac 
sında Anatlolwlan gelerek latan -
balda hem yi,iluek tahsilini yapmc: 
ğa, hem de hayatım kazanmağa" 
lıfan gençler vardır. Banla içiı 
Vniııerıiteye tleııam etmek bira: 
güçtür. Fakat bümelidir ki yük
sek tahsil bir yaldıulan 11e Jiplo 
matlan ibaret tleğüdir. Vıtiinköri. 
bir tahsilden sonra yarımyamalal.. 
6ir tliploma Üe hayata atdmaktan 
sa buna hiç iiunmeden·liae taluüı 
Üe bir işe gİrfnıek Jalıa emniyet
lidir. Çiinkü VniııeraileJe kaybeJ, 
len zaman if lıayahnda elde eılüe
cek tecrübeyi geri bırakır. 

Hayatta muııalfak or!:ınlar hep 
yüksek taluü görmüf değillerdir. 
Hatta bunun aksini iddia edenler 
büe uardır. F altat bir ilim rubenn 
tle ihtisas sahibi olmak lazımsa bu 
nu sathi bir tahsille kazanmak İm· 
kanı yoktu. Bunun için yalnu v. 
niııerıiteye devam etmek büe kci -
fi değildir. Günün kazanılan •aat 
lerini kü.tiiphanelere kapanara/.. 
tutulan mesleğe ait eserleri elde1 
geçirmek te ister. 

Okumak her feytlen evvel biı 
zevktir. Bu zevki tatmadan zorakr 
tahsil çemberlerinden girip çıkmo 
nın manası yoktur. Bize kü.ltür sa
hibi gençler lazımsa Üniııersİl• 
tahsilini bu kıratta bir zümre yetiı
tirecek fekilde mazbut ( discipli : 
naire) bir hale koymalıyız. Nete . 
kim öyle yapılıyor. 

Bu sıkı çerçeveye giremiyecek
ler olabilir. Bu genç.".,r mağdur biı 
vaziyetle kaldıklarını zannetmesi 
ler. Hayat sahnelerinde muııalfal 
olmak için mutlaka üniversite dip 
[omasını koltuğunun alhnda ttqı. 
mağa lüzum yoktur. Hatta ne Vr. · 
ııersite mezunları vardır ki bir da 
iretle açılacak birkoç kuruş maa,,' 
vazifeye geçebilmek için kapı kar 
dolaşmaktadırlar. Zeka, cerbeze 11 

tesadüflerdir ki yolumuzu açar "' 
aydınlahr. 

Kanaatim futlur: Yüksek tahı'İ 
ya bugün kabul et/ilen sistemle 
sıkı bir fekilde yaptırmalıdır, ya . 
hut: Bize Vniııersite tahsilinin lü 
zumu yoktur, diyerek bu yüksek 
ilim mabedinin levhasını a.1.lfağı c 
melidir. 

Bu kadar fedakarlıkla kurduğ.
muz bu yeni müessesede elbette 
olgun bir gencin yetİftİğini görme. 
isteriz. 

Burhan CAHIT 

Sabsh gazel ~er 
BAŞMAKALE HULASALARl 

Hakimiyeti Mıllıye: 

Falih Rıfkı Be-yı Hakimiyet 
Milliyetle bu sabah ne1rettiği baş
makalede diyor ki: 

"11 yıldan beri her gün uki b:_r ıey 7tkb 

yeni bir • t•7 yapbk. Halka baktık. An.adolı 

aoo1aruı. kadar ray döıedik. Yol açbk. B. 
ca dumanı -ve elü.trİ.İI; 11ıiı Anadolu aonlann 

kadar sitti. 
Cümhuriyet Türle milletinin özlU.ğü •e birf 

ii demektir. Çünkü onun öalüiünü ve hirl 

iini yıprabp bozan ne ••r.a hepsini cümh.ur~ 
yet söktü~ attı. 

Türk cü.nhuriyeti aon aaırl•r farkında il 

ayd.ınlıkbr. Hepsini kime borçlu olduiumuz 

Lu yurtta !Om bi.Jmez? Gazi ateı siperinde o• 
duiu cibi. köyünde kaaabaımd.a. ıebrinde mi 
letinin yanından ayrılmadı. O, milletine ne 1 

dar süvendi i se milleti ona v kadar inan' 

Türk cümhuriyetinin on bir yıllık tarihi dt.. 

mek milletine aü.venen bir reiıle, reisine İlla 
nan bir milletin y&Ayana, elele, batbata, nelt 

re l(Üç yetireceiini ıöatereo. •t•İa: bir derı 

den1ektir . ., 

Vakit'te: 

Mehmet Aamı Bey (Bayramımız kuthı o· 
sun) serlevhalı makaleyi yazmıştır. Mehm 
Asmı Bey büli.saten diyor ki: "Busüıa Ciia 
huriyetin on birinci yıl dönümüdür. Milli ba:;
ramların en ulu•udıur. Ciimhuriyetin 111 döai. 
ınü demek, bütün Türld...in hakiki İ•tikl&li. 

elin• aldıiı cün demektir. Bu aail miUetl 
mukadderatı üzerinde keadiaden batka biç b 
kuYTelin h.ikim olamı~ca.iını biitüa dün7a7 

ilin ettiii cün demektir. 

Milliyet'te 

Ahmet Şükrü Bey, "kuUuladı&rmlZ buyı. 

ırün .. baflıiı altmda yazdıjt mablede diyor ~ 
"Bu, milletin bir saye uirunda. ••r ülk& • 

rafıuda toplandıiına, yani: m.İınn; hlrliıinl İ 
rak ettiji.ne en büyük deli.ldır ,. 

Ahmet Şükrü Bey, daha sonra Cambul' 

yetin be:rnelmilel b.ayatta telkin ettiii itiın• 
la• ....... t.ektedir. 

! 
i 
l 
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MlLLtYET PAZARTESi 29 TEŞRiNiEVVEL 1934 

r ıre~eırDeme f ,...------------------------------·--------

:·=~~:~f~.:~:,:~::f L,Son dakika: Dünya Telef on, T elgJ·af Ve Şehir Haberleri 
!rÜn/eri giderim. Bunda iki mak -

lcldım va~dır: ~~is~ piyes_ oynana Talebe bı·rıı·g"' •• dag"' ılıyo 1 Muammer Bey , ' /,.:arışık 
1>-!'nana p•,er, dıger• de eger ken- r M I" t k"I" t 
dıme göre bir falso .g?rür de ga- a ı eş ı a . Ha herler, 
ıeteye yazarsam tesırı olmaz..... y İş Bankaıı u. M. vekili T k . d · ı k 1 • 

Dün akşam da şehir tiyatrosu- eni talimatname birlik teşekkül Ün Ün b b h Jd' a VJye e l ece . , 
rıun hemen hemen bir aya yakm· u sa 8 ge 1 

1 Sıyam ordusunun ikıye 
d k ld (C bugünku'' şeklı'ne ffiU-Sait deg'"' ı'l Bir ay lradar evvel, 11 Bankaaının Is- --<>-C1r oynama ta 0 uğu ürüm v~ kenderiye ~ubesini tefôı etmek üzere 1935 bütçesile beraber ayrıldığı 

eza) yi görmeye gittim. Bu pı· ı • '"' • ı lmıa &iden lı Ban- M }' ·ı.. ihtil .. I kt w ••

1 
J • 

l'es meşhur Rwı muharriri (Do• • B. l "k d ... l k "k .l k «ası umum müdür ve ec ıse yeni teşkı at . a çı ıgı soy enıyor 
to;ııevski) nin o isimdeki eserin - ır l ga agı QCa 1 ya ı ı eşece kili Muammer Bey layihalan da verilecek Sıngapur, 29 (A.A.) - Siam 
den alınmışhr .•• Piyesin mevzuunu Aldığımız malumata göre, Mil- lunan fakülte talebe cemiyetlerine, bu sabah Avrupa hükUmeti tarafından vazedilınit o 
Qnlatmaya lüzum yok •.. Yalnız na- li Türk Talebe birliği ~ağılmak diğer yüksek mektepler talebe ce. ekspresi ile tehrimi- ANKARA, 29 (Telefonla)- lan sansör dolayısile vaziyetin ne 
Ilı OJlnand.g-ını yazacag-ım... ~ ze dönmüı, İ•tas • H"k" t tt M"ll t M ı· merkezde oldug"unu anlamak çok vaziyetine düşmüştür. Buna sebep, • miyetlerile müşterek mesaide bu • yonda lı Banka11 " ume mar a 1 e ec •· 

• Evvela şunu söyliyeyim... Şt;· üniversitede ~eni tatbik edilmeğe lunmağa, rektörlük müsaade etmi- erkanı bmlfından sine 1935 bütçe projesini tevdi müşküldür. Siam orousu kralın le-
lıır tiyatrosu rejisörünün elinde başlanan talebe talimatnamesidir. yeceğinden, birlik kendiliğinden karşrlamnıştır. ederken Maliye- Vekiiletinin ye- hinde ve aleyhinde olmak üzere İ· 
bulunan bu mahdut ekip ile böy • ·Talimatnamenin 30 uncu ma.ıdesi dağılacaktır. Bu vaziyet talebe ce- Muammer Bey, ni teııkilatı ve mali işlerin daha kiye ayrılmıştır. 
le bir tarafta bir maruf operet, di- ne göre fakültelerde kurulacak ta miyetleri arasında mühim bir me _ kendisini gören bir düzgün gitmesi gayesine matuf Resmi membalann yapmıf ol • 
i~r tarafta da ciddi ve kuvvetli bir lehe cemiyetleri bir araya gelerek sele halinde görlitülmektedir. m~~~~zm mühim bazı liiyıhalar sevkede- dr:klan tahkikat, Bangkokda bir 
P•yesi oynamaya kalkması i aki • bir Oniversite talebe birliği yapa- Talebe cemiyetleri bu hususta • .,,.encleriye ıube•in- ceği habeT VeTilmektedir. ihtilat çıkmış olduğu suretindeki 
katen büyük cuarettir. Bun tak· bilirler. Fakat, diğer yüksek mek- yalanda bir .karar vereceklerdir. de tenıılerde bufunduk. Bazı yeni va- taYiaları teyit ebnemektedir. 
dirle yazmak lazımdır. Hel. pi • teplerin de iştirakile bir milli Türk Talimatnamenin tatbikından son_ ziyetleri tetkik ettim. Ve dönüyorum.,, u • 1 . • Kral çekilmedi mi? 
l'esteki yirmi tablonun, döne' sc.h- talebebrliği teşkil edilemez. Hal. ra, eğer teşekkül ederse, ilci talebe demiıtir. D ÇeŞJt erlnlD LONDRA, 29 (A.A.) - Röyte 
nelerdeki gibi süratle değiştirilme· buki, milli Türk talebe birliği dört birliği olacaktır. Biri Üniversite rin resmen istihbarma göre Siam 
si beğenilecek şeydir •.• Yalnız pi· fakülteden başka, bütün yüksek fakülteleri talebe cemiyetlerinin Behiç Bey geldi tespiti Kralının tahttan feragati henüz te 
Ye.le bu tablo değiştirmesi için mektepler, talebe cemiyetlerinin iş kuracaklan birlik, diğeri de, belki, eyyüt etmemiştir. Milli meclis ile 
Perde o kadar çok açılıp kapanı· tira.kile teşekkül etmiş bulunmak • Mühendis, Güzel Sanatlar Alı:ade- Pette elçimiz Behiç Bey, bu ıabah Av- M r v k A ı . . d Kral arasındaki ihtilaf, ahiren me• 
:ııor ki, dayanamadım: tadır. Talimatname bu aybatından misi, Orman, vesaire gibi yüksek rupa ekspresi ile ıehrimize gelmiı, is- a ıye e a etı yenı tc - lis tarafından "bir mücrim idama. 

- Yahu! Bu perde değil gö.r. itibaren tatbik edilmeğe batlana • mekteplerin kuracakları talebe bir tasyonda vilayet namına Beyoğlu kay- birler tespit etti veya müebbet hapse mahkfun edil-
lıapağı ! dedim. cağından, bu vuiyette, birlikte bu !iği... makamı Sedat Beyle do•tlan tarafından ANKARA, (Telefonla) _ Bazı vila- diği ta.lalirde bu hükmün kralın 

Piyeste erkekler arasında Ga • ~lanmrftn"· Refikaıınm vefab dola- yetlerde un fabrikalarrnın iotihsalatı ile tasdikma ilctiran etmesinin zaru· 
liµ başta gelir ... Napolyonvari bir y1&ile mezuniyet alan Behiç Bey, bir lstwııbuldaki fabrikaJ.,..ın istihsal ettik· ri olduğu,, suretinde ceza kanunuı 
tavrı var ki; olur fey değil! Za. 35 bin tonluk zırhlı tezgah~ kondu müddet ıehriınizde kalacaktır. !eri unların evsafı .... asında biç bir fark da mevcut olan maddeyi tadil ede4 
ten prova etmekte oldukları gele· Merhumenin cenazesö bugün teşviki- olmadığı halde lstanbulda birinci nevi bir kanunun kabul edilmesi yüzüq 
celı piyesin de Napolyonu olu _ CENEVRE, 29 ( A.A.) - 35 bin ton hacminde Vittorio ismindeki ye camiinden kaldırılaTak aile loalwiıta· addedilen ve ona göre resme tabi tutu· den çıkmıştır. Kral, bu kanunu taı 

zırhlı hükumet memurları hazır old ug"u halde merasimle tezgiilıa konul- d·t · · Beh" Be t · et l:an uolarm vilayetl.,..ce ikinci nevi un l'ormu• ••• Çoc•u7nn talii var... moa defne 1 mışb.r. · ıç · ye, azıy • · dikten imtina etmi• ve bu husus>a , -..- mu,,tur 1 • • . ıtihar edilerek bu suretle htanbula ithal Y .., 

Olur mu, olur. Arkadan dok - ' • enrnızı sunarız. olunması yüzünden rekabeti müı!riillet- efkarı ummniyeye müracaat edil • 
tor Emin Beliğ gelir ..• Sefil ve sar- .Belçika harp kuvvetlerini artırıyor tiren bir vaziyet hadis olduğu anlaşıl- mesini istemiştir. Hükfunet, milli 
lıoş bir Rus rolünde o kadar mu· Ekspres geç kaldı mrşın. iradenin önünde serfuru etmeye~ 
Va/lak oluyor ki; şimdiye kadar BRVKSEL, 29 ( A.A.) - Kral, lser muharebesinin hahrasını tezk«r Birinci nen evsafını arzede.ı unların zır ise Kral da makamında kalını. 
l'<ıptığı rollerin en mükemmeli bu- İçin yapılm'f olan merasimde önün den geçmiş olan muhariplere hita • Her ..-bah saat 7 yi 47 geçe Sirkeoiye her hangi bir mülahaza albnda ikinci ya hazırdır. 
dur, diyebilirim .•• Ktiçük Kemalin ben bir nutuk söyliyerek sulhü temin etmek ve harbin önüne geçmek varan Avrupa <>ksıpresi bugi.in bir saat nevi addedilmesi ııeroestii rekai>eti taz- ------------- J 
ırenç salta sakalile bir Manyak gİ· için Belçika arazisinin tamamen m üdalaasını temin edecek bütün aske- teehhiirle gelmİ§tir. Bu teehbürün sehe- yik edecek ve hazinenin de zaranru mu- Arpa ve buğday fiyatı 
bi. meyhanede oturu•unun sebebi- ri tetbirlerin alınması lazım ge!mekte olduğunu söylemiştir. MüfQrüni- bi hudutta alotarmMlın geç alınmr:ı ol • cip olacak neticeler vereceğinden un ne· _k 1. y l h !lı• .. J _~ ., l k l t t . dil b ··ru· ımandır. vileri.nin teabiti husuaunda belediyeler. yu se ıyor ?t bir türlü anlıyamadım. Belki çok ey , mu. ı muaUTaaya aı o ara par emen oca asvıp e en u n tel • 
ınce bı·r nokta... birlerin tatbik ve icra edileceğini ilave etmiştir. , ) ce çok has•u davranılması ve umumi Arpa ve buğday piyasalarmd,_ 

G .. u· ş p ra ar piyasa tasnifin dikkatinden .. zaı. tutul- görülen canlılık hararetini muhafaza et. 
Talat bütün bu büyük piyesin lkı" ÇOCUk OfOmobı•ı /ramvay·alf d Um a maaı icap edeceğini Maliye Vekaleti bir mektedir. Arpa ve buğdaya l<ar§ı bir 

ağır/ığı altında biraz ezilmişti.. 1 ı n a ? tamimle vllayetlere hildirmit ve wı nevi- çok Wıa!itçr piyasalarda istek olmayı-
F akat katil talebenin arkadası Di· Şişhane yokuşunda tramvayın arkasına takılOl\ bir çocuk 1925 Niçin gecikti• !erinin tayini hususunda belediye heyet- tına rağmen mallarımızın büyük mr 
flıitri rolünü yapan artist bizim numaralı otomobilin çarpma&ile yol üzerine düştü, ağzından burnundan !erinin davet edilerek mücavir vilayetler· rağbetle aatrlması tüccar ve zürraı çok 

k bo Ç h l l H h ~ Ankara, 28 - Giimüt paraların bazı ı nb ld ·ı · memnun ebniştir • lahne:ı·mı"-Je az t-•adu··ı edı"t'en an s,andı. ocuğun üviyeti an aşı amanılflır. ayalı te like.•i görül- le ıta u a nevı en tayin edilen un· .er ""' - _..._ __ !er.den dola.yı tevzii ııeri kalmrıhl'. 1 d .. ·ı --~ ·· Mevcut stoklar, bütün talepleri kaJ,. 
I.• ·-L l kla ol· · d mektedir. Gene Galatada Necatibe,Y caddesinde Şakir isminde bı"r ,.0 • ocuq> ar an mumasa ev._ ıı:osterenler hak- la 1 vır r..,,aı ı T iınıi yapıyor u ,. Maliye müıtetarı bu husus.ha dedi ki: fi yacak vaziyettedir. 

B kipi L_ • l ··k• , • .,;;a Necati Efendinin idaresinde Befiktaış • Fatih tramvay araba- -•· · ek Ank el kında yeniden karar ittihazına delalet D°" taraf u e e .,.. netıce !'Of' aca --.. •• - "Ç.,.. ıst var. araya g en edilmesi ve komıu yiJi.yetlerle lataırbul ıger tan tiftik ve yapağı Pİ• 
Feyclir ••• Buraya kadar sahnedeki- çarpmış, çocuğu ağır yaralamıştır. Vatman yakalanmıştır. gümüı paralar ise azdır. Bu i&tekleri belediyesile de muhabere edilerek un ne· ya1Mrrun canlılığı elan devam etmek. 
leri anlathm .•• Şimdi halk taı·a/ı. Mı" h d • kt b • d k • t ft • l b k•şılayacak derecede para bastu-mayı tedir. Alman mensucat fabrikalarınn 
l1Q dönüyorum: U en lS me e ın e ı e lŞ er it- kerarlaıbrdık. Yeniden tertiek,bat alınmıı· 'Vilnan"''::~slanntetkikt'.._~~ti~uil~uenrd~--~muolhi~·I b'?" madde ihtiyaçlarını Tiirlııiyeden tt 

ed tır. Makineler takviye ediılec yem pa- ~ ..,.... ......,.,.. mm .ıtmeleri bunun bathca. i.milidir. 
Şehir tiyatrosu İ•t iği kadar ti bazı memu l . t l kt. "l'-'. ralar Qll,i'Ün ıonra oivasav• çıkanlacak- Ye ba2lİfte zaranııı müeddi ahvale mey- Şimdiye kadar yapılan bu mübayaat 

Operetle, ciddi piyesleri ayırsın/ 1 r ara ış en e çe ırı U l trr. dan verilmemesi temeani olun.mu."§tur. yef<Umı da 12 bin balyayı bıdmuıtıw. 
Gülmek isteyince halk, Dostoye • Nafıa vekaleti emrile yüluek mülıendis mektebinde tetkikat yapan ---------------------
vski'nin (Cürüm ve Ceza) piye· mülettj,şler işlerini bitirmişlerdir. Yapılan tetkikat neticesinde dahiliye M '"' B ) • t d T •• kJ k 
ainde de gülüyor. Hem Je en CWI müdürü Sım, 'kütüplıane lfdidürü Süreyya, pansiyon memuru Celal eger U garıs an a ur ere arşı 
alacak Yerlerinde halkın gülmek· Beylerin vazifelerine nihayet verilmi,tir. Bu meyanda iki hademeye de 

te~~~n:us;.:.;c1ü"'v.erm;ş, kol- iştenelçekı;;,miştirk. d ı"kı" yalnız dostluk hisleri hakimmiş! 
~k tutmıq, eğlenceye gelmiş ••• Ne .n.Um apı Q eV yandı 
ılıyebiliriz? •. Güler de .•• Ve diisiırı· Öğleyin Kumkapıda bir yangın olmuştur. 
diim ... Bu piyute mukadderatları Kadırgada Cephane sokağında Murtaza Efendinin oturduğu iki kat· 
P,irbirlerine bağlı olan Dostoye· lı kiigir evden çıkan ateş, bu evin dahili kısımlarını lzıimilen 'yakmış· 
11•ki ile Şehir tiyatrosu hangi hr. Derhal yetifen itfaiye, ateşin si rayetin'e meydan verilmemesi için 
Cürümlerinin bu gülme:erle ceza- çok çalışmış lakat, yandaki ahşap evin çatısı kısmen yandıktan sonra 
'1111 görüyorlardı... söndürülebilmi1tir. 

Ne olursa olsun, ben güle güle Murtaza Efendinin evinden kısmen efya kurt.arılmı~hr. Nülusça 
lıcdlıa bu ciddi dramları göstfl1' - zayiat olmamı1tır. 
"1eye devam etmek taraltarıyını. """'""""""""""""=-"""""""""""";;;,,,,""",,__ ........ __ .,...,,,""""""""""""""""""'--
licdkın güzel sanat terbiyesi ancak 
lıöyle böyle açılır... (/nkifCıl e
der). 

SES 

Roma Üzerine 

'Yürüyüş! 
Dün 12 inci yıldönümü 

kutlulandı 
ROMA, 29 (A.A.) - ltalya, 

diin Roma üzerine faşistlerin yürü 
)İifünün 12 inci yıldönümünü tesit 
e_tıniştir. Bu münasebetle M. Musso 
lıni, anane mucibince, Romanın 
~ıelleştirilınesi için yapılacak son 
1llşaata ait küşat resmini yapmış • 
lır. ltalyanın her tarafından gel -
llıiş olan 15 bin sporcu, Palatin te
~~sinin eteğinde eski Maxime sir
"111111 bulunduğu yerde açılmış o • 
laıı büyük yolun küşadında bulun 
llıuştur. 

l erfi eden valiler 
ANKARA, 28 (A.A.) - Her ~ne 

blduğu gihi bu sene de Cumhunyet 
._•Yı-anu miinasebetile terfileri yapı • 
..... VaJiJer: 

l:tJnir valiai Kazım P aıa ikinci sı· 
~~ birinci sınıfa, Bolu vali•i Salih 
""""1al Bey dördüncü •ıruftan üçüncü 
~f~ ~· v~ Cevdat .B.ey, .Kırk : 
.-.. .. ı, vahsi Faık, Mil§ valm Mıtat, Sı :r V~ia.i _Sakip beyl'7 bq~nci ı~fta.n 
01't1unciı &1mfa terfı ebnişlerdır. ---

Siam kralı tahttan 
feragat ediyor ı 

I LONDRA, 28 (A.A.) :- 5'.am laa· i 

ı ""n I< tibı Bongkok h kumetıne, kra· · 
d~ fenıgat arzust n:ia bulunduğunu bil· 
•rrni;tir. 

Bu k roı,n, I< al ile millet meclisi 
at "ınd !ti karş ! h hGklara mute_!1:k 
~ k n ıhı; tan ık ı geldiği tahmin e· 

~ Or. 

Bu sene sonuna kadar 
100 bin muhacir gelecek 

Romanya' dan bugün de bir vapur 
ırkdaşımız geliyor 

,. Köstencede toplanmış olan 
on bin kadar muhacirden bir kıs • 
mı, ıbugün vapurla şehrimize ge • 
lecektir. Diğerleri de muntazam 
şekilde gelecektir. Kendi arzulari
le gelen bu muhacirler, Romanya. 
da mallarını serbest ve istedikleri 
gibi satmakta ve müşkülat görme
mektedirler. Bu itibarla gelen mu· 
hacirler oldukça paralı ve olduk • 
ça zengindirler. 

Bu ırk kardeşlerimiz, yurdumu· 
ıa bu suretle nüfuslarile beraber 
ayrıca bir servet te getirmiş olu -
yorlar. 

Muhacirler anavalana geldik -
ten sonra, devlet tarafından iskan 
ietiyorlarsa, göst•rilecek iskan mm 
tkasına kadar parasız ı;önderile • 

rek hemen yerlettirilmektedir. 
Yeni evlerini yapmak için or· 

manlardan parasız kereste tedarik 
edebileceklerdir ve kendilerine 
yer de verilmektedir. Bu tekilde 
bunlar çahuk müstahsil mevkiine 
geçebileceklerdir. 

Bu sene sonuna kadar gelecek 
muhacirlerin miktarı 100 bin ola· 
cağı tahmin e"dilmektedir. Bunla· 
rın hepsi Romany·,dan gelecek de
ğildir. Yunanistan hariç, diğer Bal· 
kan memleketlerinden de muhacir 
ge -.::.ektir. 

Geçen sene gelen muhacirlerin 
sayısı da 40 binden fazladır. 

Nüfus ve iskan umumi müdü • 
rü Ali Galip bey muhacirler me • 
selesi le çok yakından alf 'carlar ol
mn!,tadır. 

Bulgar Başvekili Türk gazetecilerine çıkışıyor ve 

hükumetimizden onların susturulmasını istiyor I 
Komşu memleketteki Türklerin vaziyeti hakkında Başve 

kil ne ·diyor?- Varna hadisesi mcs'ulleri tevkif edildiler 
. ~tikinıiyeti Milliye NQfit Hakkı Beyin Bulgar BU§· 

rıekilı Goapodin Kimon Georgiyefle yaphğı bir mülakatı 
neşretmektedir. Türk • Bulgar dostluğunun bugünü ve 
yarını için yem rejimin ne gibi tetbirler alacağı suaLine 
ceıJaben Başvekil demiştir ki: 

- Bulgaristanla Türkiye arasındaki münasebetler 
pek ya~ın vakite kadar öyle iyi bir surette inkişaf et- I 
noekte ıdi ki bunu sağlamlaştırmck ve inkişaf ettirmek 
için bir takım hususi tetbirlerin aluıımasuır düşünmeğe 
lüzum yoktu. Fakat muayyen birkaı; vakittenberi Türk 
matbuatının bir kısrru ciddi sebepler olmaksr:zın acı bir 
dil hatta, Bulgaristana karşı dost olmıyan bir ifade kul
lanmaktadır. Bu hal iki millet arasında karşrlrklı olarak 
biribirine inanmamazlık havası doğurmaktadır. Bunun 
neden ~leri geldiğini şimdiye kadar anlaımamaktayun. 
Bulgarıstan ile Türkiye arasında birbirini ayıracak me· 
şum bir mesele ve ihtilôl yoktur. Eğer geçmİ§te birçok 
mücadeleler olmuşsa bunlar kapanmış, tarih olmuş, bir 
d<:vre aittir. Bunun için bizden hiç bir kim.se Türklere 
kcuıı fena ve düşmanca bir duygu beslememektedir. Bu 
hususta Türkler kendinizin, biz.Bulgarlara da bizim mil-
li istiklôlimüi korumak için umumi harpte omuz omuza 
harp etmemizden daha büyük bir delil var mıdır? Bina
enaleyh gergin münaaebat içinde yaşamalarına hiç bir 
sbep olmıyan iki millet arasında itimadm kurulması lii
:r.ımdır. lşte o zaman şimdi bazı gazetecilerin hayallerin· 
de geniş ölçüde büyüyen küçük hcidiseler tabü ve asli 
büyüklüklerini alacaklar. Türklerle Bulgarlar arasında· 
ki dostluğu zehirleyip kökünü ka:zıyamıyacaklMdır. Bu 
fİostluğun hakiki ve açık bir surette tezahür etmesi için 

meıJCut en kuvvetli &millerden birisi de buradaki Türk 
ekalliyetinin haklan vaziyetidir. Türk ekalliyetine karfl 
son :urrnanlardaki tecavüzler onlara karfl ırki ve kültü
rel bağlarla bağlı olan Türk efkan umumiyesinde asa
biyet ve teessür uyandırdl. Bulgar hükumetinin bu yol
daki dü§Ünce, teminat ve icraatı çok ümit ederim ki bu 
hôdiselerin artık son olduğuna bir alamettir. Türk ekal· 
liyetlerine ta.zyikler yapılıyor denemez. Çok yazık ki son 
zamanda Bulgarlar rJe Türkler arasında ve birçoğu za. 
rarlı adamlar tarafından yapılan hadiseler kaydedilmif· 
tir. Lakin insnlar arasında nerede hadise yoktur? Zararlı 
adamlar nerede yoktur? Bu mahiyetteki hadiseler mün· 
ferit olmasına rağmen Dahiliye Nazırı Gospodin Midilef 
bizuıt Türklerin he.sil oldukları mmtakayı gezerek vaz;i .. 
yeti tetkik etti. Türk milletinden olan Bulgar vatandaı
ları hakkında her kimden gelirse gelsin keyfi hareket
lere müsamahakar olmamalan hususunda Bulgar hüku
meti memurlarına en luit'i ve en şiddetli emirler verdi. 
Yakın vakitte Varna havalisindeki hôdise üzerine hüku
metin müme~sili vakit kaybetmeksizin bizzat köye koştu 
ve bir Türkün evini ;ııakan maznunların tevkif edilerek 
mahkemeye teslimi hakkında emir verdi. Bununla bera· 
ber hükumet Türklere karşr olan bu hôdiseleri ve keyfi 
hareketleri kat'i surette tasvip etmez. Türkleri namuslu 
ve sadık vatandQf, işini seven ve toprağına bağlı insan• 
lardır. Binaenaleyh hükumetin bunalrdan memnun olma· 
masına hiç bir sebep yoktur. Bu hali Türk devleti ricali· 
nin bildiğini ve Türk ma.tbuahnın Bulgaristana karşr böy. 
le al!bepsiz mütemadi hücumlannı. durdurmak için onlar· 
ca lüzumlu olan ıeyi yapacaklarını ümit ederim.,, 

B.uhran salaha 

Doğru gidiyor! 

Niçin seyyah gelmiyor? 
IRE, 29 (A.A.) - Bir müddet

tenberi devam eden siyasi buhran, 
uzlaşma yoluna girmiş gibidir. Es
ki Başvekil ve eski ayan reisi olup 
ayni zamanda bütün Mısırlıların ve 
ecnebilerin teveccühünü k112anmıt 
olan Ziver Paşanın kralın mabeyin 
başkatipliğine tayini, hükumet ile 
Kral arasında adeta mütevassıt 
mevkiinde bulunan ve gayrimesul 
bir şahsiyet olan lbraşi Paşanın mü 
dahelelerinde iğbirar duyanlara 
karşı gösterilmiıı ilk cemiledir. Zi
ver Paşanın pek yeı·inde olan İnti
habı, buhranı tamamile halletme • 
miş ise de buhran herhalde cali'.h 
yolunu tntmuı<tı-

Seyyah vapurlarından alınan resim
lerin indirilmesi istenecek 

Belediye seyyahin şubesi Tstan
bula fazla seyyah celbi için mü -
him tedbirler almak üzere tetk:i -
kata girişmittir. Bilhassa limanı • 
.mıza gelen seyyah vapurlarından 
muhtelif isimlerle • tıınan resiilıle
rin indirilmesi için tefebbüsatta 
bulunulacaktır. Büyülı; kıtadaki 
seyyah vapurları lst""inbuida ~ki 
gün kalmak ivin çol,< fa:.>la para 
vermektedirler. Onun için ekseri 
vapurlar Akdeniz turnesini yapar· 
ke.-ı P're limanından dön"'ekte ve 
lstanbula kadar gelme~;ktedirler. 

Çünkü Pireden lstanbula gelmek 
vapura beş bin liraya mal olmak • 
tadır. Bir seyyah vapuru bu mev
simde, lstanbul limanınd~ şu mik· 
tarda resim ve vergi vermiştir: 

Sıhhiye vergisi (552) lira, fe • 
nerler idaresine ( 700), s~yyahlan 
na.kil için Şirketi Hayriyeye va • 
pur ücreti (800), kılavuza (350), 
Liman idaresi rüsumu (55) lira. 

Bu kadar ağır resim alındığı i
çin, Istanbul limanına az seyyalı 
vapuru gelmektedir. 
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l Dedikodu 1 
Ne candan ahbapla

rımız vardır!. 
HiKAYE 

Biribirimize rutlayınca; ilk 
sözümüz: 

- Nasılım? diye habr sormak 
olur. 

Bir portre 
Sonra, laf olsun diye mırılda. • 

nırız: 

Sokalı: kapnmclan girer girmez: 
"- Mioafir geldi!,, 
Dediler. Eıkiden bi>ıim koaakta ~ 

yardımı ddkunmut. dedemin epeyce 1-
yır cluaamı aimıı emektar bir kadınca
ğız vardı. Nemiz olduğunu edam akıllı 
keotiranemelde beraber dedeme "ouyu
mm ııvyu,, kabilinden lıir karabeti ....,._ 
clll olduğunu habrlıyorum. 

- Eh ... Ne var, ne yıok Oaka
hm? .. 

Gel de hıhılma. .. Ne var, ne 
yok!. 

Aranan, beklenen ne olduğu
nu bilse, inaa.ıım yüreği yaruıııya. 
cak... 

Sonra, bir saçma daha var. 
Biraz dereden tepeden komqun-
ca: 

- Naaalsm bakalnn? Der de
mez cevabı hazır: 

- Seni gördük, daha iyi ol
duk. •• 

inanan vana, aklına turp 11 • 

kayım. 

Yolda gidiyonun, biri kolun
dan çevirir: 

İft'e. geJeıı misafir ba!>amrn. ölümün
denberi görüımediğimiz bu hatuncağız
mıı. 

8-i görünce, babamı ve dedemi ha
brlamış olacak, b.irden gözleri yaprdı. 
E.lıini öptüm. Tavırlarmda minnet ve ıuk
ran borcunu ödeyanedij:ine yanan bir 
inoan lıali vardı. 

Kacbncağızın bu yük altı.da fazı.. e
:ııilmeaine vicdonım kail olmadı. GönKi
nü alırım ümidae, pkak kemikleri fır
ı.mı,, derileri kat kat olmut. bunııuk, 
etsiz yiizünclea öptüm. 

- Yahu, aen hasta mıım, ne? 
Hayretle ve biraz da endite ile , 

kendini yoklarsın: 

Böyle anıızm çıkıa gelen bu ibtiyBI' ha
tun, çocukluğıamwı aı ele avuca 11ğmaz 
günlerine ait hatıraları kafllDHla canJan.. 
dıınv ... di. 

* * • 
Asıl iami "Hanımtab Hannn,. dı. Fa

kat bildim bileli, kısa ve ıkoI.y olıua di
ye, "Hamu kadm,, denirdi. - Y oook... Huta filin deği. 

tim! 
- Hasta değil misin. .. Bir ay

na al da yüzüne bak, yahu ... 
- Ne var yüzümde? 
- Ne olsun ... Sapıanım. Hem 

gözlerinin alb da tifJDİf... Kendi
ni hekime göster birader... Belki 
böbreklerinde bir bozukluk var· 
dır. 

Al li.fı, otur qağı ... 
Dün, gene böyle bir münue

betsizle kartdllftun. Biribirlerine 
söyleyecek sözü olmıyanlarm ka • 
tdaflD&lan çok hazin olur. 

Beni görünce sordu: 

- iyisin deiil mi? 
- iyiyim. Sen nasdam? 
- Ben de iyiyim. .. 
- Gene "orada" am ,._ 
- Oradayım. .. 
Fakat birden, aklıma bir mu

Eiplik geldi: 
- Affedersin amma, dedim, 

benim nerede olduğumu söyler mi
sin? 

Şa,ırdı, fakat bozmadı: 
- Yoksa orada değil miıin '! 
- Oradayım amnw, orw ne-

resi ? 
Durakladı, gülümser gibi oldu, 

sonra soğuk kanlılıkla; elimi 11 

karak: 
- Hadi oradan ... Daha o ka· 

dar ihtiyarlamadık yahu 1. diyip 
yürüdü. 

Kendi ihtiyarlamadıyaa, belli 
ki onun.'- olan ahbaplığumz ih
tiyarlamıttı.. 

Dedikoducu 

Asrm umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye icia HaTiç içio 

3 a7lriı • • • •••• 
6 "' ••• • • •• 

12 " •• • •• • • 

LK. LK. 
4- s-
760 14-
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Cele.11 eTrak seri ..-erilmez.- Müddetl 
reç•n nüahala r 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler İçİ.n müdiriyete müra• 
caat edilir. C .azetemiz il&a.lann mM'•liı .. 
tini kabul etmez.. 

Edebi tejrika: 1 

• • • 

Allah gani gani rahmet eylesin, ba
bam Jıam..,. işini çok fazla sevdiği için, 
dedemden kalına biritibarla ona, gelip 
gittikçe tatar böreği, ,_,.tı, kol pidesi, 
kadın göbeği, lalanga, kaygana yaptrru, 
tatlılann harcını hiç esirgemezdi, O za• 
man çok küçüktüm. Lakin "Hamu ka
clm,, a bacak kadar boyumla, haylı ,._.. 
dımnn olurdu. Y eyinti bahoine dokun
duğu için hiç unutmıyordum: 

Babacığnnın _, hmnur iti iotediği 
vakitler, "Hamu kadın,, m evine "aureti 
mahıwada,, haber ırider; aıia.afirliğe ça. 
imlırclı. Hatırmm:clan çıktığı hiç viki 
değildi. Gelir gelmez soyunup dölriinür, 
ı-mal<Jarı kınalı ellerini ucak oabtf!alu 
ou ile ta bileklerine beis üzene bezene 
yıkar, küçük poroelen ibrikten döktü
iüm IU İle duruJ.nlı. Benim peık hotU• 

- ırittiiini t.ildiii için d111'11lanırken el
lerini biribİrİ üzerinde •IYazl.ıyanıık gt• 

ar gıcır ıııcırcl..ıır, IODl'1l da oüzülen 
a.mJalan, Hl .... ya boiuuıl< çiıı yü
züıne ıilıkelerdi. 

Daha eUeriııi laıru1-adan, sofrayı 

)'1llfllllllk, ortuma ham ... bıbtumı oturt• 
mak baıim YazifelaLdendi. "Hamu ı... 
dın,, m kollıınnı ııvayanık tahı.u.. '
fua çiimelip görülecek bir teYCÜ. 
Babamın 1110 t~e rağtmn: 

"- Ah, tükür "Hanuı bdıncığmı,, , 
- olur, bana da t.inoz ı.-- ver. , Ben 
de lOiurayım.., 

Diye yalvanşlanma dayanamaz, Y&fl 
ile UYlı'ID olmıyan bir atiklilı:le beni be
limden yakalıy:ınıık, "eliimaill,, kabilin
den yanma çök..-tir, önüme de biraz ha
mur ıürerek kendisine yardım etmane 
mü-de t.derdi. itte o &aman keyfime 
payan olmazdı. Bir müddet aeoim çıkma
dan uolu uılu hamurumla oyalanırdım. 
Fa.kat ansızın aldana eser, kaclmcağrzı 
çileden çıkaran bir muziplik icat eder
dim. Faraza, diz çökiip te hamurlan iyi
oe yoğurahilmdı. için Yar kuvvetimle a
bandığı bir 11rncia hamur tahtasını öbür 
ucundan h.Jifçe kaldırır, etrafın allak 
bullak olmasına oebcbiyet verit-dim. 

Kendi hamurumla, güç beli, becerdi
ğim börekleri, ırözümi.in önünde tepı.initı 
bir kenanna ycrie,tirir, ayudede bilmd< 
İçin de üzerine, hiç kimsenin anlıyamıya 
cağı garip garip tp..etler koyardnn. 

Tepsi, fırından nw gibi kızarnut b.ir 
halde dönclüğü vakit, emeğimle meydana 
g.,len böreğe "Hamu kadın,, bile el ıür· 
meğe cesaret edemezdi. Ancak ben, bin 
bir eziyet içinde böreciğimi küçük kay& 
böçimi l<lbağnna ayırır, eğer "kul pide
li,, ise; --Çünkü en sık yapılanı bu idi
Sarmısaklı yoğurdu bolca clökmeği hiç 
unutmazdım. 

BiR ÇOL HATIRASI 
Giinet aabahtanberi kumlar ülke

•iniıı hükümdarı gibi dehfet ve aıı:a • 
metile etrafa aaldırdığı kızgm ziya
lan her .ı....,.. olduğu cibi bu akfUD 
da ea-annı muhafaza ed- kımı te
pelerinin ukaaında can çekipyordu. .. 

Bir kum tepesinin üzerinde akt"m 
ezanını yanık bir ıesle okuyan lıir be· 
devinin SOll akisleri yaV&§ yavaf kay
bolmağ.a haılamıtb... Çadırlarından 
bqlan önlerine diifük. ayaklan çıp• 
lak, kolları yarıya kadar aıvanmıt yüz 
terce Arap bir hw-ma ağacmın altına 
toplamyorlardı ... 

Alqam namazı kılındı. Kahveler 
kapandı ... Günün neteleri, ka.hkaha
ları t imdi çadırl,arm önüne yıkılırut 
.insanları yavaş yavaş ziyaret ediyor
du .... Ara •ıra ölgün naimeler çıka • 
ran bir darbukanın verdiği çılgın bir 
ihtirula iki Arap kızı neslinin ona ha
bra bıraktığı ke.ıcin bir çeviklikle 
raksediyordu. Atlastan çadınnda, 
som ipek ten ,mamul divanına yaslan· 
mış, yaktığı yeri k avuracak kadar si
yah fakat ateşli ırözleri bir noktada 
kırpılmaksızın dunıyor ... Parmakla -
rı p ek hırçın mütemadiyen avucuna 
aıkıtan bir kiğıt p;ırçaaını eritiyor, 
büküyor, parçalıyordu.. . H er iki ta
·aftn~alci kuzguni iki Arap tavus tüy-

Yazan : Mhmet FEHMi 
terinden yapılmış bir yelpaze ile ser• 
darmı havalandırıyonlu... Çadır tim· 
di mezar kadar korkunç ve -U • 
di. 

Yalnız yanan nıetalenin çıtırdılan 
çadırın İçinde boğula boiula ölüy.,... 
dü. ileride büyük bir hurma ağacı • 
nm altında ihtiyar iki Arap hurma 
dallanndan örülmüı ilı:i arkasız aandal 
yeye otunmqlarcb. Bat baıa vererek 
oerdarlarmm bu geceki ızbraplann
dan balısediyorlardı ... Fincanlann dip 
!erinde kalmıt IOll kahve telvelerini 
başlarını iki tarafa sallayarak yutu • 
yorlardı ... 

- Acaba serdar bugün esir etti
ği genç kızı ne yapacak? .•• 

- Vallahi bilmem Ali ... Zanne • 
dersem kervanla bizim atiretin mü -
o.demesinde kızın annesile babası da 
vurulmuş fakat babasının yaruı ha
fifmiş .. ? 

- Ya ... Annesi ölmüt demek ... Hem 
de bizim aşiretten de çok adam vu • 
nılmu§.. . Aktam yedekte çok at ge
tirdiler de ondan anla.don. .. 

Bir davul patırtısı başlıyor ..• Gün
düzkü kanlı muharebe ile vücutları 
hırpalanan çöl ada.mları güneşin kız
gın aıcaklığile gerine, gerine1 esne .. 
ye, esneye hurma yapraklarile yapıl-

"Hmmı kadın., , börek ve tatlı }fi bi
tip te köteye kuruldu mu annemin tabi· 
rile "y..mın:akbğanı,, göıterir, ıülük gi
bi yaplf&l'lllk ' 

"ille aaklambaç oyniyahm.., diye tut. 
tururdum. Çabucak kanardı. Akıl edemi
yeceji dolaplare girer, kapı .....ıan-, 

karyola, maaa altları- saklanır, bıkmca
,... .kadar aratırdnn. Hele bir defasında 
izftni kybetmemek için olanca hızı ile 
koımağa oavaşırken, çarPİk bacakları bi
ribirine takdmıı, merdivenden aıağı yu. 
vırlananık bileti inoimni§ti. 

Bu vakaclan r.onra bir daha oaklanıbııç 
oynadığanızı hatırlamıyonım, · 

* * * 
Geçmiıin derioiliiderine ırömülü bu t..

tıralar birer birer gözümün önünde bdi
riy ... clu. Çocukluğumda bana gücünün 
yetıtiği kadar arka.tatlık eden, türlü yap
IDllCJ!d.la avutmağa çalı§811 bu hatun
cağız, artık büSbiitiin iıhtiyarlamııtı. 0-
yaaı somuı, uçuk renkli yemenisinin 
ıkenarmdan gözüken oaçlan tanıwnile a
ğanmıb. Zaten ağır iıiden kulaklan da
ha ziyade paslamıuı, yam başından ge
çen tank arabalarırun gürültüıünü bi:le 
duyamayacak bir hale ırelmitti. 

Burkulur gibi oldum. içeride bu eski 
atiıaya kartı ıevgi ile dolu bir mcrlumıet 
biosi uyandı. 

"Hamu ka.Y.n,, ı karşnnda, benim yÜ
züınden çektiği eziyetlerin, katlandığı 
: _ . • _.. ... .... ı,. - ·~_;; n~n~.,.nla ihtiınanla-

rmın hesabını iıtiyor, oandnn. 
• · • d ..,.,.K...,,ıdDdJ. 

Bu hüznü gidennek için içimden ge
len özlü bir arzu ile kollamnı IK-;vnuna 
dolayarak kıntık yüzünden, alnından, 
yanaklarından tekrar uzun uzun öptüm. 

AhmetMUNIR 

Bugünkü program 
ISTNBUL: 
11,30: Fraa.1Zca Wa, 19: Konf-..n•. 19,lOı 

Türk mu.eiki •etriJ"*.tı. (Ekrem, Ru.ıea, Ce•· 
det, Kemani c .. clet, Şeref, lbrahinı b.,.t ... •• 
Vecilt.e, Belma hanımlar.) Zl,20: Ajane •• bor 
•• haberleri. 21,30: Bedriye il.atim. baADDJn 
ittir.kil• tanso •e caz orlı: .. trau. 

823 Kı.s. BÜKREŞ, 3M m. 

13,15: Ciiıuf'iiz (Plil) netriyab. 11: Rul,.o 
orkeetra.eı. (hafif mu.eiki) ~: Haberler. 19,15: 
Radyo orkeetra111Un dtrYaJn.L 20: Üni•erıite. 
20,20: Plik (tasanniliJ. 20,45: K.ooferaae. 
21: Sanraa kuarteti tarafından oda musikisi. 
21,30: Ko.Ueraa.e. 21,45: Mme Mimi tarafın.
dan. opera haYalan, 22,10: Plik ile kabara 
mu.ıilır.iai, 23t Haberler. 23,30: Kah.valaana mu
eikiei. ( .. ki.1.J 

223 Km. V ARŞOV A, 13'45 ... 
18: Oda muaik.iai. - Muıaiaahe. 1&,35: Ta .. 

...-ı. 18,50: Maıababe. 19,t•: Mattdolia or. 
keatraıı öonıeri. 19,45: Çoıca11:,..n,,.1&. 20ı 
Plik.. - Maıah.abe. 201S: ~aııo r fakatile 
taıanni. 21,45: Haberler. 22: Orkestra koa· 
seri. 22,45: Konferans. 23: onaer Ye rek
lilnlar. 23,15: Dan• m•ıİk.İ•İ. 24: MuMhahe. 
23,05: D•n• musikisinin dna L 

ADEMi llTiDAR 
ve 

BEL GEVŞEKLiGi 
Her yaşta görülebilen bir 

arızadır. 

Ba mühim Ye mcyua ı d .:i 
arızanın fennin son terakki

yatına göre yapılmıf 
yegine ilacıdır. 

Kutusu 200 kuru.tur 

BEŞİR KEMAL -
MAHMUT CEVAT 

Eczanesi : Sirkeci 

, 

Dili dötekJerinden kalktılar, bu davul 
atireti toplamak için bir içtima ala • 
meti idi. .• Şimdi bu meydan bedevi 
cengaverlerle dolu hep yq aır.asile 
toplannııılardı. Ağızdan, ağıza bir fı
adtı ıridiyordu. ... 

Çünkü bu toplaııtı pek te hayra a. 
liimet değildi... Acaba ....-dar timdi 
kaç batın keailmeUni emredecekti.. 

Birkaç dakikalık derin bir .W.iit. 
tan aonra akıamki ti<fdet ve gadıı.bmı 
hiç te kaybebniyen aerdar ar.kasında 
.öz mütaviri ile göründü... Sert a
dl!Dlarile ilerliyordu... Bir eli hançe
rinin kabzumda vereceği ı.arih dü
ıünüyordu .. Yaklaıtı .• yalde,ftı .• Dün
kü qiretin yaptığı E.ciayi bir türlü 
hazmedemiyordu.. Çünkü verdiği em
ri atiret kumandanı imaniyete ya
kıtır tekilde yapmltDIJ}lı .. Yolunda gi. 
den kervana acaba ne diye taarruz 
etmitti ..• Neden, niçin, yüzlerce cana 
kıyılmıştı.. . Birdenbire bir IC$ gürle 
di ... 

- Ya. •. Abdülvahhap! ..• Sen ne
den emriın hilafına hareket ettik, ni
çin yÜzlerce cana kıydın .. Sana bıı 
kervanı harap edesin diye kim emir 
verı:ii .. Bilmez misin ki ben kana kan 
içerim ••. 

Celladına oert ve h~in bir hare • 
ketle e;mİr verdi: 

- Abdülvahhabm kafuını keoe· 
. ? 

aın ... 
O anda bütün Araplar arasında 

hiç ümit edilmiyen hu hareket baflaclı, 
Derhal havaya bir pala fırladı ve bu fer
yadı kovalayan bir ka• sütunu kızın kwn 
lar üzerine yayılara.J< gitti... Bugiln 

KIRALIÇE 
KRIŞTİN 

iLAN 
Beyoğlu Salozağacı sokağında 37 No. 

lu boyacı dükkanllDl2Jll boyanmak ve 
temizlenmek için bırakılan kostümlerin 
oahipleri tarafmdan bir aya kadar alm· 
maoı ve almadıldan takdirde ına'uliyet 
kabul edilmiyeceği ilim olunur. 
(4153) Boyacı Ram•?.N\ 

····~- ·--··----· 
Istanbul ikinci :iflio meımırluğundan: 
Müflio yağcı Beyko efendinin malı 

olan bir Singer makinesi v.:t bir piyano 

maa öıkemlenin açıık arttınna suretiyle 

4-11-934 pazar günü saat 10 ela paraya 

çevrilmesi ka..-lafbnlımtbr.lıteyenlerin 
Ortaköyde Dereboyuncla 172 numaralı 

müflisin haneıinde hazır bulunmalan i

lin olunur. (4140) 

lstanhul 7 inci icra memurluğundan : 

Paraya ÇeYrilmeıine karar verilen bir 

adet iılemeli Piyano ile bir adet: büyük 

çini ooha Harbiyede Hart.iye mektebi 

kartı ımuında 227 nıanaralı dükkan ö

nünde 1-11-34 günü saat 12 de birinci 

açık arttırma11 icra olunacağından yevmi 

mezkUrde mahallinde hazır bulıınacak 

memunı tarelmdan oatdacağı ilin olu
~ur. (4143) 

YE.Nl NE.$RIYAT. 

Büyük gazete 
Haftahk Büyük gazetenin ilk 

ıay111, cumhuriyet bayramına ait 
bir çok güzel ve tarihi resimler -
le, dolgun münderecatla inti.tar et
mittir. 

Bu ilk ıayıda renkli iki tııblo, 
4 meraklı tefrika, 4 muhtelif müsa
baka, hiki.ye, ıpor. kadm, mo
da, "Ye sair bir çok cazip yazılar 

vardır. 

Haftalık Büyük gazeteniıı ilk 
sayısı (28) sahife ve (7,5) kurut
lur. Mecmuanın içinde herkesi 
ali.kadar eden yazdar vardır. 

Büyük gazetenin intitarı vesi
leıile , mecmuaya muvaffakıyet • 
!er diler, bütün kar ilerimize ta Y• 

siye ederiz. 

D!ş!er vaktindsn evv2I niçin 
dökUIUyor 

Tıp fakültesi dit tababeti mek
tebi ağız ve dit cerrahisi profesö
rü ve ilmi taharriyat laboratuvar 
yevmi tefi profesör Dr. Ziya Ce
mal Beyin vaktinden evvel dökü
len di~Jer hakkında gayet kıymet
li bir etüdü intişar etmittir. Ince 
bir mesleki tetkikin eseri ohn bu 
kitabı karilerimize tavsiye ede· 
riz. 

de her zamanki gi'tıl yuvarlanarak çö). 
lerin esrarına. karı§tı... Akf&Dl oluyor• 
du, dqarda eğerleri vurulmuı sekiz 
Arap kısrağı hıra ve telifmdan. ön .,. 
yaklarile kumları etiyordu. 

Serdar qiretinin yaptığı bu hata
yı temizlemek için Mir edilen genç 
kız ile babuını kendi elile en ya • 
km Türk ileri karakoluna cötürecek· 
ti. 

- Y .a. .. Abdülmuttalip kıza ve 
babeısma aöyte,_in, hazırlamınlar 
Ye buray.. celoinler, bet mu• 
hafızla oerdar ve esiri... ıreceniıı 
karaıılığma dalarak ıkayboldular .• 

Bir burma ağa.cmm gölgesine .U.. 
mit iki bedevi korkunç bakqlarile el· 
rafı dinledikten sonra. .. 

- Ya. .. Hamza! •. Bunlar hareket 
ettiler ... Şi,mdi dört saat aoınra (Kar· 
tebe) va.hasından geçeceklermiı Ali· 
ye söyle yanına Omeri alam timdi •Ü· 
ratle (Yezidi) ~ireti reiaine onlann 
yola çıktıklarını ve dört aaat oonra 
( Kartebe) vahasına geJ.ec:eklerini aöy. 
lesin. .• 

Yirmi dakika .onra iki gölge h11l' 
ma ağaçlarının arasından bir rüzgar 
gibi geldi geçti ... Çölde hafif bir rüz. 
gar b~Iamııtı. iki atlı zaman zaman 
yüzüne gözüne kuvvetle çarpan kum • 
tanelerine hiç te ehemmiyet vermi • 
yorlardı ... iki aaat dunnadan dinleı>
meden kOf".ll atlılar nihayet uzaklar• 
da karanlığı yırtarak gelen tek tük 
ziya pırılblarma doğru atlannın ba· 
ıını çevirdiler. 

Beı dakika kadar ilerlemiı veya 
ilerlememiJlerdi ki... karanlıkta biı' 
Arabm keakin bir se&İ çınladı! 

Çarşamba akşamı M E L E K sinemasm".la 
Müstesna güzelliğile reklama bile ihtiyaç measetmiyen ft 

" HAY ATIM SANA FEDA ,. filminin unutulmaz mümessiletİ 

lRENE DUNNE'un 
harika denecek derecede yüksek temsili olan 

GİZLİ SEVDA 
filmini mutlaka gidip görünüz. Me~oldwyn-Mayer filı:nf. 

lstanbul icra dairesi ikinci iflas memurluğundan : 
Müflis Yuvan Murat Oğlu Ef. nin sıra defteridir. 

No. Alacalılının Lotediği 

İlmi para 
Liri' K.. 

K. olu K. O 
nan p. S. N. 
Lira K. 

Re( 

olunan 
Lira K. 

--- -----
l Ohannea Ef ve- 4550, 

kili Mehmet ı"Emin B. 
2 Köse Oilu Koo- 4SO, 

tıııntin Ef. 
3 lotavri Ef. 
4 Niko Kalaycı-

oğlu Ef. 
S Bodoa Ef. 
6 Pandeli Ef. 
7 T eodor Aıloit oğ 

lu Ef. 
8 Hacı llya Ef. 

650, 
1250, 

350, 
1250, 
1047, 

1285, 
9 Diyoniı Andon 400, 

Ef. 

4550 

350, 

' 
• 
• 
• 

6 

• 

• 

• 
• 

450, 

660, 
1250, 

1250, 
1047, 

1285, 
400, 

.. .. 

.. 
u 

.. 
" 

10 Hasağa Z. V. A- 4517,75 
•nn B. 

4517,75 6 -
11 Kerope V. A- 1757,86 171W,86 il -

ıım B. 
12 Mehmet Ali Ef. 2116, 2116, 6 -
13 lomail Ef. 753, 
14 Mihran Ef. 752, 

• 
• " • 

15 'F. Yakobo Ef. 1966, 1966, 6 
16 Hacı Şakir Ağa Za- 50G 500 6 -

deler Vekili Artin Ef. 
17 Antuvan Pulcu 622, 

Ef. 
18 Nikolaki Mu· 1500, 

ratoğlu E. 
19 Hacı Celil Ef. 569,68 

V. Emin B. 

• 

• 1500, • 
• 659,68 • 

20 Lat Barton V. 87683,63 Cek.87683,63 6 
Antuvan Ef. 9367,23 

• 
21 T. Amerikan 59250, F.F.59250,F f 

Lmt.Ş. 
- . 

22 M-ıe Kuzen Ş SS6, T.L. ~. 6 ..-ı.- .. ya bdel' ..... 
balda nıcaıı olmıık • 

23 Huineimaliye 
24 Galip Hamdi Ef. 

785,82 
86, 

785,.112 5 

• 

25 Rıhbm Ş. V. 49,70 - ' ,, 49,'7G . " 
H-di B. - •• 

lotanbul ikinci iflM memurluiuadanı 
Müflis Topalyan hanında (7).No. da c!a baba " kueoteci YllYan 

oğlu efendinin borçlarına ait tetla'kat bitmiJ ve t'anzim kılman yukaı':ıda 
len ııra cetveli dairemize tevdi lalmmııtır. ikinci toplanma için alacağı 
veya lomıen kabul olunan alacaklılar= 21-11-934 çaqaınba giinü - 16 /1 
remizde hazır bulunınalan itan olunur, ( 4120) 

IST ANBUL BELEDlYESl lLANLJ..Rl 

Haseki hastanesi için lüzumu olan Ecza pazarlıkla a 
caktır. Talipler şartnameyi görmek üzere Levazım M'' 
lüjüne, pazarlık için de 1393 buçuk liralık teminat ma 
veya mektubu ile 30-10-934 Salı günü saat 15 de 
Encümene müracaatları. (723 6) 

Balıkçılık Enstitüzündenı 
Lise ınezunu Almanca, İngilizce, veyahut Fransızc:I 

sanlarmdan birini bilir Üç efendi stajiyer olarak alına 
Kendilerine ayda 50 lira ücret verilecektir. isteklilerin 1 
ci Teşrinin onuna kadar Boğaziçi Balta limanındaki 
ye müracaatları. (7233) 

- Dur! ... Kimsin! .. Ne ıin! •. 
- Ben Omer ... Rei9e ka.vupnak is-

tiyorum... Elleri ve gözleri bağlanan 
öki Arap bet dakika oonra büyük bir 
çadırın önüne gerildi .. Birdenbire bir 
aea gÜrledi •.• 

- Çöz bakalım ne İltiyorlar •.• 
- Ya. .. lbniaauut .• Bizi Muoa. gön· 

derdi Türk qireti reöaile o genç kız 
yola çıkıtılar •.• 

Birdenbire reiain gözleri parladı dur 
du. .• durdu! •• 

- Yal.. C.,..Pverler hazırlan11n 
on dört atlı yola çıkııln ve bunlan tim 
di bana getininler .. 

Yirmi dakika aonra cm dört atlı 
kum tepelerinin üzerinde uçuyorlar
dı. 

Uzun bir yürüyüşten sonra yorulan 
bizim kafile iatirahat etmek: için va• 
hada konak yaptılar; Genç kız beyaıı: 
bir harami giymİ§ babuının dizleri
ne b~ını dayaınıt hazin hazin aglı
yordu ... Daha iki gün evvel yeri yur -
du belli olmayan eo.rarlı kum dal • 
gaları arasına zavallı annesinı bır&• 
kıvermiıti. 

Şimdi kim bilir, . onun her bir P~
çası bir kartalın, hır akbabanın. ha':" 
jştihamıı teskine kifi gelmemıı mı 
idi? Milyonlarca aene kanlı esrarı • 
ru muhafaza eden ve biç kimseye 
sırrını bildirmeyen bu yerlerde acaba 
hangi kanwı hükümfennadır... Bu ü
mit edilmeyen felaketin tesirine ka • 
?ılarak &inirleri uyuşmuı olan zaval
lı genç kızın göz kapakları kapandı .. 
I.Jcrin bir uykuya daldı .. 

Rüyumda evvelce ailesile mesut 
yaıadığı yuvuı gözünün önüne gel· 

eli .. Akfamları babuile berıd>d' 
çecle çiçekleri auladıklarmı, 
nin bahçedeki hunna dall..,.a. 
m~ çardağın alımda otunnlll 
!erile lllefgu} olutwıu.. Bazı 
karıılanndaki ailelerle ~ 
düğünlerine gidifini ... Ve _ı., 
~aa ziyaret eden Turanm ...., " 
k:acı aöızlerini.. Mehtapta çötcı
zintilerini gördükçe b"f1Dda11 
bu çöldeki faciayi rüya , .. .-•ı 

du .• Birdenbire kuvvetli bir •• ~ 
ile uyandı ... Gözlerini açmek !,Y.. 
raprken bir f'eryat ifitti ... 
açtığı :raman ileride aerdanll 
üzerinde çabaladığını ve her 
layıımda bir kan ıütıınnnıan 
ğını ve bu kızıl kanlann her 
senelerce içe içe doyamadı,ı,J 
çölde kaybolduğunu hayret İÇi"" 
dü ..•• 

Serin bir kuı tÜyÜ yataktııJ',. 
yav~ doğrulmak için bütiİI' f 
vet ve kudretini aarfediyoırdll• 
hafif yüzünü okıayarak geçeli 
gar uçlan ara11nda helezoni.at 
rak kaçıyordu ... Etrafına dal~ rm baktı, bir §eyler ııöyleınelı,, 
takat ııöylemek artıık ona o . 
işkence iztirabi veriyordu... Pil" 
dum au istedi bu au kuruyaJI. 
tazelendirmek için kafi geld•· .. 
kü onu içerken gözünün önü ..... 
çıktığı , fıtkrrdığı meınba geld

1 

çölde fı şkıran membam aulaP 
halde binlerce çölde oesaiz "' 1 
öldürülen insanlarm aüzi.ıllll'" 
nından batka bir fey ol _,,dJ 

- Bittfl 



e 

•• 

b 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. 

Hastaneler ihtiyacı için 
220 adet battaniye 8-11-934 
Perşembe giinü saat 15 de 
Pazarlıkla alınacaktır. İstekli· 
lerin Tophanede satınalma ko· 
nıisyonuna müracaatlan. 
(507) (7252) 

• • • 
Levazım Amirliği kıt' atı İ· 

çin 35 bin kilo Beyaz peynirin 
Pazarlığa talip çıkmadığından 
tekrar pazarlığı 6-11·934 Sa
lı günü saat 15,30 da yapı· 
lacaktır. Taliplerin Tophane· 
de komisyona gelıneleri. 
(502) (7245) 

••• 
Harp Akademisi ihtiyacı İ· 

çin 50 ton kok ve 40 ton-la· 
Veınarin kömürü 3-11 -934 
cumartesi günü saat 15 te pa· 
zarlıkla alınacaktır. İsteklile
rin Tophanede Satınalma Ko
nıisyonuna müracaatları. 
(503) (7244) 

" . . 
• _Harp Akademisin-İn kışlık 
ihtiyacı için 300 çeki odun 
3-11-934 cumartesi günü saat 
14,30 da pazarlıkla alınacak
tır. isteklilerin Satmalma 
komisyonuna müracaatları. 
(501) (7246) 

• • • 
• .Tekirdağ lat'atı altı aylık 
İhtiyacı olan 30 bin kilo kuru 
Soğana ~erilen fiat gali görül
hlÜ§ ve Malkara kıt'atmm İh· 
tiyacı olan 18 bin kilo Soğa
n~. talip çılanamış olduğun· 
~an bir ay müddetle pazarh
ıra çıkarıhnqtır. ihale 8ÜDÜ 
22-11-934 Perşembe gÜnÜ 
ıaat 15 tedir. Evsaf ve şeraiti
ni öğrenmek isteyenlerin her 
RÜn ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gün ve 
saatte Tekirdağmda Fırka Sa
tınaLna komisyonuna müra-
caatlan. (537) (7250) 

• • • 
ihtiyat Zabit mektebi ihti

yacı için Beşyüz adet yün fani
la ve yüz çift terlik 1-11-934 
Perşembe günü a11.at 14,30 da 
Pazarlıkla satın alınacaktır. ls
tekJiJerin Tophanede Satmal
nıa komisyonuna gelmeleri. 
(504) 17243) 

• • • . !"f altepe Piyade atış mektebi 
ıçın Bin liralık Elanek 
30-10-934 salı günü saat 
~4,15 te pazarlıkla alınacaktır. 

aliplerin Tophanede komis· 
Yona gehneleri. (511) 
(7255) 

* - * Maltepe Piyade atış mek-
tebi İçin müteahhit nam ve 
~esabına 150 ton ekmeğe ve· 
rılen fiatı pahah görüld'ıloğün- · 
den pazarlığı 31-10:-934 çar· 
faınba giinü saat 14 te yapıla
caktır. Taliplerin ffophanede 
I<( ornisyona gelıneleri. ( 498) 
7249) 

••• 
.. Ordu için 66 adet s~yyar e

tuv'ün 8-11 -934 tarihindeki 
llıiinakasasından sarfı nazar 
edilnıiştir. (532) (7238) 

••• 
İstanbul Levazım Amirliği

~e bağlı kıtaat ihtiyacı için 30 
0 n zeytin tanesi 20 • 1 1 - 934 

•alı: günü saat 14,30 da kapalı 
Zarfla alınacaktır. Şartname 
v?. nfunune göreceklerin her rn Ve münakasaya iştirake· 
t eceklerin belli saatten evvel e . 
t ınJ.natlarile Tophanede Sa • 
l 111?-lnıa komisyonuna gehne-
erı. (506) (7240) 

••• 
h Harbiye ve mer • 
Yut. rnektepler için 4000 kilo 
~ıl 3000 kilo kırmızı mer· 

~•rnek 20 • 11 • 934 salıgiinü 
~tat 15 te aleni münakasa 
1 ~ alınacaktır. Şartnamesini 
gorrnek için her giin ve mü • 
nakasaya gireceklerin belli 

tinde Tophanede Komis . 
Yona gelmeleri. 

>[. >[. :;. 

(510) 
İstanbul ev 

(7242) 
mirli· 

Cumhuriyeti• bilyük eserlerinde. Buruda lPEKlş fahrikaaından bir k,.mmın umumi manzaraaı 

İPEK İŞ, Cumhuriyetin onbirinci yıldönümü münasebetile 
selamlar muhterem müşterilerini saygı ve sevgi ile 

Iotanbul üçüncü icra memurluğundan: 
Tamamına ( l 1835) lira kıymet takdir 

edil"" Beyoğlundıı Hüseyin ağa mahal
lesinde Cadde'i ke!ıircle eski 104, 106 
yeni 80-82 numaralarla murakkam oda 
kargir bir bap diiklWı açık arttırmaya 
vazedilıni! olup §'lrtnameııi 15-11-34 tari
hinden rtilıoaren bıorhs tarafından görü
leceği gibi 1-12-934 bırihiıR müaadJf CU• 

martesi günü saat 14 tm 16 ya kadar 
dairede açık arttınna ile saıılacalı:br. Art 
tırma l:ıedeli mW.- luymetiuin 111z 
de retmit befini bulmadıir takdirde en 
son arttıranın teahhüdü baki kalmak üze
re 16-12-934 farihine miPaclif pazar gÜ• 

nü s..t T4 ten 16 ya w ... dainımizde 
yapılacak antmnada en - arttıra
ihale olunacaktır. Taliplerİll ;rüzde yedi 
ln>çuk nis.betinde pey aloçeli •amelai 
lazımdır. Müterakim .... gilerle ...ı..f oca• 
riyeai ve belediyeye ait ten.iriye Ye ta... 
zifiye ruaumlan bedeli müzayededen a
lınır. 2004 numaralı icra iflis kanmı-
126 mcı maddesinin 4 üncü fıkruma t8"'• 

fikan bu gayn menkuller üzerinde İPG" 
td.li al.acaklıJ..rla diğer alakadarlann ve 
irtifak hakla tabiplerinin bu haklanıv 
ve hınıuiyle faiz ve masrafa" dair Olan 
iddialanru ilan tarihinden itibaren yİrmi 
gÜn içinde evrakı müsbiteleriyle biJ. 
dinııeleri lazımdır. Aksi halde tapu sicil· 
leriyle ısabit olmadıkça mbf bedelinin 
paylqmaımdan hariç kalacakları cihetle 
alakadarlann iıbu mddeıUn medun- fık

r11na göre hareket etm..ı..n -.e fazla ma• 
lfunat almak isteyenlerin 934-1240 nu• 
maralı dosyaşiyle dairemize müracaatla· 
n ıilan olunur. (4149) 

ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
müteahhit nam ve hesabına 
5200 kilo kesme, 5200kilo çu
buk, makarna ile 220 kilo ar • 
pa ve 1500 kilo tel şehriye 19-
11-934 pazartesi günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile a
lınacaktır. Taliplerin şartna • 
mesini görmek ve münakasaya 
iştirak etmek üzere T cphane
de Satmalına komisY.onuna 
gelıneleri. (7242) - (505) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirli

ğine ba-~lı kıtaııt ihtiyacı için 
32 ton sabun 21 teşrinisani 
934 çarşamba günü saat 15te 
kapalı zarfla alınacaktır. Şart
name göreceklerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli saatten evvelteklifle
rini Tophanede Satınalma ko· 
misyonuna getirmeleri . 

(500) .(7247) 

* * * 
lstanbu Levazım Amirli • 

ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
1500 kilo çay 19 teşrinisani 
pazartesi giinü saat 15 le a • 
'leni münakasa ile alınacaktır. 
Taliplerin ıartnamesini gör· 
mek ve münakasaya İştirak et
mek üzere Tophanede Satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(499) 7248) 
* * * 

İstanbul Levazı mAmirli -
ğine bağlı kıtaat ihtiyacı için 
20 ton kuru üzüm 18 - 11 - 934 
pazar giinü saat 14.30 da ale
ni münakasa ile alınacaktır. 
Taliplerin şartname ev nümu
ne görmek ve münakasaya iş
tirak edeceklerin Tophanede 
Satmalına komisyonuna gel -
meleri. (508) (7251) 

• 
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra 
No.su 
2209 

1987 
1351 
1634 
2351 
1637 

Semti 

Topkaı,>ı 

Boğaziçi 
Boğaziçi 

" Beyoğlu 
Boğaziçi 

Mahallesi 

ISayazıtaia 

Amavutköy 

" 
" Kamerhatun 

Sokağı 

Aksaray cad. vr 
yağhane 

Dere 
,, 

Dolaplılruyu 
Klzlar 

' Küçüksu 

Cinsi 

Arsa metresi 

" ,, 
" Hane 

" ,, 
" 

Çır~ bahçesi 

122 

34 
115 
18 

1-3-5-53- 5 N. 6/ 16 
55-57 diğerleri 

14/16 
102 3/4 

62 3/7 
21 Tamamı 

4 " 
3 E. 3-5 Y. 4/40 

Hisseye gore ma

hanmıen luymeti 

740 T. L. ı 
-·' 

52 
80 

- 78 
2398 

900 

,. .. 
" ,, .. 

1638 

Anadoluhisan 
Göksu 
Çatalç~ Catalçeşme Arsa 15 Tamamı 152 

1638/1 ,, 
" 

Harita 123 
Metresi 152 
Arsa 15 Tamamı •• 
Harita 124 

. Metre 152 
Yukarda mevu ve evsatı yazın gayrımenkUJierm muuriyetleri Bankamız kapısında asılı şartnamedeki şartlar dairesinde 

açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. . • 
İhaleleri 17-11-934 cumartesi giinü saat 14 tedir. ihale bedellerı nakden veya gayrımubadil bonoıilidır. Alıcılarm 

eski Kredi Liyone Bankası binasındaki satış komisyonuna müracaatları. (7259) 

IT ophanede ıevazım amirliği siitınaıma komisyonund~nJ 
Harbiye ve merbutu mek- l<.'.rin nümune ve ıartn81?e~~ 

tepler için 40,000 kilo pirincin görme~ ~e münakasaya ıştırak 
7 -11 .934 çarşamba günü saat etmek ıçın .Tophanede Satın· 
14 de kapalı zarfla alınacak- e.~ma Komısyonuna gelmele-
tır. Şartnamesini görecekle· rı. (415) 6533) 
rin her güıt ve münakasaya • * • 

ki · b lr Kuleli Askeri lisesi ıçın 
İştirak edece erın e ısaat- 1!>50takımharicielbisel4-Jl-
ten evvel tekliflerini Tophane- ı 
de Satınalına komisyonuna v~r 934 çarşamba günü saat 14 de 
meleri. (453) (6776) kapalı zarfla imal ettirilecek· 1 

r. • ,. tir. Taliplerin şartnamesini ı 

Av Lokanta Ve Birabane~i -4 
Taksim meydanı Camlı köşk yanında 

BUGÜN AÇILIYOR 
Geçen seneki Kırmızı detirmen Ye bu seneki Belvü bahçeei 
saz heyeti • İlaveten: Tanburl Ye beıtekir Salihattin Bey ye 

klirnet Şükrll Bey • Alaturka raluslar ·Radyoda cok takdirlere 

m:ı:~ar MÜZEYYEN HANIM 
BüyD.k şişe rakı 175, Küçllk ralr.ı 100, ı alD:ı bir&1190 mezeler 

25. kahve , çay, ıazoz, limonata 45 kuruı. 

>- Miidllrlyet DerYİf zade ibralılm 4 

t 

Harp Akademisinin matbaa görmek için her gün ve ıuÜ.."la· · 
makineleri tamir ettiril~ek· kasasına girişeceklerin belli -------------------------
tir. Pazarlığı 30. 10 - 934 sa· saatten evvelteklif mektupları-
h günü saat on beşte yapıla • nı Tophanede Levazım Amir
caktır. Taliplerin Tophanede liği satınalına komisyonuna 
Komisyona gelmeleri. (488) vermeleri.(471) (6969 
(7107) ••• 

M.altepe A$keri Lisesi için 
Komısyonda mevcut nümune
sine göre 3000 çift çorap 
6-11-934 salı günü saat 14,30 
da aleni münakasa ile alına
caktı~· Taliplerin T opanede 
Komısyona gelmeleri. ( 441) 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi için on 

üç kalem Spor malzemesi 
7 -11-934 çarşamba günü saat 
15,30 da pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. İsteklilerin izahat al 
mak için Tophanede Km.ıisyo
na gelmeleri. (469) (6967) 

••• 
Harp Akademisi için muh· 

telif matbaa malzemesi 
30- }.().934 sah günü saat 14,30 
da pazarlıkla alınacaktır. Ta
liplerin Tophanede Komisyo
na gelmeleri. (489) (7108) 

••• 
Maltepe Askeri Lisesi için 

Bin yüz takım fanila don ve 
gömlek Komisyonda mevcut 
nümunelerine göre 6-11-934 
salı günü saat 14 de aleni mü
nakasa ile alınacaktır. Talip· 
lerin Topanede Komisyona 
gehneleri. (440) (67~4) 

* * * Askeri Matbaa için muhte-
lif matbaa malzemesi 30-10-
934 te salı günü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. Talip· 
lerin Tophanede Komisyona 
gelmeleri. (486) (7IÖ9) 

* * * İstanbul Levazım Amirliği-
ne bağlı kıtaat için 35 bin ki
lo Bulgur 3-11-934 Cumar
tesi günü saat 14 de aleni mü
nakasa ile alınacaktır. T.alfo-

(6745) 
••• 

Harbiye ve merbut mek
tepler için 30,000 kilo kuru 
fasulye 6-11 -934 salı giinü 
saat 15 te aleni münakasa ile 
alın~c:J<tır. Taliplerin şartna
°!esını ve münakasasma işti
rak edeceklerin Tophanede 
satınalnıa komisyonuna müra
caatları. (452) (6785 ) 

.y. •• 

lstanbul Levazım Amirli
ğ!ne bağlı Kıt'at için 80 bin 
kilo İspanak, 30 bin kilo La
hana, 56 bin kilo pırasa 14 
bin kilo havuç, 19 bi~ kilo 
karnıbahar, on bin kilo kere
viz, 28 bin demet maydanoz 
20-11-934 salı giinü saat 14 te 
kapalı zarf usuliyle alınacak
tır· Şartnamesini göreceklerin 
h~r gün ve münakasaya işti
rak edeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Satınalına komis
yonuna v~rmeleri. ( 480) 

••• 
(7069)_ 

İıtan~ıul Levazım Amirliği-

Gayrimübadiller Takdiri kıymet 
Komisyonundan: 

' 
31Birinci Teşrin Çarşamba 2165 No. dan 2199 No. ya kadar 

1 İkinci Teşrin Perşembe 2200 No .dan 2229 No. ya ka
dar 

Karar numaraları yu'Karı da yazılı gayrimübadillerin 
yüzde 25 nisbetinde bonoların ı alınak üzere hizalarında gös
terilen günlerde komisyona müracaat etı~eleri. (7258) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLAN LA ! ı 
10-11 -934 tarihinden itibaren para ve kıymetli eşya nak

liyatına tenzilat yapılmıştır. · 
İdarenin mes'uli~ti altında yapılacak nakliyattan, beher 

on liralık kıymet ve küsuru iç in, sigorta, tahmil ve tahliye 
ücretleri de dahil olduğu halde beş kuruş, 

Mürsilin veya adamının muhafazası ve mes'uliyeti altın 
da yapılacak nakliyattan da be her on lira kıymet için yarım 
kuruş ücret alınır. 

Fazla tafsilit için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(7260) 

ne bağlı kıt'at için 100 ton 
pirinç 21 Teşrini Sani 934 çar
şamba günü saat 14,30 da ka
palı zarfla alınacaktır. Şartna
me ve nümunesini görecekle
rin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saat
ten evvel tekliflerini Tophane
de satınalına komisyonuna ver 
meleri. (492) (7103) .... 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıt'at için 100 ton 
kuru fasulye 21 Teşrinisani 
934 çarşamba günü saat 14 
de kanalı zarfla alınacaktır. 

Şartname ve nümunesini göre· 
ceklerin her gün ve münakasa 
ya iştirak edeceklerin belli 
saatten evvel tekliflerinin 
Tophanede satınalma komis· 
yonuna müracaatları. (491) 
(7104) 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi için 

ciltlenilecek 1812 adet kitap 
7-11-934 çarşamba günü saat 
15 te pazarlıkla ciltlettirile
cektir. Taliplerin Tophanede 
komisyona gelmeleri. (475) 
(6966) 
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Mukaddema Kadıköy Moda Sarraf Ali sokağı 1 numara
lı hanede mukim iken halen ik ametg&hı meçhul 6ulunan Rıza 
paşa kerimesi ikbal Hanıma 

İstanbul İkinci icra Memurluğundanı 

Emniyet Sandığına 
Rehnetmek suretile mez kUr Sandık idraesinden 5-8-931 

tarih ve 46360 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz 
doksan liranın tesviye edilmemesi hasebile meblağı mezbur 
borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz 
ve komisyon ve masarif yekiin undan yüzde iki buçuk muame
le vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun te-

, mini znnmmda merhun bulunan bir pırlantalı pantantif. 
İcra ve iflas kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya 

çevrilmesi için daireye müraca tta bulunan alacaklı mezkUr 
Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki 
maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayİ tebliğ mübaşi
rine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrma müba
şirinin vermiş olduğu meşruha tta mez!Wr °!ahalde ik~et e.t
mediğiniz bildirilmiş olmasına mebm tebligab muktazıyemn 
bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi i-

landan itibaren 934-1'803 dos- ya numarasile müddeti muaye
yenei mezkUre zarfında icranın durmasını mutazammm şifa
hi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu 
eda eylemediğiniz takClinle müddeti mezkUrenin hitamın~ 

' müteakip berveçhi talep merhun mücevheratmızın paraya 
çevrilmesi hususunda10 muamelatı İcraiyenin glyabmızda in
fazına iptidar kılınacağı malumunuz olmak ve bu husustaki 
ödeme emrinin tebliği makamı na kaim bulunamk Üzre key• 
fiyet ilanen tebliğ kılınır. (7169) 

Mukaddema Divanyolu k uyulu sokak 7 numaralı hanede 
mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Rıdvan paşa 
kerimesi Hatice Hannna 

lstanbul İkinci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Rehnetmek suretile mez kur Sandık idaresinden 2 Eylül 

930 tarih ve 39201 numaralı senet mucibince istikraz eyledi
ğiniz iki yüz yetmiş liranın tes viye edilmemesi hasebile mebla 
ğı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzd~ üç komis
yon ve faiz ve komisyon ve ma 5arif yeknundan yüzde iki bu 

ruk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususu 
tun temini zımmında merhun bulunan bir pırlantalı Hipe, 
bir pırlanta Hurda bilezik,. !ki bin dokuz yüz dirhem gümüş. 
İcra ve iflas kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya 

çevrilmesi için daireye müraca tta bulunan ••lacaklı mezkUr 
•Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki 
maddei kanuniye dıiiresinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşi
·rine tevdian tarafınıza gönder ilen ödeme emri zahrına müba· 
şirinin vermiş olduğu meşruha tta mezkUr mahalde ikamet et
mediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligah muktaziyenin 
bfr ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi i
Jandan itibaren 934-1818 dosya numarasile müddeti muaye- J 
yenei mezkUre zarfında icranın durmasını mutazammın şifa· 
hl veya tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu 
eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkUrenin hitamını 
·müteakip berveçlii talep merh un mücevheratmızm paraya 
çevrilmesi hususundalG muam clatı icraiıvenin gıyabınızda ~
fazına İptidar kılınacağı malumunuz olmak ve bu husustaki 
ödeme emrinin tebliği makamı na kaim bulunamk Üzre key
fiyet ilanen tebliğ kılınır. ,(7176) 

Mukaddt:ma Narhkapıda İstasyon caddesinde 117 nu
maralı hanede mukim iken lıal en ikametgahı meçhul ~•lunan 
Tabak Nilio Efendiye 

İstanbul ikinci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Rehııetmek suretile mez kıir Sandık idaresinden 1-10-

92 9 tarih ve 30981 numaralı senet mucibince istikraz ey'ledi
niz otuz beş liranın tesviye edi lmemesi hasebile meblağı mez
bur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç komisyon ve 
faiz ve komisyon ve masarif y ekiinundan yüzde iki buçuk 
muamele vergisi ve masarifi ic raiye ile maan tahsili hususu
nun temini zımmında merhun bulunan bir çift roza küpe, beş 
roza yüzük, bir altın bilezik 

İcra ve iflas kanununun 145 İnci maddesine tevfikan paraya 
çevrilmesi için daireye müraca tt.a bulunan alacaklı mezkıir 
Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki 
maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşi
rine tevdian tarafınıza gönder ilen ödeme emri zahrına müba
şirinin vermiş olduğu meşruha -~a mezkUr mahalde ikamet et
mediğiniz bildirilmiş olmasın a mebni tebligatı mukaziyenin 
bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi i
landan itibaren 934-322 dosya numarasile müddeti muaye
yenei mezkıire zarfında icranın durmasını mutazaminin şifa
hi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu 
eda eylemediğiniz takdirde n1 üddeti mezkUrenin hitamını 
müteakip berveçhi talep merh un mücevheratımzm paraya 
çevrilmesi hususundaki muamelatı ieraiyenin gıyabınızda in
fazına iptidar kılınacağı malumunuz olmak ve bu husustaki 
ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak üzere key
fiyet ilanen tebliğ kılınır. (7174) 

Gireson Maarif Müdürlüğünden1 

İlk Mektepler için ihtiyaç görülen 572 adet evrakı nat
bua encümeni daimi vilayetin 1-10-934 tarih ve 817 nu
maralı krarı mucibince 20 gün müddetle askıya konulmuş ise 
de talibi zuhur etmediğinden münakasa 30-10-934 tarihine 
kadar temdit edilmiştir. Tab'ı na talip olanların nümune ve 
şartnamesini görmek üzere mahallin Maarif Müdürlüklerine 
ve münakasaya girmek isteyenlerin İse ihale gunu olan 
30-10-934 tarihinde Gireso!l Vilayeti Daimi ncümenine 
müracaatları ilan olunur. (7223) 

MiLLiYET PAZAli1'Est 29 TEŞRiNiEVVEL 1934 

1 EVKAF MODIRIYETI iLAHLARI ' Müddeti icari 
1 - Şişli, Meşrutiyet, Ebe kız sokak 

26-28 No. h Valde apartımarunm 
7 No. lı Dairesi 

936 Mayıs nihayeti 

2 - Galata, Yeni Cami, Kuyumcu so· 
kak 24 No. lı Dükkan 

935 " " 
3 - Çarşı Y ağlıkcılarda 97-129 No.l 

dükkin 
,, 

• " " 
4 - Çarşı Hacı Memiş sokak · 11-9 

No. lı dükkan 
,, 

" 
,, 

Yukarda yazılı emlak biz alarmda gösterilen müddetlerle 
kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Talip olmak 
isteyenler 10-11-934 CUDllartesi gÜnÜ saat on beşe kadar Ev
kaf Müdüriyetinde V alaf Akarlar kalemine müracaatlan. 

Kıymeti 
Muhammenesi 
Lira K. 
914 70 

1291 59 

291 ıs 

302 22 

822 

1079 70 

79 87 

259 72 

460 00 

3118 00 

1534 00 

106 55 

651 00 

591 75 

240 00 

(7219) 

Silivrikapısı haricinde Valde Sulh. :ıı çiftliğin
de 9125 metre maa müştemilat çiftlik binası. 
Silivrikapısı haricinde Nalbant çukurları nam 
mahalde 119590 metre bir kıt'a tarlanın ta-
mamı. 

Silivrikapısı haricinde Zeytin bumu ci~a
rında ve halen çimento fabril<ası karşısmi:la 
27336 metre tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde çiftlik lnİrbünde u
zun tarla nam mahalde 14435 metre mik
tarında tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Küçük Balıklı cıva
rında rum mezarlığı ittisalinde 75556 met
re tarlanın tarnaJllı. 
~. ivr ikaoısı haricinde harman tarla nam ma- . 
halde 32275 metre miktarında tarlanın ta-
n.ıamı. 

Silivrikapı haricinde çırpıcı çayın üstünde 
7000 küsur metre tarlanın 'tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Küçük Balıklı da ls
pitalya karşısında 5550 küsur metre tarlanın 
tamamı. 

Silivrikapı haricinde Basmahane yolunda 
23000 metre tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Demirhane karşısın· 
da 285300 küsur metre miktarındaki tarla· 
nm tamamı. 
Silivrikapı haricinde Veli efendi Çayırında 
çörekçi çeşmesi karşısında 70000 küsur met· 
re tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde -Mercant epe karşı
sında 9500 küsur melre tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Veli Efendi çeşmesi 
çayırında taş çukurlarında 60400 metre tar· 
lanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Küçük Balıklı ~İvarm
da lspitalyaya muttasıl 17900 küsur metre 
tarlanın tamamı. 
Silivrikapısı haricinde Çörekçiy e giden yol 

üzerinde l 1040 metre tarlanın tamamı. 
Yukardaki tarlalar satılmak üzere yirmi gün müddetle 

müzayedeye çıkarılmıştır. lha lesi 17 -1 l -934 cumartesi giinü 
saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Malılıilat 
Kalemine müracaatları. (7132) 

latanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Madam Aleksandıranm Firuzan, Ferihan ve Sevim Ha
nımlara bilvelaye Muzaffer H anımdan borç aldı~ paraya 
mukabil ikinci derecede ipotek gösterdiği T ophanec.'e Firuz 
Ağa mahallesinde kadiriler sokağında eski 12,14 ,16 yeni 14, 
16 No. lı Apartıman birinci derecede İpotekli Emniyet San
dığı tarafından bilmüzayede satılmaktadır. Muzaffer Hanı
mın ikametgahı meçhul olduğundan mükellefiye listesi tebli
ği makamına kaim olmak üze re ilan olunur. (7222) 

Gümrük Muhafaz Umum Kumandanlı
ğı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Memurları için 1530 takım el
bisenin dikimi 7-11-934 çar§amba günü saat 14 de kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur• 

2 - İstekliler her gÜn Komisyondan şartnamesini a
labilir ve nümunelerini de göre bilirler. 

3--- lstekliler elbisenin dikimi için yüzde 7,5 teminat o· 
lan 517 liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamesini 
teklif mektuplarile birlikte belli zamandan evvel Komisyona 
vermeleri. (6843) 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimize 108 lira Ücretle bir Tarih Muallimi a

lınacaktır. İsteklilerden hiç bir Yerde vazifedar olınıyanlar 
diğerlerine tercih edilecektir. 

2 - İsteklilerin Üniversite tarih şubesi mezunlarından 
veya Maarifçe müseccel lise tarih muallimlerinden bulun
ması ve mütekait zabitler için de Üniversitede bil'imtihan eh
liyetname almış olması şarttır. 

3 - Taliplerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus 
tezkeresi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı 
fiş veya kısaca hal tercemeleri ve hizmeti askeriyesini ifa et
tiğine dair vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi su
reti ile birlikte 10-2 Teşrin - 934 akşamına kadar İstida ile 
HeYbeliadadaki Mektep Müdürlüğüne müracaatları. (7224) 

, 
l 

KADIKÖY TRAftlV A '\ LARI ~ 
Yeni şebekenin açılış resmi 

lstanbul Vali ve fl.elediye Reisliğinden : 
Şehir sermayesile işletilmekte olan Üsküdar - Kadıköy ve 

Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi tarafından 
tesis ve inta olunan Kadrköy tramvay şebekesile Muhavvile 
mevkifi binasının işletmeye açılış resmi 30-10..934 tarihine 
müııadif aalı günü saat 16 - 17 arasında, Kadıkö
yünde Altyol'da Muhavvile mevkifi binası önünde olacaktır. 

lstanbul'da bulunan Büyük Millet Meclisi Azasile Umumi 
Meclis Azasının ve resmi ve hususi teşekküllere mensup zeva
bn ve matbuat erkanının bu merasime iştiraki rica olunur. Bu 
ilin, davetname mahiyetindedir. lstanbul'dan iştirak etmek 
isteyenler saat 15,50 de Köprüden hareket eden vapurla Kadı
köyüne geçebilecek ve 17,55 vapurile dönebilecektir. 

MODA ve FENERBAHÇE 
Tramvay seferlerinin itl..,,.tmeye açılı91 

Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk tramvayları T. A. Şir
ketinden : 

Kadıköy tramvay tebekemizde inşaatı bitirilen Kadıköy
Moda ve Kadıköy-Fenerb~hçe halları, evelc eilıin edileı; ücret 
tarifelerine göre JO Birinci Tetrin 1934 tarihine · müsa
dif salı günü, şebek~ için icrası mukarrer açılma resmin· 
den sonra, i~letmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy - Alhyol -
Babmye - Moda ve Kadrköy - Altıyol - Ihlamur - Kalamı, -
Fenerbahçe arasında muntazam tramvay seferleri tesis edile
cektir. (4066) 

Muhterem moşterilerimin 

CUMHURlYETiN ONBiRiNCi YILDÖNÜMÜ 
BAYRAMINI 

Yüksek aayıı ile kutlular YO neşe içinde ıeçlrmeloriai dilerim 

Bilecik Rakısı 
Sahip va amili : I S T E P A N B E R B E R Y A N 

Fabrikası: GALATA Mumhane caddesi , ........... [ .. ~ ............................ .. 
Mukaddema Kadıköy Talimhane meydanında Mazhar pa· 

şa konağı 32 numaralı hanede mukim iken halen ikametgahı 
meçhul bulunan Merhum Ali Riza Bey zevcesi Ay§e- Mihı:i 
Hanıma 

lstanbul ikinci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığın 
Rehnetmek ıuretile mezkUr Sandık idaresinden- 31 K. 

sani 931 tarih ve 42012 No. lı senet mucibince istikraz eyle
diğiniz yüz otuz beş liranın tesviye edilmemesi haseliiTe meb
lağı mezbur bQrcuniız~ yüzde dokuz faiz ve yüzde üç komis
yon ve faiz ve komisyon ve masarif yekGnundan yüzde iki l>u
çuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili husu-
sunun temini zımınmda merhu n bulunan bir roza iğne. 

İcra ve iflu kanununun 145 ·inci maddesine tevfikan paraya 
çevrilmesi için daireye müracatta bulunan alacaklı mezkUr 
Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki 
maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşi
rine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrma müba
§trinin vermiş olduğu meşnıha tta mezkUr mahalCle ikamet et· 
mediğiniz bildirİhnİ§ olmasına mebni tebligatı mukaziyenin 
bir ay müddetle iranen tebliği takarrür etmiş ohnakla tarihi i
landan itibaren 934-1801 dosya numarasile müddeti muaye
yenei mezkıire zarfında icranın durmasmı mutazaminin ıifa· 
hi veya tahriri olarak l>ir itirazı kanuni sert veya borcunuzu 
eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkurenin hitamını 
müteakip berveçhi talep merh un mücevheratmızm paraya 
çevrilmesi hususundaki muam elatı İcraiyenin gıyabınızda in· 
fazına İptidar kılmacağı malumunuz olmak ve bu husustaki 
ödeme emrinin tebliği makamı na kaim bulunamk Üzre key
fiyet ilanen tebliğ kılınır. (7173) 

lstanbul 4üncii lcr 
emurluğundan: 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına 35102 lira 
kıymet takdir edilen Tophane de Firüzağa M. kadiriler sokak 
E. 12, 14 ,16, Y. 14, 16 No. lı apartıman satışa vazedilmiş 
olduğundan 3-12-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci artbrması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muha mminenin yüzde 75 ni bulduğu 
takdir,ıle müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle tecdit edilerek 18-12-934 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci a· 
çık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüı: 
de 75 ni bulmadığı takdirde sa bş 2280 No. lı kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir arttırmaya iştirak et
mek isteyenlerin kıymeti muhamminenin yüzde 7,5 nisbe· 
tinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit ol· 
mıyan İpotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı müsbitelerİ ile birlikte ilaıı 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildimeleri lazımdır. Aksi takdir· 
d.e. hakları Tapu sic!lli ile sabit olmıyanlar satış bede· 
limn paylaşmasından harıç kalırlar müterakim vergi tenviri· 
ye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu med~a ait· 
tir.Daha fazla malumat almak isteyenler 15 11 934 tarihin• 
den itibaren herkesin görebil mesi için dairede ~çık bulundıı· 

rulacak arttırama şartnamesi ile 934-759 No. 1ı dosyaya mü· 
racaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilatl 
olunur. (7221" 
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...... MOBiL YA, KARYOLA ve SANDAL YA -• 
Alacaksanız istanbu!da Rıza Paşa yokuşunda 66 No. lu 
ASRAI MQB.ıLYA Mağazuına uğramadan almayınız. 

Tel. 23407, Ahmet Fevzi 

Mukaddema Şişli Bomont i Dere sokağında 34 numaralı 
hanede mukim iken halen ika metgahı meçhul bulunan Yusuf 
Bey zevcesi Zeynep Hanıma ~ v v -

t.tanbul İkinci icra_ Memurluğundan: ' 

Emniyet Sandığına 
Rehne6nek suretile mez kUr Sandık idareainClen 5-7 -931 

larib ve 45404 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz 
iiç Yiiz otuz beş İiranm tesviye edibnemesi ' huebile meblağı 
lllezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç komisyon 
Ve faiz ve komisyon ve masarif yekUnundan yüzde iki buçuk 
l'nuanıele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususu

IUQ temini zımnında merhun bulunan o niki miskal inci,bir pır· 
l.ııta1ı ağraf ,bir pırlantalı bilezik bir çift pırlanta küpe bir pır· 
l.ııta madalyon. • 

lcra ve iflas kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya 
~esi için daireye müracatta bulunan alacaklı mezkUr 
Sandık idareai tarafından talep edibnesi üzerine olbaptaki 
hladdei kanuniye dairesinde tıtnzim ve berayi tebliğ mübqi
rine tevdian tarafmıza gönder ilen ödeme emri zabrma müba
tirinin vermİ§ olduğu lllefruha tta mezkUr mahalde ikamet et
~z bildirilmit olmasma mebni tebliptı muktaziyenin 
~ ay middetle ili.nen tebliği takarrür etmit "'bnakla tarihi i
lancLftı itibaren 934-1812 do.ya numaruile müdcleti muay-
Yenei mezkUre zarfında icranın clurmaamı mutazammm tifa
lıi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni aert veya 60rcunuzu 
eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkUrenin lütammı 
bliiteakip berveçbi talep "merhun miicevlıeratmum paraya 
~esi hususundaki muamelatı icraiyenin 1PYahmızcla İll· 
!~ iptidar kılınanıiı malümunuz olmak Ye bu husustaki 
~e emrinin tebliği makam ma kaim bulUllJDfk üzere key-
1Yet .ili.ııen tet>lii- kılmır. (7170) 

L 
Mukaddema Davutpaşa İs kele caddesi ya!ı boyu 3 numara 

hanede mukim ikeiı lıalen ik ametgi.hı meçhul bulunan Ke
lbal Bey zevcesi TevJıiCle Hanıma. 

latanbul ikinci icra Memurlupndan: 

Emniyet Sandığına 
~" Rehnelmek auretile mez kür Sandık ıaaresiiıden 
28-11-931 tarih ve 49517 numaralı senet mucöbince istikraz 
. eylediğiniz )'6z yirmi sekiz lir anın tesviye edilmemesi hasebi
le blebliğı mezbu,. borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde 
iiç komiqan Ye faiz Ye komiay on ve muarif yekUnunaan yüz. 

de iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsi 
lihususunun temini zunnmda merhun bulunan 17 miskal ln
c:i.l~ ve ifli.s kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya 
~esi için daireye müraca tta bulunan alacaL-lı mezkllr 

idaresi tarafmdaıı talep ~edibnesi üzerine olbaptaki 
ıt,ıaddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşi
~e tevdian tarafınıza gönder ilen ödeme emri zahrma müba
t•rınin vermiı olduğu meşruha tta mezkUr mahalde ikamet et
~ bildiribniş obnasına mebni tebligatı mukaziyenin 
~müddetle ilanen tebliği takarrür etmiı obnakla tarihi i-

itibaren 934-1807 dosya numarasile müddeti muaye
)~ei mezkUre zarfında icranın durmasını mutazammm şifa
lıı Veya tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu 
eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkUrenin hitamını 
llıiiteakip berveçhi talep merh un mücevheratınızın paraya 
fevrilınesi hususundaki muaın elatı icraiyenin gıyabınızda in
. :'Znıa iptidar kılınacağı malumunuz olmak ve bu husustaki 
~f· e emrinin tebliği makamı na kaiın bulunamk üzre key-
~et iıa,en tebliğ kılınır. (7172) 

~ukaddcma Beyazrtta Kati psinan mahallesinde Ebnaspaşa 
' '°llllimda 9 numaralı haned.e n1ukim iken halen ikametgahı 
bıeçiıul bulunan Ali Bey oğlu Doktor Ahmet Beye: 

~-

latan bul İkinci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
~._ •• Rehnetmek suretile mezkii r Sandık idaresinden 2-4-931 
~ ve 43298 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz 
)iia Yehnit bet liranın tesviye edibnemesi hasebile meblağı 
~ur borcunuzun yüzde dok uz faiz ve yüzde üç komisyon ve 
iliz Ve komisyon ve masarif yekiinundan yüzde iki buçuk 
~ele vergisi ve masarifi i craiye ile maan tahsili hususu-

. .:: te~ini zonmmda merhun bulunan bir pırlantalı gerdan-

~~ ve iflas kanununUA 145 inci maddesine tevfikan paraya 
~~--1.,llllesi için daireye müracatta bulunan alacaklı mezkUr 
~k idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki 
::ıdei ~uniye daires.i.nde !anz~~ ve bera~i tebliğ mübaşi-
.• e tevdıan tarafınıza gonder ıJen ödeme emn zahrma müba
t•~. Vermiş olduğu meşruha tta mezkUr mahalde ikamet et
~gıniz bildirilmiş olmasm a mebni teb!igatı muktaziyenin 
lincİY nıüddetle iianen tebliği takarrür etmiş obnakla tarihi i
y ~ itibaren 934-1814 dosya numarasile müddeti muaye
hi enci nıezkUre zarfmda icrıını n durmasını mutazammm şifa
....ı~eya tahriri olarak bir itiraz • kanuni sert veya borcunuzu 
~ eyleuaediğiniz takdirde müddeti mezkUrenin hitamını 
ç Ut~ berveçbi talep merh un mücevheratmızm paraya 
f ~i hususundaki muam elitı icraiyenin gıyabnuzda in
~ iptidar kılınacağı malu munuz olmak ve hu husustaki 
;;-ne emrinin tebliği makamı na kaim bulunaınk üzre key-
•Yet ili.nen teliliğ kılınır. (7171) ~ ' 

#tıf'I,,.,,. w.,. .,,_, llVllTAZ FAJIC 
Gazetecilik ,,. t\e· ıl+ T. Ş. 
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RADIOM ve EMİR 
TIRAŞ BIÇAKLARI 

• 

Muhterem vatandqlarılUll Cumhuriyet 
.Bayramlannı samimiyetle kutlular, ve 
bayram tıraılarını yerli mah olan E MIR 
_ve R AD 1 UM brAf bıçaklarile olma lan 
vatan borca oldupnu hatırlatır. 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
Hofherr: Schraotz • cı~yto 1 • Sbuttleworıh Aooaim Şirketi Türkiye ~erkesi Şu~ıi: 

İttanbul, Sırkeci, Ankara ~ddJsİ No. 18 24 Telefon: 23577, Telgraf adresı: HOFHERTON 

HOFER ŞRANTZ 

MAZOT TRAKTÖRÜ 
1930 senesinde Aokarada yapılan resmi 
tecrübelerde muvaffakiyet kazanmıştır. 

1934 M O DEL t 
25. 40 Ye SO beygir kunatl~rindo muhtelif bl171lld6lderdo 

ASRIN EN MÜTEKAMİL TRAKTÖRÜ 
" Metin, sade, .iflamesiuc111 iıletilm ui kolay 

Har t6rl11 Ziraat allt •• maklaeleri da;irmen t~sisab • Sllt makineleri • Oralı ipi 

İstanbul Kumandanlııh sa tmalma komisvonu ili.nlar1 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlıiı kıt'atı ihtiyacı 
için apima pmh yq • rb- - .pir miinakap ile 
almacakbr. Taliplerin p.rtnamel~ ııönnek üzere her eün 
ve teminat makbuzlariyle O gün vaRtinden evvel Fındıklıda· 
ki satmalma komisyonunda hazır bulunmalan. (6730) 

Kilo lha1e Tarihi Saat 
Kuru Uzüın 13000 Çaruanb,, 7 - ikinci 15,30 açık 

Teşrin 934 münakasa. 
Ispanak 
Lahana 
Pırasa 

20800 
15600 
26000 " • . " 15 

7244 . . ~ 
Istanbul Kumandanlığı em• re her gün ve teminatlarile 

rindeki kıt'at ihtiyacı için birlikte Fındıklıdaki Komis-
6638 ki!o makarna müteahhit yonda hazır bulunmaları. 
namı hesabina açık münakasa (250) • • • (7196) 
ile satın alınacaktır. ihalesi 7 • 
ikinci Teşrin • 934 Çarşamba İstanbul Kumandanlığına 
günü saat 14 te dir. Taliplerin bal':b kıtaat ihtiyacı iç:_1 1000 

t .. . . .. kilo Pilavlık pirinç pa;..;arbkla 
şar name ve numunesını gor • 
mek üzere her gün ve teminat- satın alınacaktır. İhalesi 4 İ
lariyle O gün vaktinden evvel kinciteşrin 934 pazar günü 
Fmdıkbdaki Komisyonda ha - saat lS,30 dadır. Taliplerin 
zır bulunmaları.(189) (6729) şartnamesini görmek üzere her 

7243 gün ve teminatlarile vaktinde 
Fındıklıdaki Komisyonda ha· 
zır bulunmaları. (245) 

• • • 
Fırka kıtaatı · ihtiyacı için 

15,500 kilo kuru üzüm açık 
münakıasa ile alınacaktır. Iha • 
lesi 15 • ikinci Teşrin· 934 sa· 
at 15 dir. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve teminatlarile O gün 
vaktinde Fındıklıdaki Komis • 
yonda hazır bulunmaları. 

(116) (6981) 
7498 

• • • 
Fırka kıtaat ha"yvanatı ih· 

(7200) 

• • • - ---- .. 

İstanbul Kumandanlığına 
b::ığ!ı kıtaat ihtiyacı: için 4000 
ki o Beyaz peynir pazarlıkla 
stıtın alınacaktır. İhalesi 4 1-
kinciteşrin 934 pazar günü 
sc;:ıt 16 dadır. Taliplerin sart
n~esini görmek üzere ·her 
gün ~e teminatlarile o gün 
vaktmde Fmdıkbdaki Komiı
y,1nda hazır bulunmaları. 
(244) (7201) 

• • • 

Bu rumza 
dikkat ediniz. 

lıtanbui Kadastro biıkimliğindea: 
Alı.içelebi mahallesinde Limonaıloır 

sokağmda yeni 43 eoki 58 auımnh 
Oükkaadan dolayı Maliye buinesi ile 
Katopilanidi ve M...ol Katopi efendiler 

aralarında miitekenia ıllıvacla mumai

leyhinanın ikameıp.lan meçhul oı.

sına td>ligat y apıl.,,.,,,•ı ve yevmi -
hakeme 1-12-934 taribiae miiladif .,... 

martesi JÜaÜ saat 14 cılmwir la7ia eıliJ. 
miı cıWuiunclan IUUlllllİı.,tıi SÜR 
.,,. ~ mezkUrdıı, mııMr:emede U-

bulunmalan veya 
aönd..,aımı oh' eıriı i lüzww iiDea teMii olu

nur. ( 4129) 

Çorlu kazası tapa -artuiundan: 
Mahmut Ceialettia Pap oğuıı.n ftWı. 
met Asım ve Mustafa F•t - Halil 
Rifat Beylerin intik 'ea v ifıaw ta
puya loağiJ.tnmk iatedikleri çiftlik elnD
yeleri ve s-al4 - lıir parpı çayır 
"" 48 prırça tarlacı.. iNret p_m çift· 
!iği namile maruf çiftliiia tapada ka • 
yıtlan olmadıfmdaa miceıldedea tapa• 

ya bağlatmak üzere mahallen tahkikat 
icra edileceğinden mezkür sayrİ -
kullerde haldD aliıka iddia edealer ta
rihi iJandaıı itibaren OD bef SÜD zarfm. 
da vesaiki müobitel...ile lıirlilm Çorlu 
tapa ideresine münıc:uıtlan lüzuma i-
lin olamıw. ( 4062) 

tiyacı için 213 ton kuru ot pa· 
zarbkla satın alınacaktır. lha· 
lesi 30 Birinci Teşrin 934 Sa
lı günü saat 16 dadır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
Üzere her gün ve teminatlarile 
o gün vaktinde Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala-

Niğdede teslim edilmek Ü· 
zere 55 adet maden kömürü 
sobası pazarlıkla alınacaktır. 
İhalesi 30 Birinci Teşrin 934 yük 20 küçük ordu tipi veya ku 
Sah günü saat 16 dadır. Ta- le markalı maden kömürü so-

rı .(251) (7195) 

• • • 
. lst8:nbul Kumandanlığı em

rındeki ~aat ihtiyacı İçin 
(6000) kilo Arpa Şehriyesi 
pazarWda almacaktır. lhaleei 
~ikinci Tepia 934 paur d· 
~ wat 14.31) daıhr. Taliple. 

liplerin tartnamesini görmek bası pazarbkla satın abnacak-
~ere her gün ve teminatla- · lhal • ~O s· · citeşrin 
rıyle o gün vaktinden evvel t9ır34• _ ._~. ·· trrın16 dadır 
F dıkbdaki k · nda hazır saıı gunu saa • ın omıayo Taliplerin tartnaınesini gör-
bulunmalan. !~~) (7227) mek üzere her gÜn ve teminat· 

· Yer köy lataayonuncla lariyle o gÜn vaktinden evvel 
tee'im edilmek ve ffaJ'darpqa · fmılrl,l..lelğ komisyonda ha
vagonunda mClayene edilmek zır INh• mrhn ._(28!) 

Yeni ~ kitaplar: 

ô=h•uiyetimiz.in l l ipci ye' •• • Ü • .......,. . 
K•na•• K~pbanMi I 

Ea - •• 1 iyaımdaa .. ı ... ı..... t 
babsdereder 

FiJ'al 
a.,_ Eıref Beyin: -Beyaz s-ter 
Rm edibi Do.teyevakiden teı - c 75 ,.. 
Köpriilii zade Fuat Beyin: 

Tiirk dil1 ve eclebiyabndua 
....,mmalar 

Halit Fahri Beyin ı 

' 
100 .. 

Graziella 
(ı.-artiae'ain talıeaal\. "' • : 

Viktor Husu, ha:rab ve eı • rtm 7rt ,. 
Sadri Etbma Beyin: 

Bir vacoa penc eı ı•aden 
lmperatoriçıe ve Saray 

Maluaat Yesari Be,ia: 
Atk J'uq& 

Blic' •• CAlüt Be,inı 
Kır çiçeia 
DiiıaıkiiJ.ia r mz em 
Çn+et ,..tcmu 
Ot4aan Se,fi Beyin: • 
ıt.-a. Aslı 

Va. Ni a.p.: 
Oldf - kim .. __ , ııc..a Beyiaı 

so .. 
71 • 

' 7S .. 
71 .. 

so .. 
7S .. 

' 

Y..ı 'i s ıı _,,.. 'il. ,..)/ 
F- ' 'ı' t atölye V J 

ltqıp Rc8a Beyin: . 
Alme=m • framızca • türkçe 
A.ı.-i tebi-ler lıicati 150 .. . 

ş..ai Talip, Finaz:ııer ve 
Tubino B.: 

Türkçe ltalyanca ve 
İtalyanca • Türkçe tüıat 250 " 

-ı;t;;;ı.w ,edi;;ci iua memurluğun
dan: 

t 
) 

Mabcwı olup p&Nya çewrilmeaino 
karar v..iJen bir adet motöniis ayaklı 
teni clİllİf makinesi iki adet _.. ve 
bir aclat elbise kuldası 1·11 -934 .,....,..... 
lıe ıriai - 10 dan iL'bııren tHriaci .. 
çjı arttırma suretile Beyoiluacla Utik-

1.il cadcleainde 2.50 • 252 numaralı f&P
kao Marikanın mjkkinı öniiado satıla· 

cajmdaa talip nlanlann nıabaHinde ba
za' .. al=-k mmnınma miincaatlan . 
ilAa cılaaıır. ( 4114) 

J•+.d kadutn> bikm.lijiaılın: 

Nrı'5d+i mahıılletincle Lüleci .... ._ 

- ealD 3 yeni 5 ..-rab P7l'İ -
kal J ı dolayı mali,.. h•ziaeai ile Sof· 
ya Mnan w ' ıuda mütekeııia clava· 
lllll -·h·"--i ırüaıü olan 24-10-934 . 
tarilüae miisaclif Ç8l1Mliba Siİllİİ .. ti 
maayyencle ~ valııi olan tıebliğe · 
rağ'.-len i.sp8ti viicut etmemit almuma 
md>3i hazine vekilinin telcıW iwioe 
bak':mda si7ap karan ittihaa ........ 
lum:e za.ıı~ tarihine ıni ff Çili'- . ....,a ... ..-i -t 14 .. tıllik .. 
dilm ı ............. ıiia ve lllPIİ mez· 
ldirl:ı meh•- ,,. ıelmeli "7& tara
fmd 111 lıir nlül padermeai lümmu tebo 
lii o1-. (4130) 

1 ııtmıiıoıl uliJ'& ikinci ti_..t mahir .. 
-iaılmı Emine Beyan, Oım:aii Giil
aiim M 13' Sıılıiha ve Semiha Haann
m tanıfmdllla Balat Odan iskeleaiade 

odun taciri AVT&111 Yuvaaidis Ef • .ley· 

bine bac:zia bldırdnasıaa mütedair ;. 

ı.- ._ davadan dolayı miiddea • 

ı.,M pamri1ea dava arzuhali 1Ureti

- '"" ?ı,bia iki sene ıntel -'<ıir 
ibuwtsüJu teri< eylediği ve hali ....... 

ikamelvilu da ~ul baluacl..pııdaa 
bahaile hill tebliğ iade ediıliii teblif . 
il~ miilıafir ta111l1P f n veri. 

len tnetnıhattan anlafdnnt ılı 11• da
va arzuheli sureticıin yirmi SÜR müd

detle iıa- tebtiiiae ve talılı:ikabn ela 
18-11-934 tarihine miiaadif Pazar ıünii . 

aut 14 • icr..- karar veailmiı ol
mııılıla a,s,. ...., lraİla • 

' na -----!-! ==--•- .. L S-----..Ul-lllC&UZ~ üzere Yozpt lat'atı icia 20 hii (722&). ........ ilia al ' .• .(4139). J 
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• adyo Tekniğinin Son şaheseri 

KISA 
RA 
UZUN 

Dalgalı 

Neşriyat 
• 

,.. 
127 w. L. K 

332 w. 

, 

656 w. L. K. 

1935 senesi için- (3) yeni ve .111:ükemmel 
model takdiın ediyor 

3 muhtelif tip 'Üzerine inşa edilen yeni TELEFUNKEN makinaları 
K 1 SA, ORTA ve UZUN dalgalarla neşriy~t yapan bütün 
istasyonları büyük bir berraklıkla zaptederler. 

Hudut ve mesafe tanımayan kısa dalgalar sayesinde en uzak 
memleketlerde verilen konserleri azami berraklık ve pürüzsüzlükle 
dinlemek imkanı hasıl olmuştur. 

TELE .FUNKEN 
Radyo makinalannin berrak bir su kadar temiz nağmelerini 

dinlemeden karar vermeyiniz. 

TELEFUNKEN 
Sayesinde 1935 

şahit olacaksınız. 

• • 
senesının Radyo tekniğine açhğı yeni ufuklara 

Bourla Biraderler ve S:: 
Istanbul -Ankara - lzmir 

Galatadaki merkezinin salonlarında her zaman yeni TELLFUNKEN 
radyolarını dinliyebilirsiniz. Resimli mufassal kataloğumuz emrinize 
amadedir. 

1 - 1 . 


