
BU 

29 
BIRINCITEŞRIN 

SALI 
1935 

Ü 20 SAYFA 181181 
• 

SAY 1 190-3493 
On Birıncı YtL 

:S ... A----=---===-="""""'==========--=-==-"'=='=-====s::=======-=-=--=-=---===---==-=----===--==---==ıı===---=======-=====:T=E=L=E=F--=O::::w==N=:{~M~u~dlir~ı""""'.2;~431a. Yazı ıeıert ı 24m 
...._ ~vısı 5 KURUŞ 1 S TA N B U L tdare •e Matbu ı 24310 

fmlUJ@ltD~ 
~® @[M(Ç@ 

(Ç lUJ ~ iMi lYJ rRı Ü w ~ ırü iM 
W D ll D iM LA @Ü~[Q)ÖG« 

Tiirk Ulusu Biiyük 
Yaratıcısı, 

Ve Onun Biiyiik 
Olsun 1 Bayramın Kutlu 

Ulu 6nder Atatlrk ve ismet inönG başbaşa 
~re.ün,, Atatiirlr'iin,, .on d•la l.tanbaldan Aırltaroycr Jöniiılm 
..... •. ltenclil•rinin hıumi •alon uqonlarUHla • ..-ıemia için abn
llci 6~ büriJr yaratıcı il• onun .ağ eli olan 6üyğlr yapıcuı lnnel lnönü-

ll'Onıda •ö.leren en manalı,, en pHl lotolralilnü:lir. 

I:> ~yanın, on üçüncü defa, yılın üstüne yığılan son yıllar-
Lir bir 29 llkte§rini büyük dan sonra kök salınış bir varlı· 
~~ni ulua tarafından bay- ğın ifadesidir. 
baYr ~ gördüğü şu anda, Türle On üç yıl önce içtimai bir mü 
\te ıc:cının saygı topladığı deniz nakaşanın ulusça ulaşılmış bir 
itli r.a ımırları yepyeni bir ile- sentezi olan ve üç yıl önce Türlay tnıtnarisile hayranlıklar top kıün bünyesine yüzde yüz uy
luş an tastamam olmuş bir kuru- gunluğu anlaşılan Cümhuriyet, 
liy u Çerçevelemektedir. Cümhu- bugün yeryüzilnde bekçisi Türk •ir e~ TUrkiyesi beşinci yılında olan bir insanlrk kalesidir. Cüm
-. lS~ek, onuncu yılda başarıl- huriyet den~lince şimdi dünya-

! bırÇak itti. Fakat onuncu nm dört tarafında dii§ünen ka-

• Ba lotofrali,, c1 .... 6ilir iri, ona •n iyi anlatan bütün yiia ilad•l•rini 
binıro~ toplamalı tflliin• alopııffır. Ulu Ond•r,, bu laaliyl•,, bütün 
~mı,.,..Jrl•ri ltarulnuıı .,. it.er 6öliimü :&amanıncla İfl•r lt.arilralcicle bir 
ııuanlıiat clinaniamini •öd•nrNlıtedir. Bu ilri lraıın ara•nda ~atılan 

fama ilk tedaisi Türkiye oluyor. yetişmiş nesillerin bir içtimai 
Arsıulusal sosyal kamusta hava değişikliği kertesini aşmış 

Türkiyenin Cümhuriyet ve Cüm ve kendi içinde doğmuş, büyü
huriyetin Türkiye minasma kul müş ve yetişmiş nesillerin hava 
lamlacaklan günler uzaklarda sı olmuştur. O nesillerin ki bu 
değildirler. havadan baıka bir havayı kafası 

• şöyle dursun, ciğerleri defeder. 
Son iki yılın muhasebesi Tür 2 - Son iki yıl içinde kendi 

kiye için üç büyük kazançla ka- başanşlarımızı göre göre beli -
pannuştır: ren itimadımız, yani kendimize 

1 - Cümhuriyet bir batkı ha güvenmek f evkalideliği, pek 
ft içinde doğmu§, büyümüş ve hakh ve pek yerinde olarak bir 

alın, büyülr m•mleket daoalan üurind• lemlrinl• duruıu, ve birdenbi
r• en ce•ar ltarorlara 6 eçebilifi oe aonra, ltitlelerin daima arka•rndan 
coıup ltOffuldan büyült atılı,Ian,, yani O N D E R olmak İçin doğup 
yelİf'nİf olmayı ilacl• eJer.] 

ulus inanı derecesini bulmuştur. 
3 - Önceleri Türkiyenin ka

pitülasyonsuz yaşayamıyacağı -
nı bile iddia eden cür'etkir dün 
ya diplomadan attığunız dev 
adnnlannı gördükçe sur larmı 
buruşturmuşlar ve ğünün birin
de bizim endüstri plinlarumzı 
duyunca ilk hüsranlarının tesel
lisini bununla istihza etmekte 
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Cumhuriyetin Amentüsü 
Altı oka inanırım: 
Cwnhuriyetçiyim (Milletin 

hakimiyetine en mükemmel te
celli imkanlarını arayarak). 

Milliyetçiyim (Taarruz milli
yetçisi değil, müdafaa milliyet
çisi). 
Halkçıynn (Halka inmek i

çin değil, halkı yükseltmek 
için). 

Devletçiyim (Ferdi yok ede
rek değil, tamamlayarak). 

Lfükim (Din duygusuna de
ğil, din politikasına düşmanım). 
lnkılapçıyım (Dünü unutarak 

değil, dünü yarına bağlayarak). 
Peyami SAFA 

Liman Soıyeteai Ekonomi 
Bakanlığına devrediliyor 
Liman itleri genel direktörü Rauf 

Manyasi, dün sabah Ankaradan şeh
ıimize dönmüştür. lstanbul ve bmir 
liman idarelerinin Ekonomi Bakanlı
ğına devri takarrür ettifi için hazır· 
lıklara başlanmııtır. Bu iki idare Ha
zirandan itibaren Ekonomi Bakanlığı 
na bağlı o arak çalışacaklardır. Diğer 
taraftan, rıhtım idaresinin gümrükler 
le alakası olmıyan daireleri ay başırl· 
dan itibaren liman i§leri direktörlüğü 
nün bulunduğu liman hanına taşına
caktır. 

Vapurcular izahat verdiler 
Vapurculuk sosyetesi direktörü 

Mustafa ve sosyetenin idare meclisi 
başkanı Fehmi Ankarada Ekonomi Ba 
kanlığı ile temasta bulunmuı. tonaj 
nisbetlerinin bağlanması etrafındaki 
istekleri hakkında izahat vermiıtir. 
Oğrendiğimize göre, heyet bayram
dan ısonra tekrar Ankaraya gidecek, 
temaslarına devam edecektir. Ekono
mi Bakanlığı, Vapurcu1uk Soıyetcsi
nin daha çok inkişafına imkan vermek 
için tonajın tesbitini IUzumlu görmek 
tedir. Ancak, bu iş için esaslı bir for
mül bulunacak, ona göre karar vcri
Jecektir. 

Altı aylık yoklamalar 
Dul, yetim. emeklilerin ikinci altı 

ıylık yoklamalarına Ikincitetrinden 
itibaren başlanacaktır. Bankadan ma
aş alanların cüzdanlarında fit kalma
dığı için yoklama esnasında böyle 
cüzdanlar değiştirilecektir. 

Kökünden halledilecek 
mesele 

Bakırköy ilçesinde milli emlak di • 
aktörlüğüne ait bazı çiftlik ve otlak 
!arın köylülere dağıtılması hakkında 
yapılmakta olan tetkikler çok ilerle· 
ıniştir. Bunlann bir kısmı üzerinde 
başkaları tarafından tasarruf iddiası 
vardır. Bunlar muhakemat direktörlü 
ğünce gözden geçiri'mekte ve hazine
ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
her iki taraf mahkemeye mUracaat et 
miş olduğundan karar beklenmekte· 
dir. Bu işin kökünden halledilme11ini 
Finans Bakanlığı milli emlak direk· 
törlüğüne bildirmiştir. 
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g Kuru kahveci : 
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: Yurddatlannıa en 
E büyük Bayram1nı ; 
: kutlular ! 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemile kucağındaki kitaplardan 
bir ikincisini açtı. Bu ''solan yap • 
raklar,, isminde kısa kısa ıiirlerle 
dolu, genç ıairlerden birinin eseriy
di. Cemile ilk gözüne iliıen ıiiri k~ 
layca anladığı için kitabı eilnden 
atmadı. Sayfalara göz gezdirince, 
ruhunda bazı ıizli hatıraları, zevk 
leri ve elemleri harekete l'etiren 
müphem bir uyanıklık hia1ediyor • 
du. Amma bu minilerde hiçbir fev
kaladelik bulmadı. Hele "seninle o 
ilk ıece,, ismindeki tiirden ıünde 
on tane u1duracağını dütünüyor
du: 
Seninle o illı Bet:9 
Seuiımiftilı wi.Iic. 
Elim lıolum ballandı 
Sen elinulcn wiaince._ 

Her ıeyİn rengi solJu, 
Gönlüm aehir oldu, 
Bilm•m bana n• oldu? 
Sen elimden ,ü:linc•·-

laat ölüm çalıyor, 

• 

Romanyadan 
Onbin ğö~men 
Daha geliyor 
• Romanyadan memleketimize muha 

cir akını devam etmektedir. Dün 
Köstenceden Nazım vapurile 1300, 
Buna vapud!e 900 göçmen gelmiş: 
tir. Bu göçrhenler sıhhi muayenelerı 
yapıldıktan sonra 1'ekirdafına g8n • 
derilmişlerdir. Gelecek ay içinde de 
Romanyadan on bine yakın göçmen 
gelecektir.Gelecek ay sonunda göç • 
men akınının arkası alınacaktır. Önü 
müzdeki yıl Trakyada yeniden gele
cek göçmenler için birçok köyler ku
rulacağı gibi göçmenlere de yeni. top: 
rak tevzi edilecektir. GBçmcn ışlerı 
üzerinde Romanya bükümetile yapU· 
ğı temasları alakadarlara bildirmek 
il.zere Ankaraya giden Bükreş elçi
miz Hamdullah Suphi Tannöver bir 
kaç güne kadar ıehrimize dönecek ve 
buradan Bilkreşe gidecektir. Biikreş 
elçimiz Ankaradan aldığı direktiflerle 
Bükreşte Romanya hükümetlle yeni
den temaslara girişecektir. Hu temas
lar neticesinde göçmen itleri üzerin
de tam bir anlaşma histi olacağı umul 
maktadır. Bu suretle bilhassa Roman 
yadan yurdumuza gelen göçmenlerin 
karşı' aştıklan döviz işlerinin de önü
ne geçileceği umulmaktadır. 

Telefon Tesisatı 
Genişletiliyor 

lstanbul Telefon direktörü Kadri· 
nin Ankarada Bayındırlık Bakanlrğı 
ile temasta olduğunu yazmı§tık. Di
rektör, henüz Istanbula dönmemiştir. 
Bayındırlık Bakanlığının Istanbul Te 
lefon te§kilitı hakkında hHırladığı 
proje bir defa daha gözden geçiri e
c~k ve Ciımuriyet Bayramından son
ra hafta içinde Yüksek Kamutaya ve
rilecektir. Şebirlerarası ıebekenin art 
tmlması, bazı tesisatın yenilettirilme
ai ve Ankara • Istanbul muhabere !fe
bekeıinc ilave olunacak hatlar mese
lesi ile lstanbul Telefon idaresi teş
kilatı projenin kabulli:ıden sonra kati 
surette halledilecektir. Ankara - ls
tanbul ıebekesine ilave o~unacak 6 
hat için Avrupaya sipariş e.dilen ku
ranportörlerin Istanbuldakı kuruluş 
hazırlıkları son bulmuıtur. Kuranpor 
törleri yerlerine koymak ve üç ay 
içinde çalııtırarak Ba~'!dırlık B"k:"n 
lığına teslim etmek ıçın gelen ıkı 

montör, İstanbula konacak olan ku
ranportörün yerini hazırlamışlardır. 
Bayramdan sonra gümrükten a'ına
cak olan kuranportörlerden biri bura 
ya yerleıtirilecek ve Istanbul Telefon 
idaresinin fen heyetinin vereceği ra
pora göre tesellüm olunacaktır.Her 3 
kuranportörün de en çok Birinciki· 
nun sonlarına kadar işletilmesi ve şe· 
hekenin fiilen 6 hatla zenginleştiril
mesi evvelce tanzim olunan mukave
le hükümlerindendir. Montörkr, Is· 
tan bu' da ki islerini bitirdikten sonra 
Geyve ve Ankaraya giderek oradaki 
tesisatı da yapacaklardır. 

Yeni konservatuvar binası 
Konservatuvu binası projesini ya· 

pacak olan A 1man miman Pölzik la
tan bula gelmiıtir. Mimar belediye ile 
temaslara baıılamııtır. Kendiıile bir 
mukavele yapılacak ve mimar dört ay 
kinde konservatuvarın projesini ta· 
~amlamıJ olacaktır. Bundan sonra, 
binanın inpaı için bir münakasa açı
lacaktır. Konservatuvar binumda, ay 
rica bir de tiyatro salonu ve modem 
tesisatı havi salon bulunacaktır. 

lplılar bocalıyor, 
T aıı>anım alçalıyor, 
Sen •limden widince •• 

Bu kitabı da elinden attı. Uçüncü 
kitabm i.mi pek uzun •• tubafh: 
''370 bin kilometreyi tek gözile yu

tan adam,.. Bu da nesi? Şiir kitabı 
mı? Sayfayı açb. Tuhaf ıey! Kimi 
kısa, kimi uzun, çaprazlama satır
lar. ilk yazıyı okuyayım dedi: 
Ey bir gö.zü göklerde 
Bir 11özü yerde adam 
Kapa artık göğe bakan o hülyalı 

göz.ünü 
öz:ünü 

Bir tek 6ÖU doldur, 
Dur/ 

Bwlur 
/fte senin bütün dünyan: 

Toprak 
V • ,aralı f'llı filri ıak fOlt 
Tabiat ana.)11 allııılıyarak 
Yer yÜ:ıüne bak, 
V • 310 bin kilometreyi tek gözünle 

yu.tl 
HtU1Gda bulut, 

Gök yÜ~ÜtıÜ unut I 
Cemile sa1falan çevirdikçe için. 

de birike birike boğazına doğru 
yükse1en kahkaha ihtiyaçlarile ki -
tabı gözden geçirdi ve yerinden fır
layarak apartmanm içinde fellik 
fellik bir kaelm aradı, bulamadı, 
zile baslı, kapıcıyı çağırdı ve ona 
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Ne Dersiniz? 
• PULLAR 

Şu son sünlerde haıcır ilaçlara 
yapıftırılmak için ;yapılan pullar.ı 
llÖrdünüz mül Görmediniue he· 
le bir görüniiz ve yapılrş feklile 
renk intihabındaki isabetsiz.life 
bakınız. Bu münasebetle burada ' 
bir ıey üaerine parmak basmak 
üt eriz. 

Devlete ve re•mi kununlara 
ait pul, yafta, ya.zı, levha, gibi a.z 

çok "Gü.zel San'atler,, le alô.kası 
olan feylerde maaleaef daima bir 

böyle haz.ır ilaçlara yapıfan pul • 
lar vardır. incecik yazılı olan 
bu pulların boyu 15 ve eni 12 mi
limetre kadardır ve her yere ko • 
laylıkla yapıştırılabilir. 

Bu pullann gerek şekli, gerek 
resminden çıltarılan son fUdur 
ki, bunların ha.zırlanrıında aa • 
dece ı>ergi tahsil; düsüncui hô
kim olmuı ve başka kaygu tG.fın • 
mamıftır. Madem ki; bir ıey ya -
pılıyar, mcuraf ediliyor elbet~e 
enetik ue pratik noktalardgn el
perİflİ olmaaını herkes ister, Bu .. 
nun için de böyle şeyleri mutla • 
ka erbap adamlara ha~rlatmak 
gerektir. 

Gerci bugünkü pullar da lıaz.ine 
ye gelir getirmekte kumr etme • 
melıtedirl~r. Yalnıa "uuk,, yö • 
nünden haklıım::ıda hiç te iyi not 
vrrtlirmeal-rr. Halbuki ~"tetik, bir 
ulusun terbiyesinde büyük yer tu· 
tar ve bunun ihmal edilmiı 11ihi 
11örünmeşin• müsaaıl• edil•mea. 

Bia böyle düşünüyo:·u~, 

utctik eksikilği 6ÖU çarpmaktg. 
dır. lllı önce fU ilciç pulundan b"f 
lı;yalım. Bu pullar iki buçuk san
tim eninde ve aıaiı yukarı 1 O san 
tim uzunluğundadır. Beı kuruı • 
luğunun rengi beya.z lıciğıt Üz;e • 
rine açık sarıdır C1e hey'eti umu • 
miyesi gerç•kten çirkindir ve da
ha lenası ıudur ki, bunların ya • 
pıştırrlması icap ed"n ha.zır il<ir
lar arasında bu puldan daha kü
çük "tüp,, ler ve kutucuklar var
dır ki, bu kocaman kalıt parra • 
anı ii11tüne sarmaktan baıka r,a
,.. yoktur. Mesela FransaJa da 

\...~---------..----------·~------....... -----~---...._ . ..__., __ ...,._,,_,..~-------------./ 
Siz ne dersiniz ? 

Ekmek yarm 12,5 kuruş 
Belediye narh komisyonu geçen 

cuma günü ekmek fiyatlanna 30 pa
ra zam yapılmasına lüzum görmüş, 
ve bunu Daimi Encümene bildirmiş
ti. Encümen komisyonun bu kararı
nı incelemiş ve kabul etmemiştir. 
Narh komisyonu dün tekrar toplana
rak son bir haftalık un ve buğday fi. 
yatlarını gözden geçirmiı ve ekmeğe 
20 para zam yapmı§tır. Daimi Encü
men dün toplanarak komisyonun bu 
kararını da tetkik etmiştir. Toplan
tıda Şarbay ve Ekonomi .direktörü 
de hazır bulunmuşlardır. Bir saat ka
dar süren bir konuşma sonunda narh 
komisyonunun karan kabul edilmiş
tir. Bu karar yarından itibaren tatb \ 
edilecek ve ekmek 12 buçuk kuru§a 
satılacaktır. Francala da eskisi gibi 
16 kuruıtur. 

İstanbul Belediyesinden: 
Teşrinievvelin 30 uncu çarşamba 

gUni.ınden itibaren ekmek on iki bu· 
çuk kuruş, francala 16 kuruştur. 

Yeni açılan ortamektepler 
Yeni açılan üç ortaokuldan ikisi 

henüz tedrisata baılamamıtlardır. Bi 
ri Ortaköyde İnönU ortaokulu ~ di
ğeri Kadıköy ortaokulu olan bu mek
teplerin bütün hazırlıkları bidriJmit
tir. Okulların her ikisinde de Cüm· 
huriyet bayramını müteakıp tedrisa
ta baılanacaktır. Kadıköy okulunda 
kayit ve kabul muamelesi devam et
mektedir. 

Yeni başlanan yollar 
bitiriliyor 

'Üsküdar Alemdağı ıosesi bitmek 
üzeredir. Altı kilometre olan bu yo
lun ancak 200 metresi kalmııur. Su 
yol tamamlandıktan ıonra, Taşderen 
kaynağı ile tehrin muvaselesi daha 
iyi temin edilmiş olacaktır. Su daha 
kolaylıkla İıtanbula getirilebilecek • 
tir. 

latinye .. BüyUkdere yolu da ta
mamlanmak üzeredir. 700 metrelik 
bir yer kalnıııtır. Bu kııım da bir 
aya kadar bitecektir. 

Bakırköy • İncirli iltisak yolu be
ton asfalt olarak bitirilrnittir. Yarın 
bu yolun açılma töreni yapılacaktır. 

Bilyilk Türk ulusunun Cumhuriyet 
Bayramını candan kutlular. 

Çapa Marka Pirinçunu Fabrikası 

acele bir kalem aldırdıktan sonra 
oturdu, bir ıiir yzmayı denemek is
te-eli. Demin okuduğu kitaptaki gi
bi yazmak daha kolayma geliyor -
du. Çünki o manzumenin biçimin -
deki ve manasındaki savrukluk, ta
sasızlık, basitlik, deli ve müstehzi 
mizacına daha uygundu. Aklına 
gelen sözleri çaprazlama alt alta 
dizerek ve içinden alay ederek bu 
nu herkese ciddi ciddi okumiya ni-

Karnesi2 

iş Takip 

Edilmiyecek 
Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 

müfetti~lcri tarafından y a p ı 1 a n 
son t e f t i !I 1 e r, k a r n e s i z 
bazı kimselerin bütün takayyilda
ta rağmen gümrükleıde İl} takip ettik
lerini, hatta birçok defalar muayene 
memtırlarmın yapmaları lizımgclen 
iılerc müdahale ettiklerini göstenniıı· 
tir. Bu gibi muayene memurları hak
kında kanuni takibata baolanmıınr. 
Bakan·ık, bu münasebetle bütün güm 
rüklere önemli bir tamim yollamı,, 
karnesi bulunmayan kimselere biç bir 
suretle iş takip ettirilmemesi tekrar 
bildirilmiştir. Bu ~ibi kimselerin mua 
yene memurlanaın odalarına ve di
ğer gümrük servislerine girmeleri 
yasak edilmittir. 

Serviskrde iş takibi ıçın 
müracaat edenlerin karneleri ark sık 
kontrol edilecek, takip edilen ııte ala
kaları 'araştırılacaktır. Karnesi olma
yan veya karnesi olup ta takip ettiği 
işle alakası görülmeyen kimselerin 
müracaatları reddedileceği gibi kar -
nesiz olanlar derhal gümrükten dışa
rı çıkarılacaklardır. Bakanlık. idare 
amirlerinin bu işi çok sıkı mürakabe 
etmelerini, ve uzayıp giden tikiyetle
re kat'i bir nihayet vermesini güm
rüklere ehemmiyetle bildirmiştir. 

Süt talimatnamesinden 
aonra yağ talimatnamesi 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapı-

lan süt talimatnamesinin tamamen 
tatbikı için bir ay miihlet .v~rilmiıti. 
Belediye, ıüt ta'imatnamesının tama
men tatbikına geçilmesini miİteakıp 
şehrimizde satılan bozuk yağ ve pey 
nirlerle de esaslı bir şekilde mücade
leye başlayacaktır. Sağlık Bakanlığı· 
nın yağ istihsali ve satııı hakkında 
da bir talimatname hazırlamakta ol· 
duğu haber verilmektedir. Bu yeni ta 
l!matname çıktıktan sonra, halkın te
miz ve sıhhi yağ bulabilmesi için bir 
çok tedbirler alınacaktır. 

yetlenmiıti. 
ilk aklına gıı::n:u \;.umııe !U oıau: 

Seugi benim neme gerek 
Tuhaf şey! .. Neden ilk önce bunu 
düıünmüştü? Peki, sonra? .. Kendi 
kendine mınldandı: "kan haydi! 
Uydur baka hm!,. 
Düşünmeğe devam etti. ''Sevci 

benim neme rerek,. di)'e yüksek 
aesle tekrarlıyordu. Düıündü, dü • 

KL:ÇUK HABERLER 
• Bir Alman firması, memleketi -

mizdeki yağ fabrikalarile yaptığı te
maslarını ilerletmektedir. Ayni firma, 
Türkiyede elde edilen pamuk çiğidi 
küsbesi de satın almak fikrindedir. 
Türkofis, keyfiyetten ilgili bütün te
cimenler ve müesseseleri haberdar et 
miştir. 

• Bu yıl Çapa Kız öğretmen oku
luna geceli olıuak alınacak talebele
rin listeler= KUltür Bakanlığından bil 
dirilmittir. 

• Son hafta içinde Balkanlardan 
200 den fazla göçmen gelmiş ve yerr
lcştirilme bölgelerine gönderilmiştir. 

• Kültür Direktörlüğü teşkilatın
da bazı yenilikler yapılmıştır. Kültür 
yar direktörlerine birer yadımcı veril 
miştir. 

• Belediyeler Bankasının esas ni
zamnamesinin bazı maddeleri değişti 
rilmit ve nizamnamenin yeni şekli be· 
lediyelere yayılmıştır. 11 maddesi de
ğiştirilen nizamnamenin yeni şekline 
göre, banka idare meclisi reisi ve aza 
sının müddeti üç senedir. Bu müddet 
sonunda yeniden tayin edilebilecek
Jerdir. 

• Ctimuriyet Halk Partiıi Genel 
Sekreteri Recep Peker Cumhuriyet 
bayramında bulunmak üzere dün ak
şam Ankaraya gitmiştir. 

• Türk Maarif Cemiyeti Kadırga 
Talebe yurdu bahçesinde yapılan Ata 
türk anıtının açılma töreni Cumhuri
yet bavramının ücüncii c;arşamba gü
ııü ' saat 14,30 da yapılacaktır. 

• Yumurta nizamnamesinin değiş
tirilen maddeleri Devlet Şürasınca 
tetkik edilmektedir. Yeni şeklin Ka· 
nunuevvelden itibaren tatbik edilece
ği umulmaktadır. 

• Son haftalar içinde Afyon aatıt
ları bir hayli hararetlenmi§tir. lki ay 
zarfında Amerika ve Almanyaya yapı 
lan Afyon ıevkiyatı 500 sandığı bul
muştur. 

Kartele dahil fabrikalardan da 
birçok yeni siparifler gelmeğe bati•· 
mtttır. Bizden timdiye kadar hiç mal 
a)mayan bir kartel fabrikası üç gUn 
evvel müracaatta bulunarak mühim 
siparişler vermiştir. 

• Bayram münasebetile YefilhiıaJ 
namına bugUn ilk okul talebeleri ro
zet dağıtacaklardır. 

Talebe Birliği kongresi 
toplanaeak 

Mınr·rurk ~ebe 'Rfri1frlliliicıteı
rin ortalarına doğru genel bir toplan· 
tı yapacak ve bir yıllık çalıımalar ga. 
rüşüldük•en sonra. yeni idare heyeti 
üyeleri ve yeni batkan seçilecektir. 
Uzun zamandır birlik başkanlığını 
muvaffakiyetle ba.,ran Rükneddin, 
i'leri yeni heyete devredecektir. Bir
lik, ayni umanda yeni çahıma yılı 
için bir program çizecektir. OnUmilz
deki yıl içinde birçok önemli iıler gö
rülecektir. 

Doğu vilayetlerinde şeker 
fiyatları istikrar buldu 
Doğu illerinde teker vaziyetinin 

düzeltilmesi için tedbirler alınması 
feker fabrikalan direlrtörlüğUne bil· 
dirilmittir. Şeker fabrikalan direktör 
lliğü,Ziraat bankasının da yardımı ile 
Erzurum, Kara, Karaköse,Bitlis, Van 
Siirt, Erzincan, Muı, Bayburt, Şarki 
Karahisarda bu ıebirlerin ticari mın
takalannda yeni bazı tetkilit vücu
de getirilmiı, icap eden tedbirler alın 
mıttır.Bu sayede, Şark viliyctlerimiz 
de kıt mUnasebetile fiyatl.ırda deği
şiklik olmıyacaktır. 

BENCE 
Türk Köylüsünün Çanğı 
Bir gazetenin Ankara telgrafı 

köylerde çarık giyilmeşinin yaıak 
edilmesi ve köyler için çok ucu• 
ayakkabıların piyasaya çıkarılın•• 
ıı dütünüldüğünden bahsediyor. 

Köylü için ucuz ayakkabı yaP" 
mak ve satmak, Türk köylüsüniillt 
geri ve ilke bir giyim aracı ol~• 
çarık yerine kundura giymesini. "j 
temek, hiç §Üpheıiz ki. çok guz.• 
ve beğenilmeğe değer fikirlercl.ır; 
Ancak, köylünün çarık giymesıı:ıJ 
bir kararla yasak etmek bana öyl• 
geliyor ki, sanıldığı kadar kola1 
yerine getirilir bir it değildir. 

Köylünün çarık giymesi, yırtık 
ve yamalı elbise ile gezmesi dah• 
çok yokıulluğun sonucudur. 

Türk köylüsünün temiz ve m~ 
deni bir kılık taıımasını kim iste
mez? Ancak bu isteğin yerine ge1• 
mesi için, her ,eyden önce, köy)ı.a
yü, içinde yatadığı kötü şartludllıl 
kurtarmak lazımdır. 

Genlikle yafamak imkanını bul• 
duiu, eline llolca para geçtiği z~· 
ınan köylü, kdığındaki bozuk <.ltı• 
zenliği elbette kendiliğinden gide
recektir. ... 

Her halde köylümüzün bugünkU 
kılığında, çarıktan daha fazla gö~• 
batan taraf elbisesinin yırtıklığı v• 
peritanlığıdır. Köylü kılığında bir 
demme ilk Önce buradan batlaına• 
lıyız. Çarık, bugün yalnız Türki~~ 
de değil, bugün doğuda, bütutl 
Balkanlarda giyilir, hiçbir sureti• 
yüz kızartıcı veya kaytak bir tara• 
fı yoktur. 

Köylü çarığa para vermez, o.,d 
kendi kestiği koyunun postundan. 
kendi yapar. Bir kundura aimıtk 
için gereken parayı, nekadar kii• 
çük olursa olsun, veremiyecek olıı.JI 
köylülerimizin saym pek kabarık• 
hr. Böylelerine çarık giymiyec~lc
sin demek, yalınayak gezeceksiıs 
demekle birdir. ff .. m. kaMı L:i, eni• 
nız köylerimizde değil, tehirleriıııİ• 
zin en kalabalık verlerinde yalısı• 
ayak iıuanlar gözlerimizin önüocle 
dolatrrken, bunların ayağına bit 
kundura 1reçinnek caresini bulanw 
yonız. Halbuki ilk hedef yalına• 
yaklan siydinnek olmalı değil rnİ• 
dir? 

Türfc köylüsünü, her ıeyden ön~ 
tutsaklıimdan kurtarmJJ.mız gere • 
mız sereken iki fey: Karasa bani• 
kağnıdrr. 

Hala derin bir ıstırabın inleme
lerini andıran ezici gıcrrtılarile do
lu a11rlannm ağırlığını önümüz• 
den bir korkulu rüya gibi sürükli• 
yen kağnı, bili bir karı§ toprağ• 

....:-..ı. :...;.... ı...:.. :............. ; ... --.:a-:-
üatün ailcünü " bütün terini isti• 
yen kar .... ban, itte devrim aydın• 
lıimm ortaamdaki son kara gölge
ler bunlardır. 

Parolamız "IOD kağnı ve son k11'" 
raaaban yok oluncıya kadar'' ol• 
malıdır. 

Biz, hayallerle uğraşmamai• 
and içeli çok oldu. Fakat bu h•de
fimiz bir hayal değildir. Planlarlllf 
dertlerin yerinde aranılan ve bulu• 
nan çarelerile, ileri ekonomiye ..,e 
tarıma doğru hergün atılan sarsıl• 
maz adımlarla bu hedefe mutlak• 
vanlacaima İnanıyoruz. . 

Çarık. her halde devrimler ıerı• 
mizde en sonra batıra gelecek tef 
olacaktır. 

Yaşar Nabi 

İngiliz Sefiri dündü 
Memleketinde yaz ta•ilini geçirmc1' 

te bulunan Ingiliz: sefiri Sir PercY 
Loraine dünkü ekspresle şehrimize 
dönmli§tür. Sefir bugün Ankarad• 
yapılacak olan Cümhuriyet bayraın• 
tezahüratında hazır bulunmak üzere 
dün aktamki trenle Ankaraya gitınİ§' 
tir. 

1 tündü, bir cümle daha buldu: Göklerd• ıe.zen 
Ben ıönülsü~ bir lıızım. Bir yıldızım. 

Arkasından hemen ıu cümleyi Arkaundan kolayca §U üç keli• 
buldu: 

Ne 6iİnlüm uar benim n• alılım meyi aıralamııtı: 
Fakat bunu yazdıktan sonra içi - G•urim 

ne bir fÜpbe düştü. Okuduğu kitap Sezerim 
larda, satır sonlannda uygunluklar Sonra bir de ''ezerim., olduğun" 

b·r vardı. Aklında kalan manilerde de derhal hatırlamıştı amma ona 1 

ismini bilmediği "kctfiye,. nin be · lakudı karıthnnak istiyordu. EpeY 
lirsiz b\r lıatırasına sahipti. He - dü•ünerek ıöyle bir •ey buldu ,,, 
men kitaplardan birini açarak aa - • ,.. '"' 
tır sonlanna baktı, kimi ötekine u· pek beğendi: 
yuyor, kimi uymuyordu. Bu mese • Gözümün içine balıma.)lln sakın 
lenin düıeı olduğuna hükmederek Gö:zünüzün bebeiini 
§İİre rastgele devam etmek iste- lıığımla ez.erim/ 
di, fakat içinde bir kafiye bulmak Bu kadarını kafi buldu. Hemed 
heveai vardı. Şu ''kızım., kelimesi- altma ''Deli Cemile,, imzasını at • 
ne uyar bir lakırdı aradı. ilk önce mı§b. Ayaia kalktı ve yatak od••"' 
''kızarım,, kelimesini düıündü, b~ na koıarak ayna önünde ıiirini b•t' 
ğenmedi. Buna benzer bir ıürü li.f tan aıağı, bağıra bağıra okuaıı>'' 
lar buluyordu amma yakıtılll)'ordu. bqladı: 
Nihayet sevinçle yerinden 11çradı. Seo,,; benim neme • .,..,. 

Bulmuıtu: Ben 6önüt.iia bir kıaım 
''Yıldızım,, . Kendi kendine bir- N• ııönliim var benim,.. aklım 

kaç defa tekrarladı: Kızım - yıldı- Deli dirxm• olup 
zım. Ellerini çırpıyordu. Fakat bu- Gölrlerde ııeun 
nu nasıl yazmalı? Sade "yıldızım,, 
olmaz ki •.• Yine 'dütündü. Bu sefer Bir yıldı~ım 
çok düıündü. Nihayet bir cümle da 
ha bulmuıtu amma çok uzundu: 
Deli divan• olup ııöklerde ge;ıen 

bir ytldız.ım. 
Cümleyi üçe böldü: 

Deli diuan• olup 

G•:z.rim 
s~rim 

Çö.&i.imün içine balıma.)lln BOlnll 

Gö.zlerini:zin bebeklerini 
lıığımla ezerim/ 

Arlcaııı vıır 
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Avukatlar Birarada 

Türk. Avukatlar Bir.liği 

D .. n 
o'ng resi 

nkarada Toplandı 
r· Ankara, 29 (Özel aytanmız bildi
a'Yor) - Türk Avukatlar birliği 

ongresi bugun hnkara Urayı salo· 
nunda Kongre ba kanı Mustafa Şe
ref (Burdur) un bir söylevi ile açıl
tnıştır. 

Rongrcdc memleketin muhtelif 
Yerlerinden gelen 150 avukat bulu
tı~yordu. Mustafa Şeref açılış söyle
~tnde, birliğin teşekkül maksadın· 

an, kongrenin yapacağı işlerden ve 
arukatlık mesleğinin ilerlemesi için 
ll tnına ı icap eden tedbirlerden bah
itıniştir. Mustafa Şerefin söylevin· 

ci başkanlığa İbrahim Rauf (Anka
ra), Mustafa Nuri (İzmir), Hasan 
Hayri (İstanbul), Şeref (Adana.), 
genel sekreterliğe Cemal Hazım (An 
kara) seçilmişlerdir. 

Seçimden sonra başkan Salahad • 
din Yargı kongrenin kapanış nutku
nu söylemiş ve 936 yılı Birinciteşri
nin ikinci yarısında Ankarada top • 
!anılmak üzere kongreye son ver
miştir. 

Ankara Barosu bu akşam Şehir 
lokantasında kongre üyelerine bir şö
len vermiştir. -----~n sonra kongre, Atatürke tazimi

~~ ve komplodan dolayı nefretini bil- / 

ı.t'rıneğ~ karar vermiş. Kamutay baş· 
l> anı?a. Ba bakana, Tüze Bakanına, Ankara, 28 (Ozel aytanmız bildi

riyor) - Gölcük gemisinin denize 
indirme töreni 30Teşrinievvelde yapı 
lacaktır. Program hazırlanmıştır. 

artı genel sekreterine saygılannın 
ıunulnıasını kabul etmiştir. 
1 Bundan sonra Başkan ve sekrcter
er •eçiınine geçilmiştir. Konu baş • 
~ıgına Salfilıaddin Yargı (Kocae-

). sekreterliklere Emin Halil, Ne · 
Z~i, Galip Hikmet, Osman Şevki se
Stlınişlerdir. 
b Bu seçimden sonra bütçı7 yap~a, 
~~Babı tetkik, nizamnameyı tadıl, 
<l Uek encümenleri seçilmiş ve öğle • 

en sonra toplanmak üzere kongreyıe 
on verilmiştir. 
Öğleden sonra 17 de toplanan kon 

g'te encümenlerin hazırladığı raporla
Z"ı ~a~ul etmiş ve birlik idare heyeti 
... Çtnııne geçmiştir. Birlik başkanlı
i:tna Sade;,.-.in Ferit (İstanbul), ikin-

Olgunluk imtihanlarından 
kalanlar 

Ankara, 28 (Özel aytarımız -bil
diriyor) - Kültür Bakanlığı bu yıl 
olgunluk imtihanlarının bir grupun
dan Bınıf geçmemiş olanlarla baka
lorya imtihanlarının bir grupundan 
sınıfta kalmış talebenin yüksek tah
sile devamlarını temin için yeni bir 
imtihan açacağını bildirmiştir. İmti
han 28 lkinciteşrinde yapılacaktır. 

Kültür Bakanlığı bu husustaki ta
mimini bir iki güne kadar Kültür 
Direktörlüklerine gönderecektir, 

Ura)'lar KurultayınJa Baıbakan General lnônü &Ö)'leuini veriyor-Ku
rultayda son fopltıntı - lçbakanı Uraylar clelegeleriylc .. 
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Sovyet Sporcuları 
Ankaraya Dönüyorlar 

fı)lı.tnir, 28 (''Tan., m özel telgra
'A.fy- Sovyct aporculnr bu aabah 
tebn?n

1 
tr ni ile Ankarnya hareket 

11 erdir. 
'reıyi t" • "A.v • orerunde parti ba§kanı 
ru Do. y 'lb y b ~e b' gan, arı ay, arıar ay 

•rçok aporcular hazır bulun-

muşlar, misafirl'"•re muhtelif tc§ek
küller namına birçok buketler ve-
rilmiıtir. ' 

Yarıa~bay, kıaa bir söylev vere
rek iki dost memleket sporcuları
nın yaptıkları temuların İyi aonu -
cundan bahaetmİ§l.İr. 

s 
Porcular lzmire ciclerlerken Afyon istasyonunda alınmıı bir resimleri 

ÇerkesEtem Kimdir? 
Ilı Bu i~lisin milli mücadeledeki hayatr, Büyük önderle ve ls
L_et lnonü ile boy ölçüşmeğe kalkması sonra Yunanlılara nasıl 
~~~ I 

1 

BugUnkU HAFTA'da okunmaktadır. 

Vali Ve 
Kaymakamların 
Terfileri Çıktı 

Terli etlen valilerden: Abdülhak, 
Fai~, Rilat, Ali Riz.a, Çevik, Salim 

Ozdemir, Haz.ı.m 

Ankara, 28 (''Tan,, ın özel tel
grafı} - Terfi eden vali, kayma
kam ,mektupçu ve nüfus direktör
Jerinin adlarını bildiriyorum: 

ikinci sınıftan birinci ıınıf vali
liğe terfi eden valiler: Manisa va
lisi Murat, Trabzon valisi Rifat. 

Üçüncü 11nıftan ikinci 11nıf vali
liğe terfi eden valiler: Çanakkale 
vcaliıi Nizamettin, Diyarbekir vali· 
si Faiz. 

.D~.Jo;,.,..;; aınıfl~n ü~u~ü aıwr 

valiliğe terfi eden v liler: Amasya 
valisi Kadri, Aydın valisi Salim 
Ozdemir, Afyon valisi Durmuş. Er
zincan valisi F hri, Antep valisi A
li Riza, Yozgat valisi Baran, 

Beıinci sınıftan dördüncü srnıf 
valiliğe terfi eden valiler: Edirne 
valisi Oaman, Burdur valisi Abdül
hak, Çankırı valisi Derviş HüınÜ; 
Elaziz valiıi Tevfik Sırn, Muğla 
valisi Cevat, Antalya valiai Saip, 
Kütahya valisi Hazım. 

Kayma hamlar 

Mermeris kaymakamı Riza, Be
§İkta§ kaymakamı Şevket, Darende 
kaymakamı Memduh, Silvan kay -
makamı S mi, Bahçe kaymakamı 
Nuri, Genç kayın kamı Hayri, Çal 
kaymakamı Rıfkı, Kırkağaç kay
makamı Fuat, Ereğli kaymakamı 
Vasfi ikinci sınıf kaymakamlıktan 
birinci sınıf kaymakamlığa terfi et
mitlerdir. 

Şimıık kaymakamı Arif, Pürun 
kaymakamı Fahri, Karapınar kay
makamı Nüzhet, lıbır kaymakamı 
Nurettin, Ereğli kaymakamı Müm
taz, Kerküt kaymakamı Celal. Yu
sufeli kaymaJ<amı Aaaf, lpaala kay· 
makamı Nurettin, Horan kayma
kamı Sadi, Aksaray kaymakamı 
Salahattin, Muradiye kaymakamı 
Nurettin ,Babaeski kaymakamı Şe
rafcttin, Erdek kaymakamı Eııat, 
Yaylak kaymakamı Münir. Üçüncü 
derece kaymakamlıktan ikinci de· 
rece kaymakamlığa terfi etmiıler
dir, 

Mektupçular 

lçel mektupçuau Tacettin, Balı • 
kesir mektupçusu Hilmi Beıinci 
sınıf mektupçuluktan dördüncü 111· 

mfa terfi ctmiılerdir. 
Nüfus direktörleri 

Bursa nüfus direktörü Ekrem, 
Kütahya nüfus direktörü Tahir 
d~.rd~ncü sınıftan üçüncü sınıfa; 
Gumu§han nüfus direktörü Şev
k.et, Trabzon nüfus direktörü Ce
mil beıinci sınıftan dördüncü sını
fa, Çanakkale nüfus direktörü 
Hüsnü, Amasya nüfus direktörü 
Hilmi, Zonguldak nüfus direktörü 
.Ihsan, Mardin Nüfua direktörü Ka
zım, Ağn nüfus direktörü Taliıt_ 
Malatya nüfus direktörü Baıri, Ço
ruh nüfus direktörü Tacettin, An • 
talya nüfus direktörü Şevket altın
cı sınıftan bcıinci 111nıfa terfi et
miılerd.ir. 

Emniyet direktörleri 
Ankara, 28 (''Tan., ın özel tel

gr11fı) - Yeni emniyet terfileri lİI· 
tesini bildiriyorum: 

İkinci sınıf emniyet ispektcri 
Cevclet birinci aınıf emniyet ispek
terliğine, Ba1ık~ir üçüncü •mıf em· 

FOTOCRAFINIZI BiZE GÖNDERiNiZ, 

KARAKTERiNiZi SiZE SÖYLIYELIM 

iLK TAHLiLLER 
Falih RIFKI 

Bir mesele kendisini alaka-

• • • 
Sinema ve karakter 

Şehirlinin karakteri iç.in • İster 
istemez - sine, bir zoraki çeşme ol
du. Hepimiz k rakterlerimize bu 
çepneden az çok su katıyoruz. Pi -
yesler, ve kil plar sinema kadar 
te&ir yapamıyor. Çünki göz "iç,, İ· 
mizin en kestirme yoludur. 

Gençlerde daha çok, orta yaılr • 
larda daha az b liren bu tesir ile
dir ki; şapka giyiıimizdcn "elma., 
yiyiıimize kadar her tavrımıza bi -

1 raz sinema karışmıştır. Hangi ar • 

dar etti mi, artık bu meselenin 
en küçük teferrüatı dahi gözün
den kaçmaz. Tahlilci gözü bi
nanın çüruk taşını hemen görür. 
lçi, her yerde bir ahenk ve inti
zam görmek ister. Gözü baktığı 
zaman düşüncesini ifade eder. 
Münzevileri sevmediği için ka
labalığı arar ve bulur. Neşelidir. 
Keskin bir zeka sahibi olduğu 
ve bunu gözlerinde yaşattığı 
bir bakışta anlaşılır. Musiki zev 
ki, güzel san'atlere karşı mec
lUbiyeti hudutsuzdur. Politika 
muv:manlanndan haz duyar. E
nerjik ve atılgan iradeli yaradı
lıştadır. 

1 
tist ''gözde,, miz İse onun kravat 
bağlayııından tutun da sakız çiğ • 

! neyişine kad r alıyoruz. Yürüyüşü
! müzde, aelam veriıimizde hattii bi
l ribirimizi çağınşımızda bu artistle
! rin "karakteristik,, lerini görme • 
; mek kabil değildir. Ve yine kabil 
' değildir ki; in malardan aldığımız 
! 'bu karakteristik,, tavırlar arasın-

.,. da frenklerin (Bcnu gcate) dedik-
leri - ne yazık ki - türkçeyc çevire

! miyeceğimiz iy{ hareketler pek az-
1 dır. 

• • • 

1 Ben bunun sebebini "lı.raıtırdım. 

1 
Kendimde rır ştırdım ve baıkala • 
rının da benim gibi olduğuna İna • 
narak buldum ki; bu söylediğim 
"iyi hareketler,. göıteritli, ve apa -

Yahya KEMAL çık ,eyler değildirler. Bunların ço
ğu kapalı ve yaldızsızdır. Halbuki 
biz yani bütün dünya artık iyiden 
iyiye gösteriıe, kandırııa ve oyala
yışa doğru gidiyoruz. Son çağ bi~
gi terimlerinde bunun adına • aıagı 
yukan • propağanda diyorlar. Ge-

Dilini iyi kullanmasını bılen ue söylediklerini a
iıulan ağız.a yayacak kudrette yaratılmıı bir adam
dır. Mebus olsa dahi dili onu §air safında tutar. Şiir
leri kulaklarda daima terennüm edecektir. Çünkü 
mısralarında bir fikir adamının hişlerini tatmin ede
cek en güz.el yerleri aramıı bulmuı ue yaz.mıftır. 

Güç yazar. Dalgın ve bir mevzua kapılmıı gibi 
çok düıünceli 11özükür. Titizdir. Her yapılanı beğen· 
mu, kendi yaptıklarını beğenmek için de ,ok müı
külpesenttir. 

• • • Fazıl AHMET 

Yüzünün hatları daima oynar. Gözü dış alem
dedir. Bir şey gördü mü, artrk onu eliyle tutmuş 
gibidir. Kendi beğendiğini başkalarının beğen
mesini ister. Hiç olmazsa en yakınlarının ve en 
sevdiklerinin ... 

Okumayı yazmaktan çok sever. Herşeyin ve 
herkesin de~erl~ . olanından hoslanır. Aldığı 
~evzuu kankattirıze etmeye pek ziyade meyyal
dır. Uzun konuşmaktan bıkmaz, uzun dinlemek
ten sıkılır! 

Resimlerinizi 
P~?steki ~orbon Universitesi psi- ı 

koloJı • ~~hıyat grupu sekreteri Jan 
Carteret nın Istanbuldııki kısa ikame
tinden istifade etmek ve karilerimi
ze de faydalı olmak istedik. Meşhur 
adamlarımızdan ve okuyucularımız
d~n bazılarının fotoğr afilerini kendi
sıne verdik. Mütehassıs bu fotoğrafi
ler üz~rinde tahliller yapmak hak
kındakı arzumuzu kabul etti ve her 
gün matbaanuza gelerek çalıştı. Bu 
çalışmaların ilk tahlillerini neşre de
vam ediyoruz. 
.Birçoklannı tanıaığmız bu zevatın 

hnzaçlan hakkında yapılan tahlilleri 
okurken ıiz <le bunlard.ıı.ki isabeti 1rö
recek ve kendi hakkınızda da ne yol· 

Gönderiniz 
da bir tahlil ynpılacnğını mCrak ede
ceksiniı:. 

"Tan" okuyucularmdan kendi fizi. 
yonomilerindcn kendi karakterlerini 
okwnak ıiıteyenler de bu ruhiyat mÜ· 
tehassısının tahlillerinden istifade ede 
bileceklerdir. 

.Arzu ~denlcr bize gayet net ~ekil
~~ş'..ka~~ ~e retuşsuz ve tercihan 9/ 12 
bu!uklugu~de kafa resimlerini [ fo
toğraf. tablılleri ervisi] i aretile ga
zetemıze göndermelidirler. 

]an Carteret bu resimlere 
bakacak ve size karakterinizi 
söyliyecektlr. 

• 
bize gönderiniz, 

karakterinizi size söyliyelim f 
Fotoğrafinizi 

"1t%7&VJ1JCUtLtıiJ1JTUJT1li1t%1UltTJUW-
niyet direkt- ·· S · Ö · • • 1 T oru aıt cer ıkrncı ar- K • 
~ıf_e~nir.ct direktör!üğünc, Kocae- uran ongresı 1 ~çu!1C:U ıınıf emnıyet direktörü 
f::~f ıkınci sınıf em. niyet direktör- D •• T 1 d 
ugune t~rf.i etmi lcrdir. u n o p a n 1 

lkırıci 6ınıltan birinciye t~rfi 
eden emniyet memurları 

Kn·tehir emniyet memuru Atıf M . • 
Uf enınıyet memuru Sırrı Gire -

a~n e~niyet m muru Osma~, Te
kır~ag emniyet memuru Emrullah, 
Mugla enıniyet memuru Hamdi 
Denizli emniyet memurCJ Şükrü' 
Tokat emniyet me.muru Cemal. ' 

lhind komiserler 
. Abbaı (Çankırı), Ömer (Balıke

sır), Kadri (Antep), Emin Naci 
(Sınop), Ragıp (Antep). 

Üçüncü komiserler 
lıt.anbuldan 127 Kemalettin, 72 

Scyfı, 135 Ömer Fazıl 90 Ccliılct
t~n, 42 Şevket, 94 Niy~zi, 107 Ra
yıt, l 10 Raıit, Boludnn Rifat, An· 
karadan .Şahin Zeki, Kayaeridcn 
Mehmet Hayri Niğdcden M. Hay
ri, Kayseriden 

1

Yılmaz, Muğladan 
Zühtü, Sivastan Bekir Sıtkı. Mar -
dind~n Yakup Hamdi, lzmirden 
Abdurre~it, Kocaeliden Mehmet 
Rüıtü, Edirneden Cemal, Ankara -
dan Sırrı, Muğladan Nusret, Antep
len Mehmet llyaa, Kırşehirden Ra
gıp, Kırfehirden Kazım Şinaai,
Zonguldaktan Halil İbrahim, Sey
hnndan 1. Halil, l:unirden Ali Hay
dar, Gümüşhanedcn Ali Seyit, Ba -
lıkeıirdcn Niyazi. 

Hariçten anavatana tahsil ıçın 
yahut iltica ve muhaceret do1ayı
siyle gelen her Türkc deliilct ve 
Yaııdım etm rruı.luadilc t~l 
oden Turan Ne§ri Maarif ve Yar. 
dun Cemiyetinin dördüncü kongre
si pazar günü Ankar caddesinde 
10 numa'ralı merkezinde akdedil
miştir. Heyeti idarenin senelik faa
liyet raporu kabul edildikten sonra 
riyasetine tekrar Muharrem Feyzi 
Toğay ittifakla seçilmiştir. 

Dıı ve yabancı yurtlardan Tür • 
kiyeye gelen muhtaç talebe ve mül
teci ve muhacirlerin çoğu en ziya • 
de vapurdan çıkıp it ve mesken bu
Juncry dar geçen laaa ve il.ikin 
en nazik zamanda uğradıklan zor
luldardan sıkıntı çekiyorlar. 

Turan kongresi azalan Türkly~ 
yi kurtaran ve t m istiklalini ka
zandıran Atatürkc kar§ı birkaç 
yurtauz hainin dütünmek cesare· 
tinde bulundukları suikastı büyük 
Türk ulusunun can evine kartı bir 
cinayet tasavvuru olarak tel'in et -
miı ve Atntürke ka~ı kongrenin 
sıkı bağlılığını ve derin saygılarını 
telgraf ile bildinncğe )ıeyeti idare 
baıkanını memur etmiıtir. 

çelim. • 
Amma gönül, aramızda artık, ~ı

raz da yalnız "manevi haz,, ıçın 
''iyi hareketler,, yapnnlnra raatla • 
mak istiyor. Bilmem hakaız mı dü
ıünüyonım. Dünya çok maddi ol • 
du. Ona biraz can vermek gerek -
tir, Bu canı da iyi huy, iyi hareket 
ve İyi adamlar verir. Sinemadan 
kopya almayı biraz bırakaıı.k bu it 
çok daha kolayla c k. 

B.FELEK 

Leyli Lise 
imtiha.nlarını 
Kaza'nanlar 
Lise ve orta okullarda parnsız yatı· 

lı okumak için müsabaka imtihanına 
giren talebenin çoğu kazanmıştır. İs· 
tanbuldan kazananlar şuıılardıp Is
tanbul Erkek lisesinden Hüdaı, Pcy
ran, .Latife, Niyazi, Meliha Nuri, Ni
yamet Tahir, Namık, Suat Hamdi, 
Refet Ali, Hilseyin, Muhte em, Nec
det, Saim, lsmail, Şerafeddin, Lfitif, 
Ihsan, Mustafa, Halil, Salahaddin, 
Turan, Vahap, Hamit Musa, lsmail 
Şükrü, Kamuran, Ali Şahin, Rahmi, 
Ali, Aziz Hasan, lsmail Orhan, Hay
ri lslam. Hasan Adnan, Remzi Halil, 
Semih Yusuf. ----

6 Milyon liralık ihracat 
yapıldı -

Tesbit edildiğine göre, 1933 yılın
da memleketimizden 897 .228 baş hny 
van ihraç edilmiş ve bu ihracat S kü
sur milyon liralık gelir temin etmiş
tir. 1934 yılındaki ihracat ise kıymet 
itibarile 6 buçuk milyon lirayı bul
muştur. İçinde bulundugumuz yılın 
ilk altı ayında hayvan ihracatı lehi
mize büyük bir artış göstermiştir. Bu 
müddet içindeki ihracatımız kıymet 
itibarile 6 milyon lirayı bulmuştur. 

Deve etinden ölen ve 
zehirlenenler 

Gazi Anteptcn bildirildigine göre 
Şiveydin köyünde hasta bir devenin 
etini yiyen 98 kişi zehirlenmiştir. 
Köyde hasta olduğu an'aşılan bir de
ve kesilmi ve koy halkı da bu deve
nin etinden birer parça alarak yemiş
lerdir. Bir müddet sonra sancılar baş.
lamış ve hastalar tedavi olmak üzere 
Gazi Antebe getirilmi terdir. Bunlar
dan dördü yolda ölmU , digerleri mem 
leket hastanesinde tedavi altına alın
mışlardır. 

Şehit polisler abidesi 
açılıyor 

İzmir, (Tan) - Şehit polisler 
adına yapılan nbidc Çllr§amba gü -
nü törenle açılacaktır . 

e fzmir, (Tan} - Havagnzi sos· 
yelesinin uraya devri mukavelesi 
BnlmnJar Heyetince onaylanmıştır. 

Bugünkü maç 
lstanbul, 28 (A.A) - Galatasa

ray-Beşiktaş ve Fenerbahçc-Gü
neş muhteliti maçları tertip heyetin
den: 

l - Maç TRksim stadyomunda 
29 / 10/935 tarihinde saat 15,30 da
dır. 

2 - Hakem Şazi Tezcandır. 
3 - TribUnler herkes için 50, du· 

huliye 25 kuru tur. 
4 - Davetiye verilmiyecektir. 

Nizamname ile girmek hakkına ma
lik olanlar, hiıviyctlerını tesbit etti
rerek içeri gireceklerdir. 
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Kara Mustafa Huzura Çıkarken 
Kellesi Koltuğunda Titriyordu 

Padişahın, elinin tersile Kafese 
vurması; divanın bozulmasına işaret
ti. O anda diğer vezirlerle ağalar, 
yerlerinden kalkıp dışarı çıkarak u· 
raya buraya dağılıvermi§lerdi. Kub
bealtında yapayalnız kalan sadrazam, 
bir müddet davet beklemişti. Çünkü; 
divanlardan sonra, sadrazamın buzu. 
ra davet olunması, eski bir adetti. 

Bu davet ~ecikince, Mustafa Paşa 
kendiliğinden içeri girip padişahla 
görüşmek istemişti. Fakat içeri gön
derdiği habere: 

- Saadetlü efendimiz, pek celal
lidirler. Haremden çıkmak istemez
ler. 

Diye menfi cevap gelmi§ti. işte 
o zaman: Sadrazam Mustafa Paşanın 
ayakları, artık buz gibi soğuk suya 
ermişti. Ve güç hal ile: 

- Atımı. 
Diyebilmişti. 
Orta Kapının önüne çekilen ata 

binmiş, sür'atle konağına gitmişti. 
Koca sadrazam; şu anda son de

rece meyus ve muLtaripti. Adeta, et· 
rafını kuşatan felaketin korkusunu 
hissetmişti. Hiç şüphesiz ki, son za• 
rnanlarda yaptığı taşkınlık ve §ımarık
lık1ara kalbinde bir piımanlık uyaru
vermişti. 

Fakat henüz bütün ümitleri tüken· 
ınemişti... Ya servetinden büyük bir 
kısmını padişaha göndermek veyahut 
nüfuzlu saray kadınlarından birine il
tica eylemek suretile bir manevra çe· 
virerek padişahın teveccühünü tekrar 
ele geçirebileceğini zannetmekte ve 
derin derin düşünmekte idi. 

Bu sırada saraydan - enderun ha
demelerinden Bayram Ağa taraf .. İl· 
dan - sadrazama gizlice bir mek
tup göndcrilıniş: 

[Devletlim 1.. Keseler kaziyyesi du
yuldu. Var, başına çare gör.] 

Denilmekte; bu sözle.rle de, yeni
serileri isyana sevketrnek için el al
tından gönderilen altın dolu keseler 
ima edilmek istenilmiJtl. 

Bu mektubu alan Kara Mustafa 
Faşarun aklı, başından gitmişti. Ar· 
tık saraya gidip, padişahın ayakları
na kapanarak onu kandıramktan ba~
ka çare kalmadığına hükmetmişti. Ve 
bu hükmü veren sadrazam, derhal 
oturduğu sedirin üstündeki hücrede 
duran kıymettar bir (Kur'anıkerim) i 
koynuna yerleştirmiş, sür'atle saraya 
gitmi ti. 

Bu sırada Padişah lbrahim, Kara 
Mustafa Paşa hakkındaki son kara• 
rını da vermek üzere idi. Karşısında 
oturan Cinci Hoca ile, ayakta divan 
duran Silahtar Yusuf Paıaya: 

- Ya; ben şimdi lalamı katletsem, 
acap kullarım (1) bana incinirler mi?. 

Demişti. 
Artık padi§ahın Sadrazam hakkm • 

daki düş1.incesini bu dereceye kadar 
getiren Cinci Hoca ile Yusuf Paşa: 

- Haşa Padişahım. Belki cümlesi 
hazcderler .. Ve dinil devleti ol k!fir 
Arnavuttan kurtardığın için sana dua 
eylerler. 

Cevaıbını vermiglerdi. 
Bu sırada, Akağalar kapısından ha· 

ber gelmiş; 
- Sadrazam paşa hazretleri, saa • 

detlu efendimizin mübarek ayaklan • 
na yüz ve ~özlerini sürmek iaterler, 
ne ferman buyurulur? .. 

Diye, istizan edilmi ti. O anda, ar-
tık gözlerini kan bürüyen Ibrahim. 

- Salsınlar. Buraya gelsin. 
Diye irade ettni§ti. 
Kara Mustafa Paşa, büyük ümitler 

le kapıdan geçmif; bir tarafında kapı 
baft, diğer tarafında da B06tancıbaıı 
olduğu halde doğruca has odaya gele
rek lbrahimin huzuruna girmiş: yere 
kapanıp dizleri üatU11de sürüne sürü
ne giderek padişahın ayaklarına aa • 
nlmak istemişti. Fakat o zaman Pa -
dişah Ibrahimin öfke ile büsbütün pü 
rüzlenen cızırtılı sesi. yükselmiş; 

- Lala! Burası, babanın evi midir 
~. davetsiz gelirsün. Kalk. Çık. •. 

Demişti 
Mustafa Pasa sanki has odanın du

varları ve tav~a~ları bir anda üstüne 
yıkılmış gibi, bu kelimelerin ağırlığı 
altında ezilmiş ve sersemlemişti. Ar
tık hayatının ince bir kıla bağlı oldu
ğunu hissetmişti. Son. en son bir ça
reye bagvurmak; yalvarmak ve yakar 
makta tatlı canını kurtarmayı aklın -
dan geçirmi§ .. Hüngür hüngür ağlıya 
rak koynundan kuranıkerinıi çıkar • 
mış; başının üstüne kaldırmış: 

- Devletlu Padişahım!.. Bu kulu
na iftira ediyorlar. Bencileyin sadık 
bir kulunu, sen cfendimden ayırmak 
istiyorlar. Şevketmaabı mübin üzeri
ne birden bine kadar yemin ederim .. 
Karılarımın cümlesi, birden dokuza 
kadar şartolsun ki, işittiklerinin cüm
lesi yalandır. Hele Yeniçeriler kaziy
yesi. külliyen bühtandır. 

Diye bağırtnı§tı. 
Fakat Padişahı, artık bir sinir buh· 

ranı sarmııtı. Yine o cızırtılı sesi; tıp 
kı. canı yanan vahşi bir hayvan yav· 
rusunun sesi gibi Çinili duvarlarda 
aksetmiye başlamıştı: 

- Ya. sen talim eylemedin ise; kul 
tarım çorba yemekten nisin imtina 
ederler. Ve beyinlerinde niçin yara • 
maz makulesi kelam söyleşürler. 

Mustafa Paşa, can korkusile kuru· 
yan dudaklarını güçlükle kıprrdatarak 
cevap vermitti: 

- Padişahım!.. Anların tuğyanı, 
şimdi olmu~ değildir. Bu ocak, böyle 
kurula gelmi11tir. Ben, bu anadek. bin 
türlü tedbir ile onları zaptederdim. 
Amma; bundan artık, buna da kadir 
değilim. 

- Hep yalan söylersin. Onları bu 
hale sen getirdin. Kullanm, benden 
razı ve hoşnuttur. mma onlara sen 
fit verirsin. 

- Haşa .• Sümme haşa, Padişa • 
hım ... Bu Kelatnikadim, bana garim 
olsun .. Padişahımın bunca nimeti göz 
lerime, dizlerime dursun ki, artık zap 
ta kadir değilim 

- lmdi, ver mührümü .. Ben, zap
teder adam bulurum. 

Padişah son sözü d~Sadrazamın su 
ratma haykırdıktan sonra, yüzünü 
Bostancıbaşıya çevirdi: 

- Al şunu ... 
Emrini verdi. Yerinden sıçrıyarak 

aüratle odayı terketti. Harem dairesi
ne doğru ilerledi. 
Bostancıbaşı. Padişahın (al ~ıınu .. ) 

demesini, (Mührü al •. .) manasına an
lamış: ağır ağır Mustafa Paşaya yak
laşarak: 

- Ver mührüşerifi, Sultanım • 
Diye elini uzatmıştı. Mustafa Paşa, 

hayatını kurtardığı için geniş bir ne
fes almış; koynundan çıkardığı altın 
örme keseyi öpüp başına koyduktan 
ıonra; Bostancıbaşının açık aıvcuna 
bırakmış; kapıdan dışarı can atara1\ 
(Akağalar kapısı) na doğru koşmıya 
ba§lamıştı. 

Filhakika şu anda 'Canınr kurtar -
mıştı. Fakat ne derecede bir kin ve 
gayiz karşısında bulunduğunu da, 
Padişahın sözlc-rinden anlamıştı. E
ğer başına bir çare görmezse, hiç şüp 
hesiz ki, bir felakete uğrıyacaktı. Şu 
halde en iyisi; bir miktar hazineyi 
ata terkileyip: 

- Ver elini gurbet diyan ... 
Diyip, memleketten memlekete k<l· 

çıp kurtulmaktı • 
Yolda bunu tasarlıyan Mustafa Pa 

ta. konağa gelir gelmez; 
- Bre. tez kapılan kapayın. Cüm

leniz sil!hlanın. 
Diye adamlarına emir vermi§ti. Fa· 

kat Mustafa Paıa:ıiın adamTarı ve u
şakları bir araya toplanmışlar: ara • 
larmda yaptıkları bir müzakereden 
sonra; 

Arkası Yar 

(1) Yenl~riter. 
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Bir Zararı da ... Bugün TURK Sinemasında ---
Sağlık bakımından zararını bir ta

rafa bırakınız; fakat medeni kanu· 
nun neşrinden evvel çok genç yaşta, 
hatta sevişerek evlenmiş, ııekadar 
çok çift tanıyoruz, ki yaşları kemale 
gelince, biraz olgunlaşınca biribirine 
tahammül edemiyecek kadar soğu
muşlardır. Bunun biricik sebebi da
ha vücutları, kafaları, hisleri daha 
evlenmeye hazır olmadan evlenmele
ridir. 

Edirneden Rcc. Mi. bize yazdığı 
uzun bir mektupta on beş yıl önce 
nası ateş içinde bir sevgi ile çıldır· 
dığı genç kızı aldığını anlatıyor: 

'' ... Daha mektepten yeni çıkmış, 
hayata bile atılmamışt1m. Uzak ak
rabamdan biri beni evine götürdü. 
Bu evde 14 yaşında bir kız vardı. 

Benden beş yaş küçüktü. Nasıl oldu 
pek hatırlamıyorum. Onun tarafın
dan bana gösterilen temayüle lakayt 
kalamadım. Delicesine seviştik. Ak
rabam olan zat da bu sevgiyi mem
nuniyetle ka11ıladı.Birkaç günün için 
de nikahlandık. Gene bu adamcağız 
bize ev15dı gibi baktı. Yoksa ben 
bir buçuk sene daha hiçbir iş sahibi 
olamamıştım. Bir buçuk sene sonra 
bir çocuğum, dört sene sonra da 
başka bir çocuğum dünyaya geldi. O 
zaman mes'ut muydum? bilmiyorum. 
Fakat ilk günlerin harareti yakınır. 
ğın verdiği başka bir hararete ve 
sevgiye dönmüştü. İkimiz de çocuk
larımız için çıldırıyorduk. Sekiz, on 
sene çocuk muhabbeti bizi biribiri
mize bağladı. Fakat benim bu çrldı
rasıya sevm~ olduğum kadına karşı 
rabıtam nikah bağından ibaret kal
dığı gibi onun da beni sevmediğini 
hissediyordum ki, nihayet onun so
ğuması bana karşı ihanetiyle de Qr· 
taya çıktı. Ben çocuklara ve on beş 
senelik maziye hürmet ederek kendi· 
mi bu aileye fed~ etmişken zevcem 
başka birisini sevdi. Sevdiğini ben· 
den gizliyemedi de. Her şey ortaya 
çıkınca itiraf etti. Şimdi ayrılmak~ 
tan bahıediyor. Hakikatte ben de o· 
nu sevmiyorum. Fakat çocuklarımı
zı. evimizi nasıl bırakırım: arada 
yalnız ooağın yıkılması mevzuubahs 
olsa ehemmiyeti yok. Fakat çocuk
lar ne olur? Bana mütaleanIZI bildi
rir misiniz? •t 

Sualinize bakılırsa sizce bu ocağı 
muhafaza etmek, çocukları ve anne
lerini r.izden ayırmaırulk imkanı hala 
vardır. Varsa ocağınızın yıkılmama
sı hayırlıdır. Yoksa o zaman çocuk· 
lan muhafaza etmeniz ve onların 
terbiyesile meşgul olmanız imkanını 
arayınız. Kanun sekiz on yasındaki 
çocukları babasına da bırakır. Siz 
de onu ~vmediğinize göre ondan 
ayrılmak - bu vaziyette - size pek 

FAVDALI 

az bir zaman acı gelecektir. 14 ya
şında bir kız ve 19 ya§tnda bir er
kek sevişmiş değil. biribirlerine kar
şı bir heves duymuşlardır: bu heves 
çabuk geçmiş; beş on sene evliliğin, 
çoluk çocuğa karı_şmanın sürprizleri 
içinde başka bir avunma yolu ara
mamışlar, fakat o da geçince vaktin
den evvel evlenmenin fena bir darbe
si kendini göstc-rmiştir. 

• 
içki dü,künü bir nitanlı 

Kumkapıdan Zehra imzasile: 
"Fakir bir ailenin kızıyım. İşime 

gidip gelirken karşıma genç ve ki
bar birisi çıktı. Konuştuk , bir ay 
sonra beni alacağını söy1edi ve ken
disi anneme gelip beni istemiş. Ak-
şam eve gittiğim zaman annem darı
larak bana anlattıgı zaman ben ko
nuştuğumuzu inkar ettim ve her gün 
peşime takıldığını söyledim. İki gün 
sonra tekrar gelmi§. Annemden söz 
almış ve bir gün beni ve annemi a
lıp kendi evlerine götürdü. Merhum 
bir beyin oğlu imiş. Onlar da çok 
zengin değiller ama hal ve vakitleri 
yerinde olduğu anlaşılıyordu. Bizi 
kendi annesine tanıttı .Bir hafta son-
ra nişanlandık. Hali da nişanlıyız. 
Fakat sonra beni gezdirmek istediği 
yerlere gitmedim. Yalnız bir iki ke
re sinemaya gittik. Bu sıralarda bir 

Türkçe 

REKS 
özlü 

VAHŞi ATLAR 
KRALI 

Bu programa ilaveten: VILLI FmTz - LILIAN HARVEY KA
TE DE NAGY - HANS ALBERT - PAUL HORBIGER ilb. Ufa 
>ıldızlarile çevrilen PRENSES EGLENIYOR muhteıem müzik film 
Ayrıca Foks Habeş. harp cephesi sahneleri. Yunanistanda ııon vak'alaı 

:!111111111111111111111111111,Dlllfllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111~ 
E M evıuunun güzellığ& .. Fazla hareketı ve romanın ebemmı yeti S 
E itıbarile bir ıinema ,abeseri teşkil eden ; -~ ALEXAnDRE DUMAS'ın meşhur romanı § 

~Monte ,Kristo 1 - -: Fransızca sözlü film : 
= -: Bu hafta S A R A Y sinemasında ~ - -: Emıalaiz bir muvaffakıyet kaunmakda •e en mükemmel film ; 
: olarak tanınmaktadır :: 
!iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

AN~ARADA YAPILAN BUYÜK. MlfıNGLı:.R n .SOYLt::VLER 

VE İPEK 
.M_ELEI-c 

Sinemalar1nda 
Programa ilaveten gösterilecektir. 

arkadaşı ile tanıştırdı. Bu genç on-
dan gizli bana onun dehşetli sarhoş #••••••••••••••••••••••••••' 
bir delikanlı olduğunu. gece gündüz 1.tanbul'un tanıdıtı en büyük •inema muıraffakiyetini 
içtiğini, annes·•ıin bundan kurtar
tnak için onu evlendirmek istediğini 
söyledi. Ben fena oldum. Bir iki de-

MARTHA EGGERTH ve JEArt KiEPURA 
fa da onun bize yan sarhoş geldiği-
ni hatırladım. Şimdi nikahımız için 
hazırlanryor. Fakat ben tereddüt edi
yorum. Sarh~ bir aAA,mla evlenmek 
Denı b'etbant etmez mı?,, 

tarafından Qynanan 

S~\lGiNiN SESi 
Evvela bu haberin doğru olup ol

madığını aragtmnız. Size arkadaşı
nın arkasından bu haberi yetiştiren 
gencin acaba fena bir maksadı yok 
mu? Küçük bir araştırma ile öğre
nirsiniz. Zaten ni an hiçbir taahhüt 
demek değildir. Pek tereddüt ediyor
sanız geri dönebilirsiniz. l!urı nla 
beraber evlendikten sonra içki, ku- _ 
mar, bohemlik gibi fena itiyatlardan S 
kurtulanlar nckadar çoktur. -

emsalsiz filmi kazanmaktadır MELEK sineması , _________________________ ... , 
:..u ... 111111111111111111111111111 mı n ır - -- ~ - -- BiLDiRiKLER - -- ----- T. 1. C. l. lıtanbul Bölgeai Bal' -: kanhğından; 
: Bu Perfembe 
: akşamından 

-: Cümhuriyetimizin on ikinci yıJ.. -
: itibaren 

ESARAY 
BiLGiLER 

-
E dönümü münuebetiyle bütün biı'"' 
: leşik klüpleriıni:ze ve bütün spor• 
E cu gençlerimize tebriklerimizi eu• 

BUGÜNKÜ SiNEMALAR - -: : narız. 

- -PROGRAM TİYATROLAR : : T. t. C. 1. lıtanbul Bölıeti Bar - -
lSTANBUL 

18.: Danı muıı~rıl (plak). 19: Bayan 
Halide konu,uyor. 19.30: Ere caz. Fehmi 
Ege ve arkaclaşlarL 20: İstanbul konser
vatuvarı nerea:ı sular profesörleri kon
seri: (ônılat Kentet) George ~rnst: Fliıt 
Josef Koblınıcr: Obua. Cemil Cevdet: 
Klarinet. Erich Kiıhn: Fagot. Rudolf 
Eidler: Korno. 20.30: Radyo caz ve tan
ro ırrupları. 21: Stıidyo orkestrasL 21.35: 
Son haberler - Borsalar. 21.50: Plik ne§· 
riyali. 

BtiKRES ·---
13.0S: Orkestra - Duyumlar - Konserin 

sureti. 14.15: Duyumlar .• Konserin sÜ· 
reii. 18: Plak. 19: Sinler. 19.20: Pl~k. 
20: Duyumlar. 20.15: Piyano. 20.40: 
Plak. 21.lŞ: Sozler. 21.30: Senfonik kon
ser. 22;30: Duyumlar. 22.45: Konserin 
süreği. 23.15: Röle konı«. 23.45: Yaban
cılara duyumlar. 

BUDAPEŞTE .-
18: Piyano konl!eri. 18.35: Çikolata fab

rik.asmdan reportaj, 19.20: Piyano • ke· 
ınan sonatları. 20.10: Konferans. 20.40: 
Piyano ve tara gato konseri. 21: Skeç. 
22.50: Duyumlar. 23.15: Caz. 23.50: Or· 
kestra konseri. 

MOSKOVA 

18.30: Borodin'in "Prens lıor,. operası. 
22 • 24: Yabancı dillerle yaynnlar. 

VIYANA 

18.25: KonW'!' saati. 19: Ders. 19: Fikir. 
ve düşünceler. 19.SO: Ekonomi. 20: Du· 
yumlar. 20.10: Ulusal &erviı. 20.30: Bır 
fabrıkada.n reportaj. 21: Karısık konser. 
22.30: Haftalık duyum icmali. 23: Duyum
lar. 23.10: Şarkılar. hafif havalar. 23.50: 
Sorıulara kar~ılılt. 24: Sözler. 24.15: 
Dans. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Eu rece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Sirkedde Be~ir Kemal - Cağalotlun

da Abdülltıdir - Kiıçükpazarda Cemil
Lalelidc Sıtkı - Sarac;hanebaşmda İbra
him Halil - Şehremininde Nazan -
Samatyada Teofilos - Aksarayda Z. Nu
n - Fenerde Emilyadis - Karagıim
rüktc Arif - Kurtuluşta Necdet Ekrem 
- Taksimde Kanzuk - Büyük.adada Şi· 
nasi Rıza - Heybelide Yusuf - Eyupte 
Hikmet eczaneleri. 

NA$1T- ERTUGRUL S~t = 5 kanlığmdan: 
Bu ıece uat 20 15 te ve Matine 15 te : E Taksim stadyomu idareıi bölg• 

ÜÇÜZLER. Vodvil 4 perde. Cuma alqa. : 
mı: BABA. Her tarafa trarrıva.1. Telefon: : : ile yaaa mucibince gereken muka• 
22121. • : : velenameyi yapbdığmdan ~ele• 

ŞEHIR TIY:TROSUNDA S = kaldırılan müttefiklik sıfatının gr 
29 tlktetrin Salı ıü~li akıamı saat 20 - E ri verilmit olduiu bildirilir. 

de Tohum. Yazan: Necıp Fazıl Kısakürek. _ E 
30 İlkteşrin çarşam?a a~şamı saat 20 de : -
Tohum. Yazan Necıp Fa;nl Kısakiirek. : : le 
31 Ilkteşrin perşembe ıünı.i akşamı ıaat - : Eski Osmanlı İmparatorluğunun ta • 
20 de. Tohum. Yazan Necip Fazıl Kısaku- : E ıime uğramış DÜYUNU UMUMİ· 
rek. 1 lkinciteırin cuma gi.ınü akşamı sa- : : YE MECLİSİ 
at 20 de Tohum. Yaıan Necip Fazıl Kı- : - 3$ 
sakürek. 2 İkinciteşrin cumartesi gunu : : Paris, 23 Birinciteşrin 19 
giındiiz ıaat 15 te Ço,..uklara. 2 İkinciteş- : : 
rin cumarteaı günü akşamı saat 20 de Saz : : Osmanh Borc;ları 
Caz operet. Yazan: Ekrem Reşit. Muzik : : 
Cemal Reıit. 3 İkincite§rİn Pazar gun· : : 
düz saat 10 da çocuklara. 3 1,kinciteşrin - : 
Pazar ıündiız saat 15 te Saz, Caz operet. E E 

25 lkinciteşrin 1929 tarihinde te' 
diyeye va:ıedilmig olan eski Osmanlı 
tahvillere aid kuponların (Müteda"' 
hilleri mümessil bonoların 1 numar•~ 

Yaw.n Ekrem Reşit. Müzik Cemal Reşit. : ı: 
3 1kinciteşrin pazar ak'jamı saat 20 de : C 
Saz Ca.ı operet. Yazan Ekrem Reşit. Mu- - ,.. 

zik..Ccmal Reşit. e = tli.veten: WALT DISNEY'in E lı kuponu hariç kalmak §Clrtile) 2 

TEPEBASI BELEDİYE GARDENBAR 
Kışlık salonu açıldı. Her akşam müzik, 

dans, varyete numaraları. Kabare nefis 
alakart ve tabldot yert1ekler ehven fiat
lar. Pa7.ar günleri 17,30 da çaylı dans, 
varyete, çay komple 75 kuruş. 

• 
Franseız Tiyatrosunda 
SOREYYA OPERETİ 

Bugün matine 16 ve süvare 20,30 
da. BAY - BAY AN büyük operet. 
Gişe eündüz açıktır. Telefon 41819. 
Yazanlar: Mahmut Yesari - Necdet 
Rü§tÜ. Besteleyenler: Sezai ve Sey
f~ttin Asaf. • • Sarayı Monte Kristo 
• Alkasarr 17 No. lu Poliı otot.DDbili 
• Şıkı Son iilnahım - Kokaraç& 
• [pelu Define adası 
• Saray : Kırık Hayatlar. 
•Melek: Seveirıin sesi 
• Türk: Vahşi atlar icralı {Reks) 
• Sumer; Büylik İhtilat 
• Elhamra : Yürüyüş - Saadet şarkısL 
• Ytldız: Roberta 
• Milli: Her •ey ıenin için 
• Oaküdar Hale: Karımı ben öldürdüm, 
Makineli adam. 

=hakiki bir MIKE MAVS filmi 5 
E Holivudda bir müsamere, aine-m 
§nı,anın en büyük artistleri Greta 9 
:Garbo, Barrymoore, Cbarlot, Ma- -
E lek vesaire ittirakile ! - -;iıııııııııııııııııııııııııııııırıııııııı'r. 

İkincitefrin" 1935 tarihinde mürur\1 
zamana uğrayacağı ali.kadar olanla"' 
ra hatırlatılır. 

Hamiller, işbu tarihten evvel, ~~Js 
telif piyasalardaki tediye aervısıJe 
mükellef müesseselere mezklır ,klJ
ponları ibraza davet olbnurlar • 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ illiHADI Milli ~ - ~ ---;::: 
;::: ... g Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz· 
5 Sigortaları halk için müıait teraiti havidir. 

Türk Sigorta Şirketi 

-= Merkezi idareli : Galatada Vnyon Hanında = ~ = Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. ~ 
= Telefon : 4.4887. 760~ ~ - -iiıııııııııııııııııııııtlllllllllJIJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllt111111111' 
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i CM AL 1 

Uzak Doğuda tehlike 
belirdi 

ltaı,_ .. Mabet haıi>i baJladığı za
:- bunun meydcma getirdiği kriz
~~ ve Japonyanın iı
;;.,,~e ıkallutaealdanndan korbl
L! ~ Şimdiye bdu Almıınyadan 
::: ._.eket görühnedi. Ve Almanla-
19~den i.ıtifadeye tqebbüı 
lci. ihtimal verilmiyor. Bila
~ Ahn.rıya, 1 talya-Habeı harbi 
~alı ıon derece uslu görünüyor. 
t de fU(lur: MalUmd ur ki ltal
lci .,AZ~~ ile mıla1t.dktan ıonraclır 
IW::_-.a& bu te!d>büae Pi§miıtir. 
.::_r...wıun Afrikadaki te§Cbbüsüne 
~ç lefkil eden Fransa - ltal-.::.a.1o Almanyemn hiç itine el-

lesilt--!- . . -" ...a: ~ 
dııi., l -;--mm tpne eaY9bl••uaıp 
i.i....1_ aailtere ıimcli .Franaayı Habet 
;--:""' lta'.iyaya yardım edemez bii
~te düı~k 1 tal ya-Fransa it
--.- bomıak istiyor. Bu, Alınan· 
~ ~ itine elvc'en bir politika· 
~~llıtltere böyle bir 11yasayı gü
d;-a, Almanya t.ac-afından Avrupa
ı,._.7•Pılacek herhangi bir ~et, 
-.Ya • f Nnaa te.anüdünü arttır
~!• nrar. Bunun içindir ki Al
~!- ~yle bir netice verebilecek 
d;.Qllllfl INr buıeketten ~ekinmekte-

LöJ~~ya ıe.lince; bU devlet için .A!. __ b .. mülahaza varit .değildi1'. 
~ıbyor ki Japonya, ltalya • Ha· 
tiz.. ~D :aeniı_!~ini ~l~.!· 
Gla~lemayecegını anladıgı açın 
.._ lô uzak doğuda yeniden lıa
,.~ &eçmeğe hazn'!ıanıyo:r. Japon-

- lıedıefteri ıunlardır: 
1 - Mançuryaclan cenuba doğru 
~ Çinin timalini nüfuz mm• 

ı 1~ almak. eot- Garbe doğru u:zanarek Mon-
bını ele ıeçirmek. 

tiJi ~'°'18, Japonyanm, Asyayı is
"- •1,....ının ilk acbmı idi. Bum
~ilanı yeriqtikten sonra artık 
"- ~ ÜÇÜncu adanlan atmak 11• 

lelnıiıtir. 
~~ Çin .iy.asası, bu mem
~ .-.! 'Ye cıemap olmak üzere 
tta-y ·~ ~ ıimali Çini Man.._:u, ıibı nüfuz mmtakaıı içine al-
nld · Yani timali Çinin Mançur· 
llrlu llfbnlmaaı ıiyaıaıı.Uluslar Kuru 
1etı::r ~ikaya ve Avnıpa dev
~ ne guveııerek Mançurya me-
-'dıiı ilde Japonyaya kafa tutan Çin, 
h.. ~cı denlcrdcn istifade ederek 
ıı sıcılr efa kuvvetli komıuıWUl kar
.la-_ U1'18ıl davraımyor. Geçenlerde 
,..:_--T• bazı vilayetlerde Ja-
~· - ,. a,. • ;-U.. ' ... , _ _ 
-'111ta . azıim, DazJ ukeri kıt· 
h.a J aerı ~ini iatemiıti. Çin 
§iııı.A~· t.aleplerına derhal yaptı. 
ltıalc 1 ~iDİ Japon 'l'IÜfuzu ehma ai
ti ~~ını ~üden Japon taleple
~ nı takip ediyor. Ve Çin 
J~ boyun eğİyOI'. Bu gidi§le 
~~ııı Şimali Çin lıakkmdaki 
deıı an, bir haırbe ~er vezıme
)°"· ~ edecek gibi gorunu-

1~01!-tan lıaldandaki ta~avvur
ht R ıehnce, hı>onya burada Sov
S~ ~sya ile ~alaımaktadır. Man
libi, M 8pon nüfuzu a]bnda olduğu 
'-et. ~olya da Sovyet nüfuzu al
~ ile 1 r memlekettir. Man
~ ~~kolye. mıında bazı ıı
~. J lan çıkmııtır. Daha 
ib~ ıtPOnlarm parmağı ile bu 
~ \ir ç~ıtır. Bu anlapnaz
~Ja turlü halledilemiyor. Ve 
~ ed~vvetle Mançuko tarafını 
~,.Anın ~~· Son gunler içinde Ja
~ '~ rne.ele ile alakası bir
ti gi~~ıtle:r .aavunnaya kadar ile
~tir. Gerçi Sovyet devlet 
~&le Sovyet arazisi istilaya uğ
h.ı liri ~ JaPonyaya "arı• bir ha.r-
L ' !lniy-...1.ı -.. • . b" k ") 
~. ~ krni~nı ı.rço vesı e-
J"Pon~ ·,ıerdir. Fakat Rusya, 
.___ .... ~a doğru ilerleme
~ So., fi alika.ız gibi görünüyorsa 
l..a.::':"Yeıt 1~ine bitiıik olan mem 
~eın · · 
'!. ~ bil' ha e ceçnmesıne kartı bü-
.ı~ .... i:ret göstenncktedir. 
~ n Monaoliatanda yer1eıme-
~~~.kolay ıkolay Tazı 
~etle do· .Afik.iu-dır. Bu istika
~etAer ıru ilerleme Japonya ile 
ile beti ~ bir çarpııma
~~celıend»1ir. lıte Uzak Doğuda --...., "°"' tehlike budur.-A. ş. E. 

~:ına üzerine 
~ rGyütün 13 ncü 

•ldönümü 
~ ~ 28 .. (A.A~ - Roma üzeri
h11aibı 1Üt6n 13 uncü yıldönümü 
diiltlr· lnıtlulanmaktadır. Bütün 

.,, ~lar kapalıdır. 
'"-.&.t ı-.."° direktuan, bu aabah Ve • 

isbı .. ın1 ezarlıfına giderek inkılap 
• o enlerin h t 1 . -.Uttj a ıra annı tazız et-r. 

s••t s d • 
~- • partı bayrafı, Venedik 
8~ balkonuna çekilmia•: .. 
'-hın h" 1 . --te>ı-ell) fe ır erde buna benzer 

8 
•l' Y•palacaktır. 

'-ndan b ._ f • • 13 .. .. 
>tlı i . aıaa aıızmın uncu 
~lı ÇJ1'de baıanlmq olan itlerin 
~ .. l~ ~nlai yapılacaktır. Bu İt-

,.ın ılı· b •4lı-a 1 uçuk milyar kadar bir 
aal'fedihniıtir. 

' 

Gran©J1:1o~a 

İmparator 

AL.E.K.S.A N O R·' ı n 
H.A.. Tl:RAI AAJ;l 

Dessieye Gidiyor _ 
No. 18 "Çeviren: M: Rasim OZGEN 

Yakıl'!~~- Habeşlerle Barış i~in Çar Saray Nazırı ile Başbaşa 
Goruşmeler Yapllacak Vermiş Meşhur 

Habeş Başkomutanı 
Şarkta Mukabil 

Harrara 
Taarruz 

Geldi - Habeşler 
Hazırlıyorlar 

Adisababa, 28 (A.A) - Baık~ 
mutan Raı Nacibou, Harrara ıe &.. 

lince Ogaden cephesine hareketini 
bildiren ve Habeı~tanın harbi ka
zanmaaı için dualarda bulunulma
aını ahaliye tavaiye eden bir bildi • 
riği bütün kiliselerde OkutmUflur. 

Yakında ban§ için gö
rüşmelere başlanacak 

Adiıababa, 28 (A.A) - İınpa -
rator, yakında uçak ile Deaaie'ye 
gitmek ve ayni günde Adiaababa'
ya dönmek niyetindedir. 

Bir hafta evvel D~ie'ye yolla· 
nan muhafız kuvvetlerinden bir 
kısmı tekrar Addisababa'ya çainl
mııtrr. 

Bazı çevenlerin tahminlerine ıö
·re yakında banı görü.pnelerine 
baılanacaktır. 

Mukabil taarruz 
hazırlıkları 

Cibuti, 28 (A.A) - Reuter A • 
jansı aytan bildiriyor: 

Burada dolatan yaymtılara rö • 
re, çok büyük Habeş kuvvetleri ıü
ney cephesinde ltalyanlara kup 
bir mukabil taarruz hazırlamakla· 
dırlar. 

1 talyanlar zengin bir 
bölgeye sahip oldular 

Asmara, 28 (A.A) - Hana Ay
tanndan: 

Adinefa.'un zaptı •e Fereamai 
vadisindeki ilerleyit, ltalyanlan, 
suyu bol, zengin bir bölıeye aabip 
lalnuıtır. 

Son hareketler, yatmz ~imi• 
ceyı noktalarmnı İfgalini deiil, ay
ni zamanda İmparator Menelik'in 
1896 da iaıeıini temin eden bölce
nin ele geçirilmeaini iatihdaf etmek 
tedir . 

Entiıiyo'yu i11al eden yerli u
kerlerden mürekkep tümenin çok 
çabuk ilerlemeaine .ebep, yollann 
bu bölgeye çok yakın bir yere ka • 
dar ulatmakta obnalandır. Bi>ylc -
ce iate ve levazım aervisleri ordu
yu kolayca takip edebilmiıtir. 

Diğer taraftan haber •erildiiine 
göre, iıııal edilen Tigre bölıuinde
ki demir ve altın madenlerini iılet
meğe teıebbüa etmek üzere Eritre' 
den birçok maden mühendisleri 
gelmiıtir. 

MıarL clolrforlar 
Adiıababa, 28 (A.A) - Habet 

kızıJhaç"ında çalıpcak olan 17 Mı-
11ırlı hekim ile 62 haatabakıcı yalun 
da buraya geleceklerdir. Bunlar, 
geçenlerde Habeıiatana gelen 
Preıu lımail Daua'nın himayeai al
tında bulunacaklardır. 

Harp filmi ya.cık 
Kudüs,· 28 (A.A) - İki Jpgiliz, 

::smuJu ı>ır ı; .... .ı .. ı. '1aııua.ıc n~bct !ıeJıfiyen Ha6q neferi 

b~r. d~ Arap .~em~an müteıekkil J Habef harbini göatenn filmleri J'&• 
Fılıatin aanaur komuyonu ltalya - aak etmiıtir. 

isviçre Hükumeti Zecri 
Tedbirlere iltihak Ediyor 
Bern ,, 28 (A.A.) - Reuter Ajan- ı dikı hakkındaki kanun liyihası ahki

SJ aytarı bildiriyor: lsviçre, Italyaya nuna dayanarak kararname ile mese
kar§ı alınan zecri tedbirlerin tatbi - leyi bitirecektir. Bu kanun lAyihası 
kında öteki ülkelerle beraber hareket mucibince, pakt taahhütlerinin tatbi
etmeğe karar vermi§tir. Filhakika la- kı için parlimentonun rey vermesi li 
viçe hüldimeti, Italya ve Habcıistana zım değildir. 
yapılacak silah ihracatı üzerine am • A ·1ıaJ 1 ". "ll"l 
bargo koymak ve finansal zecri ted- ~erı an •• .,. pnu u ~ 
birler almak karannı vermiıtir. Eko- Napolı, 28 (A.A.) - Amerikada 
nomik tedbirlere gelince, hükumet oturan İtalyanlardan milrekkep kala 
aluminyom gibi elzem maddelerin ih- balık bir grup .. Rex" tranaatla,ltiği 
racmı yasak etmittir. Iulya. satm al ~~ buraya gelmitlerdir. Bunlar gönül 
dığı qya bedelini 6deyemediğinden lu olarak Doğu Afrikaama gidecek· 
bu tedbir almmıttır. lerdir, 

Fran•a ue .aecri tedbirler 
Paris, 28 (A.A.) - Fransa. irti • 

bat komitesinin 31 llkteırinde vere· 
ceği karar ile bu' karann tatbika geç 
meıi arasında yalnız dört gUn mühlet 
iste~iıttir. Bundan anlatıldığına gö • 
re hukfunet, barıı muahedesinin tas-

Gene kımlldanıyor 

lnwiü mollcrrrno f,oyJtot 
Buenos Aires, 28 (A.A.) - Reu

ter aytanndan: Buenoe Airea'deki 
İtalyan tebaaaı arasında birtakım 
mektuplar dol39maktadır. Bu mektup 
tarda, ltaljanların lngiliz mallarmı 
boykot etmeleri tavsıye ediliyor. 

Beyannameyi Hazırlamışlardı 

llıinci Nilıola, aplaeye Biden .. ıcerleri, eaue re.imleri 
öniincle to.Jıdis ediyor •• 

Nebdar dütilnıem aklnna, iki 
§Ilttan baıka hareket tarzı gelmiyor
du: Ya ihtilalcilerin bütün istekleri
ni kabul lhımdı; yahut onlara kar
tı koymak ve ihtilali merhametsizce 
bastırmak icap ediyordu. 

Birinci ıı!,. yanm ıoayalist bir 
cümhuriyete doğru ilk adımdı. İkin
ci ııklr:a göre hareket olunmakla sal
tanatın prestiji ihya olunablirdi. İki 
halde de vaziyetimiz sarihti. Fakat 
NiJri. yalnız miralay Nikola Roma
nof kalmak iaterıe, hadiselere inti
.zar etme~n ba§ka yapacak şey 
yoktu. 

Bilikia yeminine sadık kalır, hU· 
kümdarlığını idameye azmederse, 
Se.n-Petenburg'un geveze münev
verlerinin önünde, zerre kadar gev,c 
memesi ve iğilmemeai lazımdı. Ya 
beyaz teslim bayrağını çekmeli, ya
hut ülkenin üstünde, imparatorluk 
sancağını hikim kılmalıydı 1 Bütün 
Ruıyanm çan olduğu için Çarakoye
Selo'yu, ba§ka bir remzin himayesi
ne sığındırmak hakkına da malik de
ğildi. 

Sen-Pe,tersbur~, iki bin kilomct· 
roluk bir mesafe, Ay-Todor'dan ayı
nyordu. Grandük Alekaandr'm dü
ıünceleri ile imparator 1kincı '.Niko· 
1'nm mütereddit fikirleri araamdaki 
ayrılık iıe bu mesafeden bile daha 
büyüktü. 

17 Teırinievel 1905 te, Vit Gran
dük Nikola Nikolayeviç, saray nazırı 
Baron Fredrik ile çar bat bap ver· 
diler; saatlerce müzakere ettiler; 
neticede, Nikinin imzaladığı birçok 
yerleri müphem beyannameyi neş
rettiler. 

Çar bu beyanname<X, ihtilalcı1e· 
rin (köylülerin ve amelelerin) mü
cadele kuvvetlerini teskin etmekten 
kaçınmakla beraber, mutlak kudret
li hükümdarlıktan da vazgeçiyordu. 
Halbuki, o, tahta çıktığı zaman, 
Moskovadaki Vpenaki katedralinde 
ecdadımızın iarinden ayrılmıyacağını, 
yeminle teyit etmitti. 

Münevverler, parlömanlanna nail 
oldular. Rusya çarı ise, vaktiyle ta· 
tarlann çizmeleri altında ezilmiı o
lan bir ıpilletin içinde, İngiltere kra· 
1mm bir karikallril haline geldi. Bu 
her ıeyin nihayet bqlmaaı, haneda· 
nın zevali ve imparatorluğun ölümü 
idi. Cüretli bir hamle, bizi, sonraki 
on iki senelik ıstıraplardan koruya
bilirdi. 

- Sen-Petcrsburgla telgraf mu
haberesi ba§lar baflmaz, Nikiyc, ti
careti bahriye nazırlığından istifa et· 
tiğimi bildirdim. Yeni baıvekil Vit'in 
kendi adamları ile tctkil ettiği kabi
nede bulunmak istemiyordum. 

Dumanın açılıtı 
1905 senesinin hadiseleri, gittikçe 

hararetlenen bir cereyan içinde yü
rüdü. 

TC§rinievel nihayetlerinde, yahu
dilere kartı bir kıyam patladı. Çok 
liberal olan Vit, bu hal karşısında 
eeı çıkarmıya bile lüzum görmedi. 
Bir Makyavel gibi hareket ediyor, 
s;: rhot bir millete, yahudi evlerini 
ve dükkanlannı yağma etmeye mü
samaha etmekle müfrit milliyetper
ver unsurlann müzaheretini temin 
edeceğini zannediyordu . 

Kanunuevvel, en kanlı bir ay ol
du. Hassa ordusuna mensup Scme
novski alayı, Moıkovadaki polisin 
yardunına kOflllak için, sij[&tle, Sen 
Peteraburıu terketti. Asi köylülerle 
üç gün muharebe devam etti. 

İlk Dumaya meb'us intihabı, siya
a.i katillerle, ıırevler, hırsızlıklar ve 
yangınlarla bunalaq bir hava içinde 
cereyan etti. Boltevikler, taraftarla
rına Dumayı boykot ettirdiler; mey· 
dani, baılannda İngiliz meırutiyeti
nin percatifklrlan bulunan profesör
lerle gazetecilerden, doktorlardan, 
avukatlardan ve sair münevverler
den mürekkep olan meşrutiyetçi de· 

mokratlara açık ve serbest bıraktılar. 
27 Nisan 1906 da Dumanın açılma 

günü idi. Valde imparatoriçe, Gran· 
dük Mişel Aleksandroviç, Ksenya ve 
ben çar ile çariçeye refakat ettik ve 
Peterhoftan kışlık saraya gittik. 

Merasim, Nikinin on bir sene ev• 
vel, münevverlere "delice hulyala
nndan vazgeçmelerini,. tavsiye ettiği 
o, güzel salonda cereyan etti. 

Biz, büyiık üniformamızı giymit
tik: aaray hanımları da bütün el· 
maslannı takınmıılardı. Böyle iken. 
ortada esen havada bir matem ağır• 
lığı vardı. Niki, duadan sonra, kısa 
bir nutuk okudu. Bu nutukta, Duma 
azalannın ve yeniden tqkil olunmuı 
olan devlet §Cirwnın halledeceği 
meseleler hulasa ediliyordu. Biz, 
nutku ayakta dinledik. Dostlanm, 
valde imparatoriçe ile Grandilk Vla· 
dimirin gözlerinin yaşardığını söyle• 
diler. Bir lnsım meb'uslann yüzle· 
rindeki hatin kindarlığı görmesey• 
diın, hiç §Uphesiz ben de ağlardım. 
Fakat ağlamıya vakit bulamadım. 
çünkü, bu meb'uslann halleri bana, 
o kadar şüpheli görünüyordu ki, 
dikkatli davranmaya, onlardan biri
nin, Nikinin yanına yaklaşması ihti· 
malini, daima, gözönünde bulundur· 
mıya mecbur oldum. 

"Bütün ciddiyetimle ümit ederim 
ki, siz hükümdannızın ve büyük 
milletimizin itimadını tatmin etmek 
arzusundan ilham alarak dindarane 
bir gayretle mesainize başlıyacaksı· 
nız. Allahm inayeti, bana ve size 
yardım etsin 1,. 

İşte, Nikinin nutkunun son fıkra
sı bu idi. 

Devlet ıGrası tarafından hararetle, 
meb'uslara ayrılan taraftan zoraki 
yükselen hurralarla rejimin cenaze 
merasimi nihayetlendi. Biz. Peter· 
hofa dönmek i~ elbi9c1erimizi de
ğiştirdik. Vit, meclisin açılmasından 
bir gün evvel çekilmişti; bütün bil· 
rokratlar, korkularından görünmi· 
yen eller tarafından yukarı kaldırıl· 
nuş bir ceset hissini veren, ihtiyar 
Goremkine itaat ediyorlardı. 

Rusyadan iğrendiğim zaman 
Saray, hüzün içindeydi. Saray 

mensupları, kendi gölgelerinden kor 
kacak hale gelmiglerdi. Teneffüs et
tiğim hava, beni boğuyordu. Yeni 
bahriye nazırı Birilef, Baltık denizi 
torpitolat grupunun kumandanlığını 
bana teklif etti. Bu teklifi derhal 
kabul ettim; çünkü öyle bir !uhi h~· 
let içindeydim ki, önüme bır gem~
nin gilverte yıkayıcılığı süri.ılaeydı. 
onu da, kabul ederdim. Amiral san· 
cağımın, zatı phaney_e mahs.ua. _~l: 
maz gemisinin dircğıne çe~ldıı;_ını 
gördüğüm zaman sevinçten tıtredim. 

Kscnya ile çocuklar, yazı, Gaçina: 
da geçiriyorlardı. Her hafta benı 
görmeye geliyorlardı: ara,.mızda şart 
koyduğumuz için eiyasiyattan hiç 
bahsetmiyorlardı. Saratof eyaletinin 
genç ve faal valisi Piyer Stolipinin 
Goremkinin yerine geçtiğini biliyor
dum ; bu kadarı bana kafi idi. Ka
inbiradcrim Mitclin yatı ile Finuva 
sularında dolaşıyor; meşruti hükQ
metimizden başka her şeyden bahse· 
diyorduk. 

Bir sabah, Gaçinadan bir telgraf 
aldım: Oğlum Feodor ağır hasta 
imit· Derhal harekete mecbur ol
dum. Benim muavinim olan kuman· 
dana da mümkün olduğu kadar ça
buk, 'belki bir hafta sonra avdet ede· 
ceğimi söyledim. Bu hafta, bir daha 
gelmedi. Çünkü üç gün sonra, Al· 
m~z gemisin~e kalan uşağımdan 
murettcbatın ısvana hazırlandığını 
ve avde eder etmez beni tevkif ede
ceklerini haber aldım. Bu haberi Ni· 
kiye söyleyince: 

- Sandro, çok milteesairim. Der
hal vazifenden çekili Hükumet, aal
tanat hanedanına mensup birini, ih· 
tililcilerin eline düıüremeı:. 

[Arkası var] 



6 ==============:=:===================:;::::::::::=====:==:-~=T A N:=========================================== 29 • 10 • 935 : $1 

Dünya Gazetelerine Göre .Hi.disel.er 
GENERAL KONDILIS SÖYLUYOR: 

"Kr~I Qört Haftaya Kadar 
Aramızda Bulunacak,, 

Kondilise Göre Kral Partilerin 
Birliğini '('emin Edecek I 

ÇaLlari. hl>ine.i diiftiilıten 
bafan• 

Petit PtırUi•n'tl.n: 
GeMral Kondilis, bir burjuva kı· 

.rafetile, gri bir kostüm, yumupk 
gömlek giymiJ olduğu halde beni ka· 
bul etti. Ne terbet vene 
bul etti. Ne tirit ve ne de çizme ta
tıyordu. Bana verdiği uzun diyevde 
dedi ki: 

- Ben müteauıp bir ctimhuriyet· 
çi idim. Fakat vatanperverliğim bana 
aldandığımı gösterdiği gün fikrimi 
değiıtirdim. Bugün Yunanistanm an
cak krallıkla kurtulacağına kaniim. 
Iktidar mevkiinin mes'uliyetini hü
kümdarlığı yeniden kurmak ve cUm
huriyeti yıkmak için kabul ettim. Şu• 
ras ıda bilinmelidir ki, benim kral ai
l esile hiçbir münasebetim yoktur. 
Hatta Büyük Savaıta onunla ihtt1if 
halinde idim. Cümhuriyet Yunanis· 
tanda muvaffak olamadı. Daima ihti
laller oldu. Bunlu ya Venizelos veya 
zif eseri gösteren Çaldaris nm•am
qa çıkarıldı. CUmhurba§kanı mmıle
kette hiçbir şey değildi. Hiçbir ıeyi 
temsil etmiyordu. O, iktidar mevki
inde bulunan fırka telinin emrine 
itaat eden bir memurdu. Bu bal böy· 
lece devam etti. 

1 Mart isyanı, bizde cUmhurlyet 
reji.mini tamamen mahkilm ctm.iftir. 
Bu hareket, bir fikre hizmet etmek 
için değil. Venizelosa hizmet etmek 
için yapılllll!tt. Bu isyan bizi ıefer
berlik ilan etmcğc ve üç sınıfı ıillh 
altına çağırmağa Ye toprağımız için
de harp yapmağa mecbur etti. Şim
di siz söyleyin. Bu hal devam edebi
lır mi idi? 

Bugün memlekettee her ıeyi yeni· 
den yapmak lazımdır. Krallık her 
alanda yeni ve büyük bir program 
tatbik edecektir. Orduda, bahriyede, 
tayyarede, tüze ve kültürde esaılı ıs
lahat yapılacaktrı. 

- Kral Jorj'un Yunaniltana döne
ceğinden emin misiniz? 

......... lırollılı -· ifin İf 
6ef•n heyet 
cesinin hôikati ifade edemiyeceğini 
söylüyorlar. 

- Tabiri Fakat ben plebisitin ta
mamen ıerbeat \re dilrU.t yapılacağı
nı iddia ediyorum. Bu defa banpal 
seçiciler adt tahrikatçılarm tiddet ve 
tehditlerinden ula korlamyarak se
çim aandıklarma yanapcaklardır. Bu 
plebisit, monartinin bir zaferi ola· 
caktır. Kral Jorj'un, Yunaniatanda 
normal ve mes'ut bir hayat kuraca
ğından eminim. Kralm bitaraf ve iyi
lik istiyen bir hükümdar olacaktır ve 
biltılin partilerin birliğini temin ede· 
bilecektir. Kral menfada geçirdiği za
man zarfmda cümhuriyete karıı ya· 
pılacak hiçbir harekete karır müsait 
davranmamıttır. Hülrlimdarlık, onun 
için üzerinde mlilkiyet iddia edilen 
bir mal değil, yapılması llmngelen 
bir vazifedir. 

Kral ıelir ıelmez ben istifamı ve
recettm. Fabt ~ benden 
kendilite beraber çalıpnamı iatiyecek 
olu.na ben de kend.üıine programımı 
bildireceğim. Karar vermek kendis~ 
ne aittir. 

I mparatorun Muhafızlarından 
8000 Muharip 

Dessie Şehrine Gitti 
Daily Telegraph'dan: 

Adisababa • Pazartesi: - Bugün 
kralın muhafız krtaatından 8000 mu
harip Aduva'daki İtalyan cephesinin 
200 mil cenubundaki Dessie mevkiine 
hareket etmiş bulunuyorlar. Bu as • 
kerter çok iyi giyinmiş ve modem 
harp için lazım icabeden teçhizatla 
donatrlmıJtır. 

imparator 40 zabitten her birini ay
rı ayn kucaklamış vo bunların talim 
ve terbiyesine memur eski Belçika 
zabitlerinin de elini sıkarak askerle
rin cephede son nefeslerine kadar 
harp etmelerini temenni etmiıtir. 

Bu muharipler Dessie'ye varmak 
için kendilerini bek.liyen kamyonlara 
binmitler ve karanlık basmadan yola 
çıkmıtlardır. Yolda kendilerine itti -
bak edecek olan kuvvetlerle cepheye 
vbıl olduktan zaman 70,000 kişiye 
flaliğ olacaklan tahmin edilmektedir. 

Fransızların Djibuti ile Habeş hu
dudu arasındaki timendikr yolunu 
Italyan tayyare hücumlarına karşı 
maskelemekte oldukları bildirilmek -
tedir. Ayni zamanda Fransızlann, 
mütehacnmil bir hücuma ltar!ı kulla
nılacak zırhlı otomobillerin gidip ge
le bilmesi için yol İn§Batına da ehem
miyet verdikleri haber veriliyor. 

Fransızların bu hazırlıklarına ha -
kılına Fransanm İngiltere ile Birle • 
!ik olarak hareket etmeleri çok kuv • 
vetli bir ihtimal dahnindedir. 

Habeıistan ile Fransanın gitgide 
aralan açıldığına dair dolai<1J1 haber • 
lcr kuvvet bulmaktadır. Laval'in te • 
reddütleri, imparatorun fÜphelerini 
arttırmaktadır. 

Bundan başka Fransa Diredauva'da 
Habefistarun kendisine tayyare hil -
cumlanndan masun bitaraf bir mmta 
ka göstererek bu mmtakayı ipretler 
le belli etmesini istemittir. 

Habef hilkftmeti ise bu talebi, Ha
bet hikimiyetine kartı bir taarruz ve 
İtalyayı Diredauva'yı bombardımana 
açıktan açığa bir davet telikki etmek· 
tedir. Ayni zamanda Fransanm bu 
aruiyi ilhakmdan da korkulmaktadır. 

Tiroltlen melıtup 
imparator Tirolden bazı A vustur -

yalılardan Habeşlerin muzaffer çık -
malarını temenni eden mektuplar al
dıiını söyleDliytlı. Blı m•kwy ...ı..h1 • 
bi, şayet Habeşliler Tirollu esir alır
larsa, bunlara iyi muamele edilmesi -
ni, çünki, onların da Sinyor M ussoli
ninin tazyikinden J.>ıktıklanru yazmak 

tadır. 

CepCıelerde 
Durgunluk 

"Dmly Telgraph,, ıukeri multarri. 
riniıa ,,~lan: 

Italyanlann tereddüdü inanı p -
şırtacak bir haldedir. 

Son yirmi dört saat zarfıııda cep -
belerin hiçbirinde hiçbir hadise olma 
mııtır. A~keri havadis olarak sadece 
imparatorun merkezde askerleri tef
tiş ettiğini haber alıyoruz. 

- Bu askerin tahmini mikdan (50) 
ile (80) bin arasındadır. Bunlann 
şimdilik umumi ihtiyat kuvvetlerini 
teıkil ettiğine şüphe yoktur. 

Gazete muhabirlerinin yuılanna 
bakacak olursak bunlann da eski ve 
biribirinden ayn ayn ıilihlarla teç· 
biz edildiklerine inanmak lizmıdır. 

Muharebe başlıyalı epey vakit geçL 
tiği halde her iki cephede de hiçbir 
faaliyet olmayııı İtalyanlara çok fena 
tesir yapmııtır. 

Her ne ıuretle olursa oJıun Aduva 
nm zaptından aoan bu cephede de 
derin bir durgunluk hbıl olUfu, Ha
be§ harbinin güçlükleri baklanda çok 
a.= malQmat sahibi olan ltalyan balkı 
na bir darbe tesirini yapmqtır. 

Halbuki otomobil yolu ikmal edile
li birkaç gün oldu. Italya taarruzunun 
yapılması için siyasi ve sevkülcen 
bütün sebepler ha%11'lanmıttı. Fakat 
buna rağmen henüz böyle bir teıeb -
büaün yapılmamasını izah güçtür. 

Ztıler ilatiyaa 
Italyan kumandanJannm daha müd 

birane hareket etmek için tehlikeli 
iflere girifmedilderi anJaırhyor. Fa -
kat ltalyadaki tcvk ve heyecanı tut
mak icap ediyorsa bu heyecanı mu -
nfferiyetlerle beslemek lamndır. 

Aduva zaferi muhakkak ki, iyi bir 
başlangıçtı ve bu ltalyanlara çok tat· 
lı geldi. Fakat pyet Habef kabileleri 
r.in teslim olmalan anu ediliyorsa 
daha kat'i darbelere girlfilmelidir. 

Cenup cephesindeki durıunJuk ya
ğan 'iddetli yağmurlardan ileri gel • 
mektedir. Embargo kaldırıldıktan aon 
ra General Graziani'nin timendifer 
yolunu kesmek hususunda son derece 
''dl~ o-. °'~,..;yuııg-u --hut.-u • 

Bunun için de elinde bulunan yegii -
ne vasıta tanklardır. Halbuki çamur
lu arazide bunların ilerlemesine im • 
kan yoktur. 

Zeila'dan gelen kirvan yolunu kes· 
mek meselesine gelince, bu daha güç 
ve uzun bir iştir. Köprüleri atmak, 
ravlan sökmek suretile 4imendifer 
yolunu berhava etmek mümkündür. 
Ve bunu vantıktan sonra da askeri 
geri çekmek lazımdır. Halbuki bir yo 
lu müessir surette kesebilmek için o 
yol üzerinde mütemadiyen asker bu
lundurmak icabeder. 

Son iki haftalık neticeleri alacak 
olursak kan dökülmenizin kazanılan 
tek bir zaferden maada ltalyanJum 
aldıktan neticeler hakikaten küçük • 
tür. Her iki cephede de ilerlemeğe 
muvaffak olamadıktan gibi, harpte de 
kat"i bir darbe elde edememiflerdir • 
Buna mukabil HabeJ kuvvetleri yek
pare ve taarruzdan masun bir halde 
kalmıştır. Tayyare uçuflannın tevlit 
ettiği maneviyat kırıklığını saymıya· 
cak olursak netice insanı §a_şırtacak 
kadar hiçtir. 

- Evet, tamamen eminim. Dört 
hafta ge~eden, kral aramızda bulu
nacaktır. 3 Ikinciteırinde Yunan miJ. 
leti tıl-1 serbestçe oyuna müracaat edi
lecektir. Millet krallığın iadesi Jıak. 
kındaki fikrini serbestçe ıöxliyecek-• . • ır. 

- Cümhuriyetçiler, plebisitin neti-

Ulıulor S_,,eteri eolatlanıulan birini mllaa davet ediyor 
[Münihte çı•cıra Simpliciuimua] dan: 

Diğer taraftan hareketsizliğin Ha
beıter için de muzir olduğunu söyle
mek kabildir. Çünkü durgunluk neti
cesi toplanan kuvvetlerin dağılmak 
ihtimali vardır • 

.....,.._ 
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yemeğini bitirinceye kadar seuiz bir 
kenarda oturdu. 

Brixan karnını doyurduktan son
ra bir: 

- Oooh ! çekti, sababtanberi ağ· 
zuna bir §ey koymadım. Size bir ha· 
ber vereyim mi? Dostumuz ve aşi· 
namız Stella Mcndoza ıu dakikada 
Griff §atosunda mahpus bulunuyor. 
Galiba kendisini pencereden hayli 
korkuttum. Halbuki ben oralarda 
herifin peıinde dolapyordum. Bir· 
den karırma Stella çıkmH mı? Öyle 
korktu ki, az kaldı bayılacak san
dım. 

O sırada kapıya 'hızlı hızh vurul-
du. Knebvorth bapnı kaldırdı: 

- Kimdir bu saatte gelen adam? 
Brixan: 
- Belki o poliı memurudur, dedi. 
Knebvorth kapıyı açtı. Karııama 

yaşlı bir kadın çıktı. Elinde Uatüva
ne şeklinde intizamla billrillmüı bir 
kiğıt vardı: 

- Knebvorth aiz misiniz? 
- Evet.. 
- Size Mis Adele'in bıraktıp ki· 

frtlarr getiriyorum. Bana ~yle ten-

bih etti. 
Knebwrth kifrtlan aldı, etrafını 

tutturan Jarmızı lastikleri söküp at
tı. Kağıtlara baktı: Rosclle'in müs
veddeleri .. 

- Bunu nİ!iİn bana getiriyorsu
nuz? 

- Bana öyle söyledi, bu kiğıdı 
bulursam, size getireyim diye. 

- Pek ili, pek ili, te,eklriir ede
rim. 

Kapıyı kapatarak yemek odaama 
döndü. 

- Nedeniniz? Adete senaryonun 
milsYeddelerini geri gönderiyor. 
Bunda bir it Yar galiba t 

Brixan alilra ile sordu ı 
- Kim getirdi? 
- Galiba ev aalıibi olacak. 
Ve kadını tarif etti. 
- Evet. o 1 Adele rolünden mem

nun değil miydi? 
Xnebvorth baftV.I aalladı: 
- Bil&tis pek memn~ görünü

yordu. 
Brixan büsbütün ilgilerımifti: 
- Öyleyse bu itin içinde de bir 

it var. Gelen kadm kclimcai kelime· 
ıine ılze ne dedi? 

- Dedi ki, bir kiğıt bulursa, bana 
getirecekmit. 

Bri:xan bir hamlede evden dııan 
çıktı ve kadmr yakalamak için yol 
boyunca kotmağa ba§ladı. Çok geç
meden yetitti: 

- Sizden rfCll ecleeeifm, dedi, lQt-

fen Knebvorth'un evine gelir misi
niz? Öğrenmek istiyor. Mis Adete 
bu yutlan niçin gönderdi? Acaba 
unuttu da onun için mi? 

- Ne bileyim ben a yavrum.. Si· 
ze gitmek için evden çıktı. 

Knebvorth sordu: 
- Benim evime gelmek için mi? 
- Efendim, stüdyodan bir zat 

geldL Sizin Adele'i istediğinizi aöy· 
Jedi. Ben de bu zatın söylediklerini 
haber vermek için, yukarıya Ade
le'in odasına çıktım. Kız o sırada 
yatmağa hazırlanıyordu. Siz demiş· 
siniz ki: "Bir piyes var, onun için 
görüteceğiz, müsveddeleri de alıp 
gelsin!,. Arandı, tarandı, müsvedde
leri bulamadı. Canı pek sıkıldı. O 
zaman ben de dedim ld: ''Haydi yav 
rum, sen git de, ben kağıtları 
bulunca oraya getiririm • ., O da "Pe
ki,. dedi. 

- Bu ıeJen adam ne biçim adam· 
dı? 

- Şi§manca bir adamdı. Giyinildi 
birisi de değil. Doğrusu ben §Oföre 
benzettim. Galiba biraz da kafayı 
çekmifti. Ama Mia Adcle'i korkut· 
pıamak için burasını kendisine IÖyle
mcdim. 

Briun 10rdu: 
- Ondan sonra ne oldu? 
- Adele odasından indi. Şoför 

zaten yerine geçmişti. Otomobilin 
açık bgumdan içeriye ıirdl. O gi· 
rer girmez kapı da kapandı. 

- Kapalı bir otomobil miydi bu? 
- Eveti 
- Ondan sonra gittiler mi? Saat 

kaçtı? 
- Saat on buçuk vardı. İyi hatır• 

lıyorum. Tam otomobil hareket ede
ceği sırada, saatin çaldığım duy
dum. 

Brixan'da zahiren çolı: ukin bir 
adam hali vardı. Konuımaa, konut
ma değil de, fısıldaıma &ibi bir ıey
di. 

Saatine baktı: 
- On bir, yirmi! dedi, bize gel

mek için neye bu kadar beklediniz? 
- Yavrum. kağıtları bir tUrlil bu· 

lamadım ki.. En sonra yutığınm al
tında buld~ Yalnu bir ıey aoraca· 
ğım: Mis Adele oraya ıeJmedi mi? 

- Hayır, ıelmedi. Sise çok teıek· 
kürler ederim. YolunUZ'dan .ısl fula 
alıkoymak istemem ama, beni poliı 
karakolunda bir parça bekler miai· 
niz? 

Brixan hemen geriye fırladt. par
döailaünli eyerken, KnebvoAh t10r· 
du: 

- Yahu, bu km nereye 1GtOr· 
diller, deniniz? 

- Nereye gatnrecekler? Griff p· 
toauna.. Mesele ıu ki eier Greıory 
kıza f U kadarcık bir taaalllıtta bu· 
lunduyaa, hiç ötesi yok, letini yere 
sereceğim. 

Karakola vardığı zaman, kttm ev 
sahibi orada bekliyordu ve ağlıyor-

ITALYA · HABEŞ IHTIL~ 

italya Zecri Tedbirlerin 
Tehirini istiyor 

lngiltere ita/gaga Muhale/el 
Ettikçe Teh/i/(e Mevcuttur 

Le Matiıa'in Romo oylan 6Wliri· 
yM: • 

İtalya - Habeı meselesinde kabul 
edilebilecek bir bal çaresi bulmak 
için aarfediJen gayretlere Londra ve 
Pariste olduğu gibi Romada da de
vam edilmektedir. 

Siyasal çevrenlerden verilen habe
re göre banJı korumak için urfedi • 
len gayretler UJualar Soeyetesinin 
müdahalesini icap ettirmiyecek bir 
formül huırlamafa matuftur. Ma • 
demki, ailiihlı bir ihtilifın halli mev
ı:udur, Uluslar Sosyetesi tuttuğu u .. 
aulleri bunda cari değildir. 

Bulunmak istenilen bu formUl ne • 
dir. Anlaııldığına göre bu proje, ge-
çen hafta Pa-riste neırediJen ve ItıJ
yan matbuatı tarafından da alınan 
projeye benzemektedir. Bu projede 
Menelik zamanında zaptedilen top • 
raklar hakkında bir anlatma ve Ha· 
bCJistanın ıüel idaresi hakkında Uç 
taraflı bir anlatma ve Habe
tiıtana denizde bir mahreç verilmesi 
gibi fCylerden ibarettir. 

Bununla beraber Romada mevcut 
kanaate göre, zecri tedbirler tehir e
dilmedikçe müzakereye &iritilcmiy~ • 
cektir • 

Tima'den: 
Sir Samuel Hoare'e ltalyanm kolo

ni ve ekonomik ihtiyaçlanrun tatmin 
edileceğine dair Uluslar Sosyetesine 
yaptığı vaitlerde elin durmaktadır. 
Jtalya, Ulualar Soeyeteaine mensup 
milletler ara11ndaki yerini ula çekin
meden tekrar almalıdır. 

İngiltere hükOmetinin siyasası u
la değiJmemiştir. Efkarıumumiye ve 
parlimepto bu siyasaya tiddetle mü
zaheret etmektedir. Siyasamız büyük 
döminyonlann da müzaheretine maz. 
bar olacaktır. Bu ıiyaada son ıene . 
lerin hadiseleri dolayıaile görülen kil 
çillr bir değiıiklik siyasanın değİfme 
ıi değil, politikanın faydalı 01ma111U 
temin için lüzum görülen kuvvetten 
elde edilen fikirlerin dejiJmeainden 
~-....:-. 

Eğer Ingiltere imparatorluğu her 
zamandan daha müttehit, ve müşterek 
banıın muhafazasındaki rolünü oy -
namak için her zamandan ziyade mil· 
cchhez bir halde bulunacak olursa, 
bu da Muaaolininin Habe§ macerası -
nın yegin~ ameli neticcai olacaktır. 

Petit. PorUi.n'den: 
İtalyan • HabCJ lıtiWmm bugünkü 

çehresi dıJ bakanlıklar arasında mev· 
cut faaliyet ile tezahür etmektedir. 
Bu~üne kadar açık bir ıekilde an

taııtmııtır ki, ltalya ve lngiltere bU -
kumetJeri, Akdenizdeki gerginliği ha 
fifletmek çarelerini düıünmektedir • 
ler. Filhakika İngiltere iki büyük ge
miyi çekmeğe ruı olduğu gibi İtalya 
da Mısır ile Trabluagaı-P arasındaki 
kuvvetlerini geriye çekecektir. Fakat 
Franaaıun Akdenizde İngiltereye bah 
ıettiği it beraberliği aayelincle ~de 
edilen bu tedbir. Avnıpada mevcut 
"tehlikeli durumu deli!titmeıniftir. 

Filhakika bu tehlike Inpterenin 
İtalyanın prJd Afrikada &iriıtiği iş
lere muhalefet etmesile tezahür etmek 
tedir. Binaenaleyh müzakerat saha -
smın biraz daha genİflemesi li.znndır. 
Akdenk ve Habetistan 8yJe mesele -

du. 
- Mis Adete evden çıkarken nasıl 

giyinmi§ti? 
- Sırtında mavi kap vardı. Her 

zaman botuna giderek giyinclJii ma 
vi kap .• 

Brixan karakolda Scotland Yard 
memurlanın buldu. 

Chicheater•e doğru yola çı • 
kan otomobil o kadar dolu idi 
ki, hatta polislerden biri inan ağır· 
hjmdan otomobilin yavq gittiğini 
•e kıymetli zamanlar kaybolduiunu 
liSyledi. 

Nihayet otomobil ptoya vardı. 
Briun kapıcıyı uyandıımağa bile 
lüsum görmeden, hula arabayı ka· 
pıdan içeriye ıürdil. Kapı liSkUltip 
açıldı ve otomobil bahçenin ıeııit 
yolunu ıeçerelı: 19tonun perona ö
nünde durdu. 

Şato bp111111 çalmafa lilnm kal
madı. Çilnkti açıktı. Bqta Brixan 
ble fetheder raDi içeriye btkum et· 
tiler. Holde ldmaeler yokta. XiltUr
haileye daldılar,. orada da ldmteler 
JO~ Zayıf bir Jlmba bot l&lonu 
hafifçe aydınlatıyordu. Detektif aü
ratle yuıhaneye koftu, dilfmeyc 
baatı. Baı'm yattılı odanın kapı11 
keadiliiinden açıldı. Jl'akat Bas da 
orada değildi. 
Şöminenin yanındaki düğmeye 

bastı. Hemen o anda bakır yüzJil bir 
hizmetçi korkudan titriyerek odaya 
girdi. 

Laoal, Sa~ oc Roavelt 

terdir ki, yeknazarda bir nikbintS 
uyandırmazlar • 

T .,,.,W den Roma cıyton bilditi ' 
70r: . 

Burada denildifine eri§ilmcei ıı:ıtf 
gelen birinci netice %ecri tedbirle~ 
tehirini temin etmektir. Zira. zeP" 

t:ft'Mr ~ttrld'a 6d,.mu~vır,c\!ll 
ve §iddet dolayıwe bir anlafD18 eldi 
edilmesi gilçletmi§ olacaktır. u1usl" 
Sosyetesini m il m k ü n suret' 
te m e m n u n edecek bir anlar 
ma elde edilmesinin güç olduğu bll ' 
rada gizlenmemektedir. Çünki ttalfl 

ti 
memnun edildiği takdirde Habefist' 
nm bu&ilnkü ve dola.yısile Ulu~ 
sosyetesi misakında mevcut preııtİf 
meselesi etrafmda fedatdrlık yapıl -
mq olacaktır. Bilinmesi lmm ~ 
nokta, Avrupa ban§ltll kurtaraJr 
için bazı prensipleri feda etmek 1'1 -
bil olup olmıyac:ak mıdır. Buna nı~ 
Soeyetcainin çizdiği usuller oldur' 
bil takibi lizım gelen uıulün, uıuıJJ' 
beyan edilmektedir. lhtillfa aon .,eti 
bilmek için betler komitesinin <ti 
Fransa ve lngiltere hükfımetıerıısi'I' 
Habct imparatoru ve Italya tarafıll' 
dan kabul edilebilecek bir proje hl ' 
ı:ırlamalan istenilmektedir. 

Bu proje mevcuttur. Bu projed' 
Habef yaylaaile etrafındaki arasiJJI 
biribirinden aynlmaa ve, ltal~ 
ekonomik geniıleme ihtiyacmm tal 
mini, ve Tiğre'nin Italya tarafuı~ 
i§gali tamnmaktadır . 

Brixan Hollanda dili ile sordıı; 
- Efendiniz nerede? 
Herif kafasını salladı. ,. 
- Bilmiyoru~. dedi. Fakat goP 

ri de ga7riihtiyari tavana kaydı-eıJf 
Holden birinci kata giden ' r 

merdiveni çıktılar. Duvarları kıb'1' t' 
la silalil bir koridorun ortasuı°Gtl' 
çık bir kapı gördUter, girdiler. ,r 
gory'nin geceyi geçirdiği büy~ 
lon 1 Burada da ldıoleler yokt\1. ..: 

Brixan tekrar bole ıcldi. O ..":N 
man koridor kapılanndaıı birin• r 
detle vurulduğunu iflttL 111' 

Anahtar kilidin iiaıerindeydi, 
6
,, 

meıı çevirdi ve kapıyı ardına ~ ..d' 
açtı. Stella lıledoma &i ıibi sar 
n içerden dıp.nya fırladı. 

HıçlanJdı bir aeale sordu: 
- Adele nerede? ~ 
- Ben de aizd111 onu tora~ 

Nerede? _.., 
Genç kadın bitkin bir halde o...,. 

Jamu ulladı, bir ıeyler aöylenı~ 
tedi, aöyliyemedi, düttil. bayilc:IJ. utl' 

Brinn kadının ayılmamu b'I" 
medi. Tekrar aramaia koyuldU. ~ 
odadan bir odaya, bir ulondd 1 
kine geçiyor, fakat ne Adele'i, ıı0 

ıato sahibini bulamıyor4u. ~ 
Bir kere daha kütilphaneye f 

dU. BitiJik ulona gireli. Burab ~ 
kifilik bir 90fra ıörclt1. Sofra _ ":.J 
ıltnde prap lekeleri nrdı, _ •1!11 
den biri de yansına lıadar ~ 

Arkalll .,_ 
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Her Şeye Olduğu Gibi Spora Da 

Can Veren Cümhuriyettir 

-
:ı.onıpada birfolı ulmlann binicileri aNUtnda yiilı•ek muoallaltt7.tler 

kasanan ..;baylanmıa • 

' '8iz ıpor ya%lcıları ikide birde, hat• 
ta durmadan sporumuzu tenkit edc-
riz. Bu, ıporumuzun fena bir durum· 
da butunmaaı demek değildir. Tam 
tersine, Tür-kiye Cilmhuriyeti, h!r~
Yc olduğu gibi sporumuza da büyük 
bir can ve kuvvet vermiştir. Aslında. 
•porun Cümhuriyet rejiminde bu can 
lanıt ve kuvvetleniıidir ki. hemen 
hereün ıpordan bahıedebilmek fır
satını da yaratmııtır. Yapılan ten
kitlerde • bazı zamanlar aamiml 01-
ll'lıyanlarr da görilyoruz - .' ıpor~~~~
aun herglin biraz daha ilerledigını, 
biru daha genitlediğini görmeğe a
lııtınlan bizlerin, (daha iyi ve daha 
sahuk) tel&grmızdan ileri geliyor. 

Yoksa Cilınhuriıettcn evvel pek 
lnahdut bir J:ilmreye ve pek dar bir 
9ahaya inhisar eden sporla, Cümhu
liyct rejimi sporunu tartıya vuracak 
e»luraak aradaki ilerleyiş ve geni§le
l'İf farkının dağlar kadar olduğunu 
&örmemek kabil değildir. 

Hele hükiımetin ıpora yapbğı ma
llevt ve maddi yardımları şükranla 
bydetmemek bir nankörlük olur. 
lla:zı zamanlarda bu yardımlar, yar
dınıı görenler tarafından yerinde 
tnillanıımıyor veya lüzumsuz yerlere 
lnıUanıhyoraa, bu biz ıporculara yar• 
dınunı hiçbir zaman esirgemiyen hü
ln1nıctin değil, yine bazı spor idare
cilerimizin kabahatidir. Nasıl ki spo
rumuzu, daha birçok eksik ve gedik
lerini hergün biraz daha azaltarak 
büyüklerimizin istediği gibi Cümbu
~iyet rejimimize tamamUe liyik bir 
1 ~ - • • .,..L • '- • • < _. -r-- ._._.._ 
2'a ve spor iaarecUerine diifen bir 
Odevclir. İçimizde bunu yapamıyan • 
lar, yapamıyacaklar vana yavaı ya
"'Bf ortadan silineceklerine, Ciimhu
Tiyete inandığmuz kuvvetle inaııabi· 
liriz.. 

t 

bildir: Binicili.k, denizcilik, dağcılık, 
glireı, futbol, atletizm, eskrim, tenia, 
bisiklet, voleybol, basketbol.. Spor 
yayımları... Spor organizasyonlan, 
Bunların hepsinde büyük bir ilerleme 
vardır. 

On iki yattna ·basan Cümburiyet 
rejiminin spor tarihini (Tan)ın bir 

Ciimhariyet niiminJe aoi-. dal
cılıJc 11• lta~ltçılılc hatıralarından 

iki sütunu içine sığdırmak kabil de
ğildir. Fakat biltiln apor tubelerine 
§Öyle sathi bir göz gezd~~ekle. •J?O
rummda Cümhuriyet hükUmetimize 
nekadar borçlu olduiumuzu anlayı • 

Büyüle önderimh ile Batbakam
mınn ve bütün hilkitmet adamları -
mızın g&ıterdiklcri ilgi ile binicilik, 
Türklerin bu en eski ıporu, büyük 
bir. ilerleme göstermiştir. 

ciliğe otan bağlılık ve ıeYfiyi durma
dan artmnaktad.rr. Hele binici stibay
lanmı.mı Avrupanm birçok ıehirlc
rinde bu ailbaylanmu memleketleri
ne döndiilderi saman bütün bir tehir 

· halkım cotturacak kadar yüksek ve 
kıymetlidir. 

Yine cıki sporlarımızdan biri olan 
güreıin Cilmhuri:fet rejiminde ka· 
zandığı önemi kaydetmek lizmıdır. 
GUreıin ka.ıandığı mevkii göstermek 
için, kıymetli gü~cıçilerimi:zin dört 
ıene üatUıte bjitün Balkan ulusları 
arasında Balkan tampiyonluğunu al· 
dığını hatırlatmak Jdfidir. 

GUreıçilerimizi gören ve seyreden 
ecnebi ıporculann, ulusal &ürcı ta
lmnmurm dünyanın en ileri gelen 
güretçileril~ m~vaffakiye~ _ ~çl~ 
yapabileceğınl ICSylemelen goğıumu. 
zil her zaman kabartacak bir §Cydir. 

Dör tarafı dcnis oları Türkiye gi· 
bi bir memlekette dcnis ıpor~ da 
ihmal edilemezdi. Memnuniyetle gö
rüyoruz ki. hele son senelerde mem
leketimizin her tarafından denizcili
ğe, deniz sporlarına gösterilen ilgi 
ve heves takdirle karşılanacak kadar 
büyüktür. 

Denizciliğin yüzme, kilrek ve yel
kencilikten ibaret olan her üç şube
sine, kadınlarımızın da, biniciliğe ol
duğu gibi, merak ve heves göster
meleri ayrıca kaydedilecek bir hadi
ıedir. 

Her tarafı deniz olmak itibarile he
le lstanbulda denizciliğe son sene -
lerde verilen önem büyüktür. On on 
be§ sene evvel yalnız zengin ecnebi
lerin meıgul olduktan yelken sporu 

llenucrıwe aır oa :re.,mıcmıct )'elkncUifin, ltiirefla, )'IİJIJMftİn inltifalma flit wiial luıtrral.,. W.. 
ca/uuua • E•lti )""'f voaıtalanyla banlann ~rini .ı.n )'Cftilerinin İnfCUI da 6a lll'oda41r. 

ıporlan mahdut bir yere aıgdırm 
imkinıızdır. Cümhuriyct rejimin' 
ıporu ancak büyük ve güzel bir lrita 
olabilir. 

Satırlanmızr bitirmeden evvel s 
run i§ kısmından da biraz bahsetme 
cfotru olur. Bu sene ilk defa ola 
memleketimizde yapılan Balkan 
yunlannm organizasyonu en güç 
ğenirlcrin bile takdirini kazana 
kadar iyi ve intizamlı, en ufak tefer 
rflab dil§ünWcrek b&fanlmıt bulu 
maktadır. Türk aporculuğu bu husu 
ta misafir ecnebi ıporculardan ve i 
darecilerden tam numara almııtır. 

Evet, Cümhuriyet heqeye olduğu 
tibi, ıporumuza da can ve kuvvet 
~~rmi§tlr. 

Kısa bir zamanda haralarmuzda 
ıslah edilerek yetigtirilen yerli atlar, 
TUrk biniciler altı:nda şöhretlerini 

çok geçmeden dünyaya tanıtacak ka
dar iyi bir duruma girmi§lerdir. 
Memleketin her tehrinde muayyen 
zamanlarda yapılan at yarışlan bini-

Dört dela ii.ıiide Balkan ıamPi)'Onluirınu alan ulual talıımrmu:la son kaptanı fan~ oiicutla ltlmtala 

Cilmhuri)'et devrinde biltlln klü 
Jerimbin iktidarlanna göre göster 
dikleri faaliyet tc kaydedilmeden g 
çilemcz. Bu arada Ankara, lstanh 
bmir •e diğer ıehirlerimizde klü 
leriıı birer ıtad veya birer saha sahi 
bi olmak yolunda sarfettikleri gay 
retler ve bu yolda gördükleri ~ 
dmılar memnuniyetle yadcdilmelidir 

Sporun hangi şubesine bakılsa, bu
~u kolayca görmek ve anlamak ka· 

Türkler arasmda da bilyilk bir raf· 
bet görmektedir. Nitekim eon •ene 
içinde ıchrimizde Modada kotraJan, 
motörlcri, prpileri, yüzme ve kürek 

vasıtaları ile memleketin ileri gelen 
it ve spor adamlarına bu güzel spo
run bütün z~vklerini vermeğe mu
vaffak olan denizcilik klübünün açı· 
bpnı da burada kaydetmek lizundrr. 

Denizcilikle uğraıan spor klüplc
rimizin elindeki eski yanı vasrtalan· 
nın da yavat yavaı en son sistem ve 
arsıulusal yarıt vasıtalan ile değişti· 
rilmit olmasını unutmıyahm. 

Ciimburiyet devrinde doğan ve 
bilyilyen bir spor da dağcılık •e ka
yalcçılıktır. Her •ene meraklm biru 
daha artan bu ilci spordan, hele birin
ciai için, memleketimizde çok miluit 
)'erler vardır. Hele Uludal her ikiai 
için en iıtffadcli bir yer sayılmakta· 
dır. Geçen k11, Ankarada da kayak
çılıfa gCSsterilen alika insana hayret 
verecek kadar büyüktür. 

Futbolde on iki ecne zarfında yapb 
iımu temaslar içinde çok önemlileri
ni ve çok tereflilerini bulmak kabil
dir. F'aqt asıl gayemiz, bu temasla
ra devam etmekle beraber, memleket 
içinde de bu •porun daha fenni bir 
surette R)'llmaamı temin emek ol· 
malıdır. Vtıaa on iki HDe içinde 
memleket içinde futboliln bilyUk bir 
ya)'tlnıa gösterdiği g8zden kaçmaz 
ise de ıunu da hemen aöylil'elim ki 
futbolUmiiz birçok yerlerde fenni ol
maktan hayli uzaktır. Futbolii birse
viyede olarak fenntle9tirmck için, 
menıleket takımlarını, imkln daire • 
sinde binöirite karııJattırmak limn
dır. Diğer taraftan bazı klüp takım
lannm da • ki futbolcularınm çoğu 
gidi profayonelclir - açık profeayo
nelliltlert bbaJ edilmek bir armet
tir. Bu )'lflllaılt gün futbol memle • 
kette daha kolay ilcrtiyecelttir. 

BununJa beraber futboltln bizde 
mnulduiundan ve sanıldığından fu
Ja DerlemJı oldulunu kabul etıqek 
l&aımdır. Bu ilerleme ancak ecnebi 
temaaıarıa anlaplabilir. İyi bir talmn 
yaparak ve biru da çah\&rak: yaptı
imm bUtiln ecnebi temaslarda mu
vaffak oldulumuz, futbolümflzthı on 
iki Hllelik 10D tarihçesine kna bir 
gh gudirmekle derhal anlaflhr. 

:Atletizmde de büyük bir ilerleme 

göze çarpar. Vikıa bu ilerleme dlin
ya atletizmine kıyaa edilecek oluna 
bir gerileme değilae bil bir durakla-· 
ma sayılabilir. Fakat geçmif aenelc
rimize kıyu edilecek olursa atleti.ım
de ilerleyitimi.z, hayli büyülcti1r. 

&tcrinı So~ yayılınıf bir apor olma 
makla beraber ferdi kıymetlerle Ttir-

kiye sporunda iyi yer ı,ıtmuı bir ıu
be olarak ıarillmellclir. Sofyadald 
Balbniyatta Enverin Balkan ulu*· 
n eekrimcileri arasında Balkan f&ID
plyonluğunu almaıı, bu son Scwyet • 
Türkiye tcmularmda eıkrimcilcriml-
dn birinci olmalan memnuniyet w 
iftiharla aöylediğimi.s cU>1 blttia 

Anb.rada yapılmakta olan büyü 
tehir atadı ve kOfU yeri Cihnhuriye 
hükOmetinin Tirk sporcusuna. arka 

u kelllmlyeoek olan. hediyelerinde 
biridir. 

·Bu ttadlann, arada bir mücadel 
sporlanna yarayacak kapalı salonla 
nn ber CUmhuriyet gUnilo artması 
dilemek te Türkiye sporuna yapa · 
lecclimb en baJllh temennidir. 

S. G. Savc 

iyi Wr , ..... lfW• ,..,. Mmcln """""'"" ....,.,.... ,.,,,.. .,,,_,."'_ 

mis lutbolcalanmıa memleket ,,.,..,,. llir ~ .U•lerha 
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On iki Yılda On iki Asır Yarattık! 
On iki Yıl, Atatürkün Gücü Ve Türk Ulusunun 

Bu Güce Bağlanış Ve inanışı/le Ortaya 
Medeni Bir Millet Çıkarmağa Yeter Gelmiştir. 

On iki Yılın Bütünlüğüne Ve 
Yaratıcılığına Kısa Bir Bakış 

Bugün Cümhuriyetin on ikin. 
ci yıldönümünü kutluluyoruz. 
Genç Tüııkiye Cümuriyetinin on 
ikinci yıldönümü, herhangi bir 
başka memleektte kutlulanan 
ulusal bayramlardan çok daha 
geniş bir anlamı ve hüviyeti ta
şımaktadır. 12 yıl bir millet ve 
devlet hayatında uzun değil, 
hatta kısa denecek bir zaman
dır. Fakat, Atatürk devrimi, a
sırların klasik süratini en dar 
vakite sığdıran hamlelerin bü
tünlüğü ve hızlanışıdır. 

12 yıl, Atatürkün gücü ve 
Türk ulusunun bu güce bağla -
nış ve inanışı ile ortaya yepye
ni ve medeni bir millet çıkart
mağa yeter gelmiştir. 

Osmanlı imparatorluğundan 
Öün aldığımız vatan parçası bir 
harabe ve onun ankazı halinde 
idi. Yurdun bütün tabii varltk
ları, asırların ihmali ve lakaydi
si içinde adeta yokolmuştu. 
Türk milletinin benliğindeki öl
mez enerji kaynağı o kadar kör
letilmişti ki, birçok yabancılar, 
küllenmiş bir 'ateş gibi, için için 
yanan bu hızı inkara kadar var
mı lardı. 

bir insan kalabalığının uzun za
man yaşıyabileceği de kestirile
mez. Modem Türk milleti, bü
tün fertlerini ayni gaye, ayni he 
def, .ayni ülkü, ayni heyecan et
rarf ında toplayabilmiştir. Ata -
türkün en büyük kudreti, böyle 

bütün manevi illetlerinden uzak 
bir gençlik yetişmiştir. 

Sınırlarımız içinde yeni reji -
min ruhlara işlediği, düşüncele
re hakim olduğu, nasıl güneş 
kadar açı:k bir hakikatse aydın
lığa, iyiye, doğruya ve güzelli
ğe koşan bir gençliğin bugünkü 
mevcudiyeti de bu toprakların 
uzun asırlar göremediği bir mu
cizedir. Kara günlerde, yurdun 
kurtulması için nasıl bir Atatürık 
mucizesi Iaznngeldiyse, Türk 
camiası için böyle zinde bir 
gençlik yaratmak ta bir Atatürk 
mucizesine ibağlı idi. 

inanış ve 'kültür ı •-------------• 
Memleketin düşünüş muvaze- Bütün bir milleti tek di

nesini inceliyecek olursak Cüm- mağ, tek kalp bilen rejim, 
1 huriyetin başlrbaşma çalışan Kamalist rejimidir. 

ne derin bir Türk dimağı yarat-
tığını görürüz. Kafamizın bu ge zif eyi seve seve yaptı. Impara -
lişmesi, SQ}'Sal hayatnnızda her torluk zamanında, okur yazar 
gün kendisini daha bariz bir şe- olmak, bir kıymet değil, nadir 
kilde göstermektedir. Hasta ol- bir imtiyazıdı. Yeni rejim okur 
mayan salim bir düşünce birli - yazarlığı, genel ulus ve yurt 
ği ancak iki şeyle temin edilebi- menfaati için bir fayda, bir kıy

. lirdi: İnanış ve kültür. 12 yıldır, met haline getirmiştir. Her türlü 
en ziyade önem verilen çalışma imtiyazı, sınıfı kaldıran Cüm-
Iarmnz zaten bu iki nokta üze- huriyct Türkiyesi, yurddaşları 

1 rinde toplanmıyor mu?. Büyük biribirine kaynaştırmak için en 

1 
Şefin kurduğu Cümhuriyet Halk müessir vasıtanın söz ve yazı ol 

I Partisi, en kuytu vatan köşeleri duğunu takdir etmiş bulunuyor 
ne kadar inanış ve bağlanış sem du. Yeni Türk harflerini öğre -

Yurdu yeniden yapıyoruz 

Yurdu yeniden yapıyoruz. Şe 
hir, kasaba, köy yeniden kurulu 
yor. Planlan yapılıyor, hemen 
tatbik ediliyor. Medeni memle
ketlerin ihtiyaçları bir veY,a bir 
kaç değildir. Sayısı nekadar 
çok olursa olsun hepsini başarı
yoruz. Çalıştıkça, şevkimiz, he
vesimiz artıyor. 

Endüstri 

On iki yıl evvelki yurt, bin 
bir felaket geçirmiş, bin bir acı 
görmüş sakinlerine, sadece, son 
bir melce olmaktan başka bir
§ey değildi. Bu topraklan, bu 
millete çok görenler, Türk ulu
sunu bütün bütün yersiz, yurt

suz bırakmak için, ellerinden ge 
leni yaptılar. Atatürk çocukları, 
Büyük Türk Atasının yirmin
ci asra istiklale örnek bir vatan 
armağan edeceğine inanarak, o
nun peşinden ayrılmadılar. 

holünü alevlendiren bir meş'ale nen medeni Türk ulusu, konuş
olmadı mı?. tuğu dilin, derin kültür kaynak

y eni ve medeni bir Türkiye larına girebilecek bir dil olabil
\ meydana çrkarmak isin, çi2 .ilcn mesi için, dil devrimini yaptı. 

-ı:sugün elımızde cep kılavumcnı 

1 
program, bizde herşeyden önce devriminin en son eseri ve kül-

Ziraat memleketi Türkiye, 
hiçbir vakit endüstri davasını 
ihmal edemezdi. Buğdaynnızı, 
diğer mahsullerimizi ıslaha, ço
ğaltmağa devam ederken, şeker 
sanayii, pamuklu sanayii kurulu 
yor. Cam, kağıt, kimyevi mad
deleri için fabrikalar çalışacak .. 
Yurt için, vatandaş için hiçbir 
faydalı, lüzumlu şey yoktur ki, 
""rlll'1r"O"CV1"1Ilnınn:-:goı;unuç-u n.o.~ 

iTürk Birliği 

Vatan birliği, toprak, sınır 

birliği yaratıldı. 12 yılın en bü
yük bir karakteri de, bütün ve 
ayrılmaz bir toprak üzerinde 
bir manevi birlik yaratmasıdır. 
Yeni Türk camiasının ilk kud· 
reti bu yaratıcıhğındadır. Mil
let, muayyen bir hudut içerisin
de dağınık bir şekilde yaşayan 
insan kütleleri demek değildir. 
Medeni bir millet, daha bazı va
sıflara maliktir ki, bu izleri ye
ni Türk ulusu üzerinde etüt et
melidir. Manevi birliğini temin 
edemiyen millet, ne kadar kala. 
balık ve üzerinde yaşadığı mem
leketin sınırları nekadar geniş 
olursa olsun, hiçbir zaman me
deni vasf ıru taşıyamaz. Böyle 

bir millet yaratabilmiş olmasın
dadır. 

Cümhuriyetçi nesil 

Bugün, genç Oiimhurcyet Tür
kiyesinin, sağlam ve sarsılmaz 
temellere dayandığını göğsü -
müz kabararak söyliyebiliyoruz. 
Çünkü, herşeyi vukuundan ev -
vel ve çok ileriyi göre Atatürk, 
Cümhuriyeti zinde ve kuvvetli 
Kamalist gençliğe emanet et • 
miştir. Bugün, yurtta Cümhuri
yetçi, ülkücü, Osmanlı neslinin 

Kamalist rejime inanmamızı tür alanında bu yoldaki hızın he 
tavsiye ediyordu. Bir insan, ca- nüz başlangıcıdır. Osmanlı sal-
nını kurtaran kimseye nekadar tanatı bütün asırlrk ömründe, 
bağlanırsa, Atatürk çocukları yalnız cep kılavuzu kadar bir 
da Kamalizme ayni se ple ve kitap ortaya koyamamıştır. 12 
onun kadar bağlandılar. yıl, .. 12 asırdan daha kısadır. 12 

Cümhuriyctin başlangıc:mdc:, yılda başarılan işler meniyet öl-
çüsünde çok daha geniştir. 

üzerinde yürünecek yolu çizen Osmanlı idarecileri telakkisi, 
geniş kalkınma prpgramı her- mektebi bir müze, bir lüks eşya 
gün adnn adım takip edilerek nümunesi yapmaktan ileri gece 
tatbik olundu. Cümhuriyet ida- memiştir. Ve talebe o vakit fe
resi bu vatan davasında ülkümü- lak etli bir fedakarlık olmuştur. 
ze bizi kavuşturacak her vasıta- Bugün mektep Atatürk çocuk. 
yı canla başla sarıldı. Bizi yo-
lumuzdan alıkoymak isteyenler tarının koşuştuğu birinci kapı -
de Türkün muannit gücü altın- dır. Yabancılar da öyle söylü -
da ezildi. İstediğimiz, yaptığı • yor: Türidyede her yerde mek
mız oldu. tep, mektep .... Osmanlı idaresi, 

Yeni Türk kültürünü meyda- eski nesle büyük harpte nasıl ek 
na getimıek için herşeyden ev- mek kapıştırdı ise, Cümhuriyet 
vel Osmanlı harflerini atan te çocuklarına öyle mektep ve 
kültür d e v r i m i, hareketile 
ulusa yeni bir bilgi ufku açmış kitap kapıştırıyor. 
oluyordu. Harf inkılabı memle- Türk ulusu, 12 yılın dimağla
kette okuma, yazma seferberli- ra verdiği iştah kadar, hiçbir 
ğini doğurdu. Bu seferberlikte, vakit kültüre acıkmamış, susa
h er vatandas üzerine aldı2-ı v;- manuştı. 

• 

Büyük kalkınma 

Mütemadiyen iş yapmak, iş 
başarmak. Türkiyede Cümhuri
yetin ikinci bir tarifi de budur. 
Kültür alanında, ekonomi, sos
yal, bayındırlık, politika, hula· 
sa her sahada mütemadiyen müs 
bet işler başarmak ... Kulakları
mız her gün, yeni yapılan işle -
rin müjdeleri ile uğulduyor: Bu 
gün şimendifer Diyanbekirde • 
dir. Bfr: gün Kayseri kombinası 
açılmıştır. Bir gün Ankarada ye 
ni bir Üniversitenin temeli ku
rulmuş, fakülteler çahşmağa baş 
lamıştır. Memleket yeni ve me
deni bir iş kanununa sahip olu
yor. Türk enerjisi, Türk yurdu, 
Türk ulusu için icap ettiği yer
de ve zaman sarf ediliyor. Sis • 
temli, bilgiye dayanan geniş kal 
kmma programnnız, amacma 
ulaşıncaya kadar, yurt içinde 
bir karınca yuvasının çalışması 
görülecektir. 

mış, yapılmamış olsun. 
Çoğalıyoruz 

Ülkümüze bir an evvel kavuş
mak için çoğalmağa, çarçabuk 
artmağa mecburuz. Yeni sayun 
bize, 16 milyonu aştığımızı müj 
deliyor. Cümhuriyet bayramının 
bir on ilci yıl sonraki kutlulan -
masmda 25 milyon olduğumu -
zu haykırmak için çok ümidimiz 
varıdır. Gittikçe çoğalan vatan -
daşlann refahı, işleri üzerinde 
lüzumu kadar titiz bulunan elim· 
huriyet idaresi, bu bakımdan 
icap eden bütün tedbirleri al -
maktadır. Son göçmen hareket
leri, gelişleri, yerleştirilmeleri 
Tmkyamızın geniş bir program 
la bayındırlığa kavuşturulması 
başlıbaşma bir önemi haizdir. 

içte ve dışta sulh 

Yurdun bin bir davasına dört 
elle sarılmış olan devlet, içeri -
de ve dışarıda sulh panılasım 
asla değiştirmemekte, aksine o
larak, her gün bu kesin fikri kuv 
vetlendinnektedir. Yurt içinde 
tam huzur ve sükunet, haşan -
lan işlerin yolunda gitmesine 
yardım edecektir. Devletin Der 
sim ve civan hakkında tatbik 
arifesinde bulunduğu idare sis -
temi, bu noktadan mühimdir. 
Türk yurdunun her köşesi, Ka
ma.Iist rejim için ayni kıymet 
ve önemdedir. 

Türk milletinin gözbebeği o
lan büyük ve kuvvetli kara, ha
va, deniz ordularımız herün en 
yeni silahlar ve bilgilerle teçhiz 
edilerek kuvvetleniyor. Ordu -
muzun Cümhuriyetin en başta ö
nem verdiği eser olmasının sebe 
bi, cihanda ve yurdda sulh mu
vazenesinin idamesi için tuttu
ğumuz yol ve prensiptir. İftihar 

Dünyanın hiçbir devrinde 
hiçbir millet Türkün yük
sek irade kabiliyetini gös
terememiştir. Tarih bu var 
lıkta, bu yücelikte bir tek 

ulus tanıyor: Türk. 

Kamaliıt rejim için asır I 
yok, yıl yok, hafta, gün, 

dakika var. 
edebileceğimiz bir zindegi vo 
kudrette olan Türk ordusu, ifa· 
de etmek isteriz ki yalnız hür vo 
müstakil topraklarımızın müda 
faası için hazırlanmıştır. Türk 
ordusu, herhangi bir mütecavis 
düşman pençesini kırabilecek, 
geriye bükebilecek kuvevttedir. 
Hiçbir zaman Cilinhuriyet ordu
sunun ayni kudrette bir eşi Türli 
ulusuna kardeşlik etmemiştir. 

Bugünün ruha 

Bugün 12 inci yıldönlimünü 
kutluladığmuz büyük bayramı• 
mızın bütün mahiyet ve anlamı. 
12 yıl evvelki kara günleri d~ 
şwıuugwııı.u. vo..zu4 ucu• ... ~~ ... 

bariiz eder. Kutluladığımız sa • 
dece bir rejim değişikliği yıldö
nümü günü değildir. Medeni biı: 
millet, medeni bir Türkiyenin 
doğuş gününü kutluluyonız. Bu 
bakımdandır ki, hiçbir başka 

ulus bayramları 29 Birinciteşrin 
kadar heyecan veremez, anla • 
tacak, haykıracak şey bu.l.aınaa. 
Sadece bu 12 yılda başardığımı.ı 
işleri anlatmak, muhakkak ki 12 
yıldan daha uzun sürer. Bunun 
içindir ki, 29 Birinciteşrin, dai
ma bitmiyecek bir tarihin başlan 
gıcıdır. ve biz bu on ikinci yılda 
da on iki yüzyılı yarattık .. de • 
rnek yerinde olur. 
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Cumuriyette 
Türk Kadını 
1vukat, Doktor,· Hakim, Mü~endis, Tayyareci, 
Oğretmen, işçi .. Bu Toprak Ustünde Gördüğü
nüz Bütün Bu Kadın Tiplerini Cumuriyet 
Yarattı Ve Kadının Analığını, Yuvanın Temel-

li/iğini De Yine O Sağladı .. 
.~ek yakın bir maziye kadar . b~z 

?'urk kadınlan Avrupa müelliflcrmın 
ıçlerini rikkate getirecek kadar fe~ 
b~r hayat ıürerek ve o müellifler bı· 
~·~ mahrumiyetlerimizi tasvir etmek 
ıçın üşenmeden cilt, cilt eserler yaza
ra~ Ş~rkın (napt kızları) nın kara 
tahlenne karilerini ağlatırlardı. 

Bu ıenenin ilkbaharında, uzun za· 
ınanlar merhameti celbeden bir za -
Vallt olmanın acısını tatmış olan, 
Türk kadını pütün dünya feminist· 
l~rinin 1ıtanbulda yaptığı arsıulusal 
bır kadın kongresinde bütün bu ka
dın.lamı gözlerini kaına§tıran bir za
fcrın haımetile ortaya çıktı. Yıldız 
'arayının büyük konferans salonunu 
hıncahmç dolduran her cinsten, her 
ırktan her renkten kadmları kürsüye 
birer, birer çıkan Türk kadın say -
lavlarını coşkun coşkun alkışlarken, 
Uzun zamanlar e11ir muamelesi gör • 
nıüı olan Türk kadının zinciri l\o -
Parıp atını§ olmasının bayramını kut
luJuyorlardı. Bütün dünya kadınlan 
° Ciln görüyorlardı ki, onları yalnız 
c~keklerinin gönül eğlencesi diye bil
.dırı:rU! olan Türk kadını medeni bir 
~!lsandır ve kendi memlekeli içinde 
ıspan tiiJtetmİJ ve in.san gibi siya
~1 içtimat her hakkına malik olan 
ır vatandaıtır. 
Avrupada çıkını§ olan feminizm ce 

.rcyanının tarihçcei bize öğretir ki, 
~a§ka memleketlerde en ufak bir hak 

azanmak için bile kadınlar uzun u
zun mücadeleler etmi§ler, cemiyetler 
l.ı.lrınuşlar, mitingler, nümayişler yap 
nııııu, c.am çerçeve kırmıtlar, polis~ 
lcr tarafından yakalanmışlar, hapis
!erc atılm§ılar ve nihayet uzun, uzun 
ıt:'iicadclclerden aonra bazı yerlerde 
'

1Yasi haklarına malik olmu_Şlardır. 
Böyle olduğu halde uzun zaman 

~aiına kadını hayattan uzak tutan 
b. - . ·--- ---::ı-- -........ ~. 
dır_ ıtıilcadelesiı:, hiçbir teşkilatsız ol-
e ugu halde b<iyle on iki senelik bir 
unılıuriyet, yani hakiki bir hürri -

Y .. t devrinde Türk kadını bir hamle 
t!ll>mıı ve birdenbire en mütekamil 
ı. ır Avrupa kadınının eri~mek istediği 

1:dcfe va.11 oluvermişti. 
z tilrkiye Atatürkle beraber muci • 

1 e er memleketi olmuştu. Cahil baş· 
_arın kabahatile asırlarca geri kaldı
gı her sahayı dev adnnlarile aşryor, f sı~ların yaptığı inkılap ve istihale -
erl .~YlJra, günlere sı .. dırıyordu ?. 

1 .cumhuriyet idaresinin prensipleri 
~!n~c kadına vatanda~hk haklarının 
aınılen verilmesine daha baştan ka

~~r verilmi11ti. Ona on iki hatta on 
~r b?çuk «ene kadar bir zamanda u-
11 ~nu şeyler hakkında müsbet ve 
:r~~larn bir fikir sahibi olması için tec 
la be ~a?Janı bırakılmıştı. Ona evv~
n . e!e?ıye hakkı vcrilmiştL O hakkı
d 

1 hYı lStimal ettiği görülünce onlara 
b:ıt: kı~metli ve daha büyük olan 

.. ı elıne teslim edilmişti. 
lilcC~nıhuriyet rejiminin on iki sene· 
}'ır 0~tlinde memlekette yapttğt ha· 
inklıl_ışlerin başında en evvel kadın 

' abı gelir. 

" İnkılaba kadar hakiki bir esaret 
k e tehalet jçinde gadir gören Türk 
rnadının genit bir nefeı alması ve 
nı:nılekettc her sahada destek bul • 
d sı. ve yardım görmesi Cümhuriyet 
evnıe baılar. 

ly·Y.:rk .kadınına bu rejimin yaptığı 
Si 

1 1 lerın en mühimlerini gözden gc
ı.ı:ı'cek olunak görürüz ki her 'u . 
'l'u u, her hayıiyetli ve her kadir§inas 
nı rlc kadmr için Cumhuriyetçi ol -
A.~rt'l~k. Cumhuriyete ve BüyUk Şef 
1 .... ~turke ölesiye bağlı bulunmamak 
-oııı;insrzdrr. 

n1.:1'Urk kadını bu rejime kadar ka -
ict·rı karşmnda gUlünç bir vaziyette 
§a~·Mese!a iki kadın şahit bir erkek 
•ile 

1ı yenne ainlenilirdi. Medeni bir 
Cib" anunu yoktu. Taaddüdü zevcat 

1 ikıl ermez bir rezalete eski .kanun 

müsaade ederdi. Hiçbir kadın bir ai
le kurduğu zaman o evin sonuna ka
dar yegane sahibinin kendisi olaca
ğından emin olamazdı. Bir erkeğin 
canı isterse bir eve dört kadın ge-
tirmesine müsaade ederlerdi. Bir er
keğin dört kadınla bir scf ahat haya
tı yaşadığı eve aile evi ismi verilirdi. 
Ve saf, temiz ~ocuklar böyle bir re
zalet içinde bi•;,;}iyerek küçük yaş -
tan ahlaksız, muvazenesiz ve müte
reddi olurlaı:-dı. Esasen ailenin kavi 
bir bağ olduğu da yoktu. Talak, er
keğin bir ''boşadım,, dcmC6ile vili 
olurdu. Bir ailenin yıkılması bir a
damın bir dakikalık hiddetine bağlı 
idi. Bir erkeğin en kabahatsiz kadı
nı bu sözle hayatından uzaklaştırır• 
dt. Halbuki kadının kocasından ay· 

....... 
.::; . - f ... 

-

rılmak için elinde hiç, hiçbir kuvveti 
yoktu. 

Halbuki bugün izdivaç ve aile ta
mam.ile medeni ve ahlaki esaslar ü
zerine kurulmuıtur. Kadınlar da er
keklerden aile varlığını mukaddes 
bilmeğe ve biribirl~rinin evlilik hak
larına hürmet etmeğe mecburdur -
lar. 

Eskiden esasen daha izdivacın da
yandığı temel çürüktü. Genç kızlar 
bir erkeği seçip, beğenip onu hayat· 
larına eş yapmak için evlenemezler
di. Cahil oldukları için, an'ane ve 
taaasupları çalı§malarına mani bu
lunduğu için eski zamanda genç kız 
için evlenmek maişeti.ni te~iı:t etme~ 
demekti. Kadın tahsıl ettmlmezdl. 
Hatta ilk tahsil gören, okuyup yaz
masını bilen kadınlar pek azdı. Fa -
kat daha sonraları istibdat devrinde 
değil kadının guya! tahsiline ehem· 
miyet verilmeğe başlanıldığı!. Meş -
rutiyct devrinde bilen genç kızlar i-

çin darülfünun açılması münakaşala
ra sebep olmuş ve hatta uzun zaman 
Tıp fakültesi, kapılarını genç kız.arın 
yüzüne kapamııtır. Bugün mcmle • 
kette Üniversite ve ali mektep me -
zunu kızların adedi 1000 i çoktan 
geçmiştir. 

Türk kızlan tahsillidir. Hayatını 
kazanabilmek için ıilahlanmıştrr. O
nun içi;ı bugUnkü izdi~açlar _ ~rt:ık 
maişet derdilc yaprlını§ ışler degıldir. 
Bugün genç kız ekmeğini geti~sin di
ye bir erkekle hayatını baglamak 
mecburiyetinde .• ?eğ~~dir. ~. b_ugün 
sevdiği, beğendıgl, guvendıgı bır er
kekle hayatını birleştirmekte hür
dür. 

İnkılabın yetiştirdiği Türk kadmı
nın bugün h ı, atla mücadele etmek 

• 

• 

için bir erkek kadar enerjisi, bir er
kek kadar bilgisi vardır. 

Bugün kadının girmediği hiçbir 
meslek, çalışmadığı hiçbir iş kalma· 
mıştır. 

O bugün politika sahasında da say
lavlığa kadar yükselebilece.k bir var
lık göstermiştir. İlim, fen sahasında 
Üniversitede profesör muavinliğine 
çıkmıştır. İsimleri çok tanılmJ1 ka -
dın dahili ve doğum doktorlanınız, 
çok mükemmel kadın opera~rlerimiz 
vardır. 

Adliyede Türk kadım hakimlik gi
bi en muhterem ve en yüksek bir 
mertebeye yükselmiş bulunuyor ki, 
diğer medeni memleketlerin birço
ğunda henüz kadına bu vazife veril
memi!Jtir. 

Adliye koridorlarında ıiyalı cüp
beleri isinde vekarla dolaşan kadrn 
avukatlarımıza itlerini tevdide zerre
ce tereddüt etmiyen vatandaşlann a
dedi pek aı: deiildir. Bilhassa mem-

ı• 

Türk mahkemesinde kadın hikinı ve kadm avukat 

leket maarifi hocalık gibi en mühim 
vazifenin en büyük parçasını onun o
muzuna yükletmiştir. Kadın hocanın 
adedi erkek hocanın adedini?\ pek 
çok fevkindedir. M~~eplcrde eks~ri 
si kadın olan genç ogretmcn ellcrın-
de yetişen çocukların hepsi zeki, ça
h;kan ve gayet §Uur1u ~ir~~ Cumhu
riyetçi olmak üzere yc~ı§tı~ıl.me~e -
dir. Yarınki neslin secıyesını yetiş • 
tirmekteki muvaffakiyettcn duyula
cak en büyük iftihar payı Türk ka
dınınındır. O yarınki nesli yetişti· 
rirken bu kadar iyiliklerini göro .l_,ü 
rejime nasıl candan merbut olduğu
nu gösteriyor. 

Fikir, edebiyat, matbuat, resim, 
heykeltraşhk ve sahne aleminde ra
hat rahat çalışmak imkanını bulan 
Türk kadını güzel san'atlerin her şu
besindeki kabiliyetini bize güzCI e· 
serlerle isbat ediyor. 

Türk kadını memlekette yalnız 
saylav veya belediye azası, hakim, 
doktor, avukat, sahne artisti ve mu
harrir olarak çalışmıyor. O mcmle -
kette daha mütevazi ve daha silik iş
lerde de ayni hevesle, yine coşkun -
lll#la nzifesini görmektedir. O me
murdur, muhasiptir, daktil~ur, fab
rikada işçi, tarlada rençperdır • 

Fakat şunu çok büyük bir memnu
niyetle kaydedelim ki, Türk kadını
nın iş hayatına böyle atılışı ve mem
lekette çalrşan bir unııur oluşu bizde 
familya bayatını kat'iyyen öldürme

·miştir. 
Çünkü Türk kızı bazı memleket · 

lerde olduğu gibi aile çemberinden 
kurtulmak için hayatını kazanmaya 
gayret etmez ve kesesinin istiklalini , 
kazanırsa, kazanmaz, aHe muhitin • 
den uzaklaşmaz. 

Türk kızı ister avukat, ister ha -
kim, ister doktor, ister fabrika ame· 
lesi olsun, anası ve babası hayatta i
se onun yeri daima ana ve baba evi
dir. 
Yalnız genç kızlan bizde koca-

larını erken kaybeden veya onlardan 
aynlmağa mecbur kalan genç dullar 
da yine ylizde doksan ana, baba ya
nına dönmezler mi? 

Bizde kadının hürriyetini kazan
ması ve iş hayatına böyle hevesle a
tılması onun aile bağına karşı yaptığı 
bir isyan değildir. 

Biz memleketimizi yeniden kur -
maktayız. Bu kuruş işind' kadm, er
kek elinden iş gelir ameleye ihtiyacı
mız var. Bu işe kadının da bilfiil yar
dım etmesi ulusal bir ihtiyaçtır. 

Bizde kadın bu memleket vazifesi~ 
ni bir taraftan öderken d\ğcr tawftan 
kadınlığını da ihmal etmiyor. "'l'ürk 
kadını hala güzel ve zarif olmak kay
gusunu lınutmamış, iyi ana ve iyi ev 
kadını meziyetlerini kaybetmemiş o
lan müstesna bir mahlüktur. 

Aile ve evi, çocuğu seven bu ka
dın kolaylıkla evleniyor ve itte bu
nun için de memleket nüfusumuz da
ima artmaktadır . 

lşte Türk kadını bütün bu sayıp 
döktüğümüz şeyler için Cumhuriyet 
rejimine bağlıdır. Bunun için Cum
huriyetçidir. 

Fakat bütün bunlar olmasa idi, 
Türkiye Cumhuriyeti ona bütün bu 
şe~leri vermese idi o yine bu rejime 
baglı kalırdı. Çünkü bu rejim bir sulh 
rejimidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Türk kadı· 
nma herşeyden evvel gelen ve her -
şeyden kıymetli olan bir fey vermit
tir. Bu, on iki senelik bir ıulh dev· 
residir. 

Çünkü kadın herıeyden evvCI ana, 
kız, kızkardeş ve zevcedir. 

Hangi ana, hangi krz evlit, hangi 
kızkardeş ve hangi a:evce dış ıiyaaa
sr bu kadar sulhcü olan Cumhuriyet 
rejimine ve bu idarenin ruhu, ıuuru, 
kalbi ve başı olan Büyük Şefe, Bü
yük Şef Atatürke ölüncef.e kadar 
merbut olmaz. 

Devrim, Türk Kadınını 
San'at Ve Beden lerbi
y esinde De Hızla En 

ileriye Götürüyor 

Türk kadını Cümhuriyetin kendisine açtığı yükselme 
yolunda ve her sahada en emin ve ileri adımlarla inkişaf 
ediyor. Devrimin yetiştirdiği hekim, avukat, mühendis, 
kimyager, tayyareci, hakinı kadın içtimai saflar içinde 
yerini ne derece liyakatle alıyorsa beden, ~·üzel san'atler 
zevk ve terbiyesine de o kadar itina ediyor. Resimlerde 
gördüğünüz genç kızlar Güzel San'atler akademisinin 
çeşitli atelyelerinde çalışa~ terbiyeibedeniye enstitüle
rinde yetişen, konservatuvara devam eden inkılabın öz 

nesli genç kızlardır. 

• 
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MADENLER 

,Kömür 
Krom 
Demir 
Petrol 
Gümüş 

Bakır 
Ve 

5 Senelik 
Endüstri 
Planımız 

veı 

Cumuriyet hühumeli 12 sene için çıkmr§ Türltiye ile f.usrünkü Türki
de memlehetin her karıı toprağını ye aJttmncla bir mlikaya" yapacak 
verimli bir hale kovmak i--in azami olursak yapılan İflerin büyaltlüğii 
bir gayret sarletmit ve bu.senelerin gÖZÜmÜ%Ü lcama1trrır. Buna sade 
~çine şığmryacak derecede büyük bazı söylemiyoruz, belki evvelce bi· 
ııler başarmışttr. %e "haskı odam,, diyen Avrupalı • 

On iki ıene evvelki. harpten )leni 1 lar bile itiraf etmekten çekinmiyor. 

\ 
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Bugün son ehonomik krizin do • 
ğurduiu zaruretler karşısıml.a bün 
r.Jleleri zaifliyen, lıe~ gün bir parca 
daha etinden, lıemiğinclen, kayb~ • 
derek hastalanan bütün dünya kar
ftsında Türkiyenin mevkii gittikçe 
kuvvetlenmektedir. 

Be§ aenelilr ekonomik planın tat. 
bikı bütün vatandaılarrn refahını 
daha ziyade ternin ehn•i"' ~ -
mı§tır. Yeni teessüs eden fabrika ar 
sayesinde birçok kim:reler iş bul • 
muşlar, paramız dahilde kalmıştır. 

Geçen 1934 senıMi tJe 1935 sene
si, bu plônın tatbikı bakımından ga 
yet verimlidir. 

1934 ün son aylarında Basbakan 
ismet lnönü Ekonomi Baka,;ı Celôl 
Bayarla beraber Bakırköy bez; fab· 
rikasına ilave edilen pavyonun kü
şat resmini yapmı~tır. Bakırköy fab 
rikası, bu :•w•t'lle 10,000 ığ daha 
kaz;~~' 

Yine geçen sene zarfınc!a temeli 
atılan iz.mit kağıt labr;kosmın in
şaatı bitmiştir. Bu fabri/,a memle -
ketimizdehi kağıt ihtr)•acının yii.:z.de 
50 sini temin edecektir. 

Kayserideki Sümer Bank bez; 
kombinası 16 Eylülde a~ılmı~tır. Bu 
labrika Yakın Şarkın en büyük bez 
fabrikasıdır. Buradaki bütün usta-
ba.ş•I- .. ··- : ~'-- ~--•ıv-• n__.,.,,_....ı -L.: 
labriflalarda hususi bir .tahsille ye· 
ti§tirilmi§/erdir. 

Hükumet, bu suretle endüçtri • 
mizi, tarımdaki terakhim:-z;le bera
ber ahenkli olarak yürı.itmek için 
esadı tedbirler almış ve bunun için 
mükemmel bir endüstri plam tat • 
bih etmeye başlamı§hr. .:: 
Endüalrileşme programımızda pa 

muklu kısmr önemli bir yer alnıak
tadır. Memleketimizin ulusal geliri 
ı ,200".eoo,ooo olduğuna göre, bu 
rakamda dokuma 50,000,000 lira· 
lık bir yer almaktadır. istatistikle -
rinılz tetkik edilirse, Türkiyeye it
hal edilen yabancı maddelc.rin ba -
şında en kabarık rakam dokuma 
dır. Bunun manası, memleketin 
ham maddelerini yok pahasına sat 
mak ve mamlİllerini de o der•ce pa 
halı almaktır. Halbuki bütün i;Jçi. 
mizin adedinin arttıqtnr, çilçileri -
miz:in iptidai maddeleri :Jatnıaklan 
adeta müstağni kaldıklarını görüyo 
f'U% 

işte b11nun içindir hi, doltum.;ı en 
ılüstrisinin memleket elıw:mortıidı ü
zerinde büyük bir tesiri vardır. 

Ekonom;k planın diğer cepheleri 
ne gelince orada vaziyet ~uılur: 

Birkaç ay sonra Ereğli lrowıbina
sı işlemeğe 1,haz.ır. bi~ halde buluna· 
caktır. 1937' yılı ıptıdasında Nazilli 
basma kombinası bitecektir. Yakın 
da Malafı91a'da ela büyük bir kom· 
bina kurulacaktır. 

Cumurİyct 13 üncü yıla girerken 
büyük endüstriyi en yakın bir he -
def olarak tanımaktadır. 

MADENLERiMiZ 
Türkiye topraklarındaki büyiil 

ıervet kaynakları arasında maden
ler en mühim mevkii işgal eder. 
Ana yurdumuzun topraklarında 
bulunrnıyan maden hemen yok gi· 
bidir. 

15,319 

Ton 

1933 

119.844 

Ton 

Altın, gümüş, petrolt kömür ba
kırt krom, cıvat çinko, mang;nez 
arsenik ve Mire hıep 'Vardır. , YEN! YAPI LA!ll KOP ROL ER VE. 

Zaten onun için değil midir ki, TÜRKIYEDEKI KÖMÜR iHRACATINI 
birçok eski medeniyetler Asyaom GÖSTERiR GRAFiK. BEYAZLAR 
bu kısmında doğmuı ve parlak de- ~IYMETLERI VE SlYAHLAR TONU 
vır er yaşamrılardrr. • l 1 .... öSTERlR. 

Tarih bakrmından ara~hnfacak c'.1k bir karakteri haizdir. Cünıhu· 
olursa, binlerce sene evvel, maden rıyet hükumeti uluıal gelir kay
sanayiinin bu topraklarda teessüs naklanndan birini te§kil eden ma• 
ettiği görülür. denlerin iıletilmesi hususunda libe-

Filhakika cihanda ilk defa ma • ral bir temayül göstermekle bera
denleri ateıle eritmek İzmir, Hin • ber, milli menfaatlerin ihlaline mü• 
terlandrndaki Sardes ıehrinde ka • sade ebnemekte ve imtiyaz sahip • 
bil olmuıtur. Bundan başka kıy- lerinin taahhütlerini yerine getir • 
metli madenlerden para basnnı da melerini dikkatle takip etmekte • 
Milattan 700 yıl evvel "LidyaJılar" dir. . . . . 
tarafından ilk defa yine bu toprak- Mad~nlerın utwnarı 5 senelik e-
larda icat edilmiştir. konomık kalkınma programı ile 

Bu yÜzden Türkiye topraklan rasyonel bir veçi-ıe almaktadır. Hü .. 
binlerce yı& evvel bile altın ve gü- ~funet maden servetlerinin iyi İs • 
mü!}, bakır ve demir ticaretiyle ev• tısm:arına imkan verebilmek için. 
rensel bir 4öhreti haizdi. aynı :z..ır11111ında günün iıhtiyaçlrı:'ltla 

Dünya ekonomisinin bugünkü in- cevap vermiyen maden mevzuatı· 
kifafı. Türkiye topraklarının ma • nı ela iılih etrr.ıek ıüuırcdir. Son &e

den zenginliği bakımından değeri- ~e.lerdeki maden istihıalitr, bu po
ni bir kat daha arhrmr~ bulunuyor. Jrtıkanın müsbet bir neticesidir. 
n ... ,.. ---ua. ••• • ~ .:. - ı;':Jl.-.k;t •• i,atib••ı "''"""'ti -"""M 
hakkuk ollirirken ham madde ola- takrıoen l<t,~ mı yon uraya ba11g 
rak. genİf mikyasta maden cevhe- o!mu§tur. ~~ m~~tar zirai istihs~w • 
rine ihtiyacımız olduğu nazarı dik· l~t kıymetının yuzde 3t5 una babv· 
kate alınacak olursa, memleketi- dır. . . .. • . 
ıııizdeki maden araştırmalanmıza • K;ız yıll.armdaki dunya ~stihsa• 
ne dereceye kadar ehemmiyet ver- latı ıle m_~k~y~ae edersek, bıl_h~ua 
mek mecburiyetinde bulunduğu- maden ko~u~~ ~a~ımından, ııt:ı.h -
muz açıkça meydana çıkar. salt kıym~tı.nı ıyı hır surette muha· 

İşte Türkiye Cumhuriyeti bunun faza etmr§lır. 
için maden işletilmesi ve yeni ma - Sene Türkiye Dünya 
denler bulunması için ıon derece İstihsalcitı iatihsal&tı 
bir gayret ı1arfetmektedir. T. L. Milyon dolar. 

Tarihin eski devirlerindet uzuıı 1928 14,628t000 14.0 
muharebeler, Osmanlı imparator • 1929 15,564.000 12,5 
luğunun ihmali maden isletmeleri· 1930 15.596,000 9,0 
ne mani olmuş, ve bu ı~retle bu- 1931 14,800,000 7t0 
günkü Türkiycnin yeraltı serveti 1932 14,2~0,000 . . . 
:zamanımıza kadar intikal etmiştir. A Yukarı~akı tabi~! cı~~n ıatıhsa• 

Filhakika imparatorluk idare • latının yuzde 50 duşmuş olmasına 
sinde maden isletilmesi imki.nları- rağmen Türkiye istihsalahnın kıy· 
aranmıştır. Fakat mali müşkülat met itihar~yle ıabit kald~ğrnı gös
içinde kıvranan imparatorluk ida- t~?"~~tedır. Maden fıy.at~arm?' 
resi, yeraltı ıervetinin sistematik duşmuş olmasına karşı, ıstıhsalat 
bir surette istismarından ziyade artmıştır. 1933 te kömür istihıala • 
maden imtiyazlarile varidat temi : tının bir k.at ~ah8: artmış ol.maar, 
nini düşünmüş ve bunları hiçbir ~karıda~ı .nısbt;tı d~ha zıy~de 
teknik kabiliyeti olmıyan kimsele • yuk.ıeltmış.tır. Cumhurıyet devrın. • 
rin eline bırakmıştır. Bunun neti • de ıstih~Bıl~.tı eıı.·,fıan '?18~ımler ib~!· 
cesi olarak ta madenler esaslı bir hasııa komur, kromt çımento ve ku• 
işletmeye tabi tutulamamış, ve bir kürttür. 
takım apekülaayonlara yol açml§ • Maden kömürü 
hr. 

İşte Türkiye Cumhuriyeti Os
manlı imparatorluğunun madenle
rini bu suretle eline almıştır. Şim
di, hükia.rnetimiz köklü bir maden 
politikası takip etmektedir. Bu po
litika, yeraltı servetlerinin iatiıma
rmı te,vik edecek ve kolaylaşhra.-

YUKARDA YENİ BiR KÖPRÜ iNŞA· 
ATI - ZONCULDAKTA DEKOVfL· 
LER - 1928 SENESlNDENBERl TEŞ
ViKi SANAYİ KANUNUNDAN iSTi· 
FADE EDEN MÜESSESELERİ G~S
TERİR GRAFİK.. 

Kömür iıtih&alatı Türkiyenin 
batlıca maden endüstrisini teşkil 
etmektedir. 

Bu madenlerin en zengin damar
L"9'1?Ull aahilckki araz.ide tekaıriif et• 
mesi, Türk kömürlerine ayrıca bir 
kıymet vermekte ve eaaıea en iyi, 
fngiliz ve Amerikan kömürlerin• 
muadil olan bu kömürlerin diğer 
memleket kömürlerile rekabet et• 
Jnesini temin etmektedir. 

Türkiyede kömür başlıca §U mıll 
takalarda mevcuttur: • 

1 - Zonguldak - Ereğli ha\t• 
zaaı, . 

'2 - Çanakkale havzası, 
3 - Trakya haYzası, 
4 - Erınırum ha•zau. 
Bu havalann en ehemmiyet1bİ 

ve esaslı bir ı•rette işletilmekte o • 
lan Karadeni:ı: sahilindeki Zongul· 
dak - Ereili lıa..an:aardır. Burada• 
ki istihaalat, .. aedeo seneye art• 
maktadır, .lre~lııiDİD şarkında• b•!" 
lıyarak, 170 Jliloaetre tulv.de o • 
lan havza. Keal., ~aruldak. A• 
maara, gibi miM\im kömür merke:g• 
lerini ihtiva etmelltedir 

Burada eskiden b4İti ifletib.ektd 
olan kısımt Amall'l"ll ile Çatalağ~ 
arasında 60 kilometre imiidadın • 
dadl!l". 

Ocaklar kömür nakliyalmm k~ 
laylaştırılmau. için salJle yakın a • 
razide tesis edilmiştıir. Havzanın 
zenginliğine gelince, yapılan tel • 
kiklere nazaran havzanın başlıca 
kömür merkezlerindeki beher kilo-
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~etre ınurabbaına 40 milyon ton 
~dar kömür iıabet etmektedir. Bu 
IQ'~ havzanın lcömür mevcudü 
·ı:~rlarca tona baliğ olmaktadlr. 

, 
1 

hhaalata gelince, 1884 te iatih· 
'b~ 70,994 tonken bu miktar har • 

6~~ batlangıcında yani 1914 te 
b ·~ tonu bulmu§ ve 1934 te 
) a, dondürücü bir fırlayıtla 2 mil· 
on 288,000 tona yükıelmittir. 

1 
~u iıtihaalat havzada yapılan 

:t enı teıiıat aayeıinde çok yakın bir 
l~banda daha çok yijkıeleceğine 

ta e Yoktur. 

Kömürlerin nevileri 

ler-~~v:ı:ada İıtihıal edilen kömür· 
1'.. .~l~aaaa uzun alevli kuru ta~ 
-~'1rü, uzun alevli yağlı taı kö • 
ol"'ii, taınamile yağlı taı kömürü ca" hatlıca üç kıaımdır. 
'fcÖrn ~.:ı:~.e çok zengin olan kuru taş 
~~ ';ltii, havzanın imalatının pek 

l'~·ır luımını teıkil etmektedir. 
lı Urk kömürleri herıeyden evvel, 
1ı:vı:ıazi için gayet iyidir. Bundan 
1\İJ a canı fabrik•ları fınnları, ye
hn)en ı11tma fınnlan, porslen fı. 
1'\l arı, tuğlaları pİfİrme fınnlan, 
la rutrna iıinde kullanılan aıcak 
1'ö :ı: ~hdÜatriıi ve boyacılık için bu 

i'ur:ler ıayet münaaiptir. 
~ le ~l~ta .ta.is edil.. Sömi
bi: fabnkaaı, iltömürün mühim 
IQ,Jllcıımından evlerde teıhinat için 

•ıulınayı temin etmektedir. 

Kömür ticareti 
ta~avz~ madenleri, gemiler vaıı -
liınıylİ •hraç edilir. Bu havalideki 
btihan ~runız araunda, Zonguldak. 
li~ anık tahmil veaaitli mahfuz bir 
hld na maliktir. Şimendiferin Zon· 
l-\in ~k ve Ereğliye varma11, kömü
r"ett 1~ ~nadoluda da esaslı bir au
d~ e ı~tıhlak edilmesine yardım e• 
nid ele.tar. Memleket dahilinde ye • 
L\l e\t~eaaüı eden fabrikalar için 

k~ Önemli bir meaeledir. 
len ~rnür ticaretine ıelince 1934 
96oe;ı tahnailleri yekununun 
692·

2 
62 tonu iç pazarlara, ve 

~vİc.::: tonu da ecnebi pazarlara 
IQij ılınittir. Bizden en çok kö • 

r alan nae.nıleket, İtalyadır. Bu, 

ihracatın yüzde 39,88 ini teıkil e
der. İkinci yüzde 33.08 le Yuna • 
niıtandır. Üçüncü 1},52 ile Mmr 
gelir 

Bakır 

Türkiye ~ok zengin bir bakır mem· 
ld<etidir. Muhtelif yerlerde 90 kadar 
bakır madeni kO!fedilmiıtir. Bunlann 
baılrcalar:l Diyarbekir vilayetinde Er· 
,aani, Artvin vilayetinde Kvarıhan, 
lnebolu civarında Küreinühas, Ka • 
radeniz .ahilinde Arhan~ Henclelc, 8o 
lu, Şile, Cemereik, Cöztepe, Jbsani
ye, Kilis, Sizman veTepehan maden
leridir. 

Bu maderJet'.İn en ehernmiyetlile • 
rinden biri, Erpni Bakır madenidir. 
Bu maden aahile 600 kilometre uzak 
olduğu için timdiye kadar bundan İs· 
tifade edilememietir. Ancak ıon sene 
lerde Cumuriyet hükUınetinin bu ma 
denleri behemaıhal iıtetmek huıuıun 
daki karan lizerine demiryolunun Er. 
ganiye temdit edilmittir. Bu ıuretle 
buradalci damarlardan esaslı bir su • 
rette istifade etmek kabil olacaktır. 
Erganide bakır istihsali için çok aıri 
teıisat yapılmııtır. Hükümet madeni 
iıletecek ıirketin sermayesine üçte 
bir nisbetinde ittirak ebniıtir. Şirke
tin imtiyaz ıaahaaı 1200 kilmetre mu· 
rabbaıdır. 

Demir 

Demir Türkiyenin 20 yerinde keı • 
fedilmiıtir. Oemit-, bilhassa aahile ya 
kın arazide bulunmaktadlr. Bu huıus
•.a birçok teknik araıtımıalar yapıl • 

---· 

mıftır. Alınan neticeler, madenin ek· 
ıeriıinin manyetit halinde bulunduğu 
nu ve cevherdeki demir niabetinin 
yüzde 40-80 olduğunu aöıtenniıtir. 
Bu mikdar gayet ehemmiyetlidir. Çün 
kü bir demir bloku telakki edilen Ku
ba adaaında bile demir cevheri an· 
cak yÜzde 43 tür. Demirin sahile ya. 
km yerlerde bulunmuı bundan iıti • 
fade ebneii daha ziyade lıı:olaylaıtıra
caktır. 

Baılıca clemir madenleri ıunlardır: 
Bulgardağr civarında Beyrutdağı, iz· 
mir vilayetinde Ayaıluk, Aydın hat· 
tında Torbalı, Trabzon vilayetinde 
Demirdağr, l ıkenderon körfezinde 
Payas, Kayseri dahilinde Torcntadır. 

Petrol 
Türkiye dahilinde ıimdiye kadar 

19 ye11de petrol ıwntılan ve emare • 
teri ketfedilmittir. Ekonomi Balıı:aıu 
g~enlerde Şark vilayetlerinde yapb· 
ğı hir sezide yanında hulu .. n müte • 
haaaıslarm yaptıkları ıondajlarla çok 
yakından alakadar olmuı ve bu suret· 
le petrol &tine çok önem verdiğini gös 
tenniıtir. Şimdiye kadar belli olan, 
petrol zuhuratı mevkileri itibarile ıun 
lardrr: 

Mürefte ve Hona, Mardin ve Siirt 
dahilinde Savul', Turuabidin, Ker • 
bend, Kercuf, Zuenguk, Zigirik, Har 
bol, Katmif, Yanda, Küzat, Cakw
bey, Erciı, Erzurumda: Pulk. Katran 
h, Divanıhuıey:n, Naflik, Haıaıllıı:ale, 
Gümüıhanede: Gimaıil, Çoruhta: Ma 
pavri, Sinopta: Alınveren. Antalya • 
da: Cirali • Y anartat. Mutkaryayla. 

Son ıenel• zarfında petrol bakı • 
mından memleketin beıtan bat• etüdü 
kararlaımııtw. Bu maluatla bir petrol 
arama ve iılebne idareıi teıkil edil· 
mİ!tir. Bu suretle hükümet petTol ma 
denlerinin araıtınlmaaı ve işletilme· 
ıi iıile yakından ve filen alakadar ol· 
_ •••• ,.1, ... 

Krom 
Türkiye çok :eengin bir krom mem· 

leketidi!'. Seneil•ce cihan krc:n piya· 
aalarına hilıı:im olmuıtur. 

Bu maden Türkiyecle 1848 senesin· 
de Buna civwmda kqfedihnit ve der 
hal istihsale haflarmıtır. Türk krom· 
ları gerek madendeki evsafa •e serek 
iatih..Jdeiki fazlalık aayesinde cihan 
piya..Janna müe•ir olmuıtur. 

Harpten ıonra biraz duraklayan 
krom istih..Jitı yine Cumuriyet bü· 
kumetinin himayeıi üzerine eski e • 
hemmiyetin.i kazanma;. batlamıttır· 
1924 ıeneainde yalnız 3,400 ton krom 
iıtihaal eden Türlıı:iyenin 1934 senesi 

istihsali 119,844 tona çıkmı!lır. 
Türkiyede 117 yerde krom keıfe • 

dilmiıtir. Şimdiye kadar 70 İmtiyaz 
v•ilmiıtir. Daha ıimdiye kadar eJ ıü 
rülmemiı birçok krom damarları da 
mevcuttur. istihsal olunan krom cev 
herleinrin maden niıbeti yüzde 48 
dir. 

Cihan bom istihsalalı 400,000 ton 
olduğuna göre Türkiyenin iıtihıala • 
tr bu mikdarın yüzde 33 ünü teılıı:il 
etmektedir. 

Gümüş 
Türkiyede gümü,, altın, demir, ba 

kır ve bilhaıaa kurıunla karışık bir 
halde birçok yerlerde bulunmaktadır. 
Simli kurıun madenlerinden maada, 
Gümüıhanede, Merz.ifonda, Erzurum 
ve Diyarbelcir vilayetlerinde sümüı 
madenleri mevcuttur. 

Diğer madenler 
Bütün madenleri burada aıraıile 

saymak uzun düıer, burada yalnız bir 
kaçma ip.ret edelim: 

Çimento bilhassa htanbul civarın
da istihsal edilmektedir. Çimento 
iıtih.alatı, 1934 senesinde 168,000 
küıur tonu bulmuıtur. Bu iıtihaalit 
memleketin dahili istihlakatına teka· 
bül ebnektedir. 

Son zamanlarda çimentonun fiyatı· 
m 22,5 liTa üzerinde teıbit etmek için 
,-erilen karar yeni inpat için berbal· 
de çok faydalı olacaktar .. 

--.-. , __ ,, -~ ___,..4.._ _ __....._. .._ > 

fUKARDA PAŞABAHÇE CAM FABRlKASI - tSMET lNONO V& 
CELAL BAYAR BiR KÜŞAT RESMİNDE - MENSUCATTA ÇALIŞAN 
AMELELER - AŞA(.:IDA 17..MIT KACIT FABİllKASI VE ESKIŞ.EHla 
ELEKTRiK MUHAVVJLE MERKEZi. 
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Şimendifer Siyasamız Tayyare Hızıyla ilerliyor 

-• _;._:ı.,._,.. 

Yukarıdaki haritaya baktığı
nız zaman Cumhuriyet Hüku
metinin demiryolu siyasetinde 
takip ettiği u ulü çok açık bir 
şekilde görürsilnüz. Hük1lmeti
miz memleketin her tarafını de
mir ağlarla örmü ve bütün e
hirleri biribirine bağlamıştır. Bu 
sayede köylünün mah&ulli dai
ma nakil için vasıta bulmakta 
ve her tarafa sür'atle akmakta
dır. Bu memleket dahilinde fi
yat birliği temin ettiği gibi her
kesin ihtiyacı o 1 a n mallan 

~·· . 

ayaklarına kadar göndermekte
dir. 
Şu rakamlara bir bakalım: 

1924 enesinde hükumet tara
fından işletilen derniryollan 
1. 734 kilometre ve şirketler ta
rafından işletilen yollar 2.352 
kilometre, yani cem'an 4.086 ki
lometre iken bu miktar 1932 se
nesinde deh etli b i r tezayüt 
gö tenniştir. Bu suretle hükft
met tarafından işletilen demir· 
yollan 3.600 kilometreye yük
selmiş, şirketler tarafından iş-

TOTON ZtRIYAT VE ısnH.SALA n 
c it I r>J I • ,,,, t ,,. C ıo" ' to6« .. 

letilen 2.282 kilometreye düş
müş ve mecmuu 5.882 kilometre 
olmuştur. Son senelerde bu ra
kam daha fazlalaşmış ve yeni
den satınalmanlarla 6.000 ve 
küsura çıkmıştır. Geçen sene 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetin Ka 
ya tarafından işletilmeğc açılan 
Eliiziz hattı, şark vilayetlerimi
zin de mühim bir ihtiyacını kar
şılamı tır. Bu hat bilahare bakır 
cevherinin bulunduğu Ergani
ye varmış ve Diyarbekire doğ
ru uzanmıştır. Diyarbekir hattı 
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liudut hatları 

De••lt't den r volları hatları 

Şırl,c>llerc a ı l h3f13r . j 
bu hafta içinde işlemeğe açıla
caktır. 

Afyon - Antalya hattı da bu 
hafta Ispartaya vasıl olmuş bu
lunacak, Filyos - Ereğli hattı
nın da küşat resmi yapılacaktır. 

İzmir - Kasaba hattı da hü
kumet tarafından satmalınmış
tır. 

Bayındırlık Bakan~ığı ayrıca 
memleket dahilinde geniş şose
ler açmakta ve icap eden yerleri 
büyük köprülerle biribirinc bağ
lamaktadır. 

istati sUi k 
Ve 

Grafikler 
İstatistik ilmi memleketimi -

ze Cumhuriyet devri ile beraber 
girmiş ve kısa bir mazisine rağ
men az zamanda büyük mesafe
ler katetmiştir. İstatistik işle~ 
nin başlarında bulunanlar cid -
den çok kıymetli çalışmalar yap 
maktadırlar. 

Her sene istatistik Genel Di
rektörlüğü memleket ziraat en
düstrisi ve nüfusu hakkında mü 
kemel eserler ve büyük emek 
mahsulü grafikler neşretmekte
dir. 

Direktörlük aynca birçok ilmi 
kitaplar da çıkannıştır. 

- Ş.:l:ı:r ıstihlakiitı (Ton) Coruonımalıon tfe Sucu (TtU>tıt'.J) 
CJ Şeker ıtbal.ilı (Ton) ffftP#lotlan tlrı S11crr (To11nr,} 

·• 

• &il Milli bank.alırdı • D.tıJ in 6arıq11u 11111/oııatu 

- Ecııebi bulcll&rdı. D.tıJ 111 Hllfını ltNinf ıu 
c::l YckOn • Totııl 

- Mudılcr ıdcdı Numbır tle conıpt11 
c::J Her mııdie lsabtl eden vıaatl (1.tr.ı) 

Sammt mo1ı11M ptJI COlftp/r ( ltvı J 

• 

RAKAJ.n.AR OÇ StFIR 11.A VF.Slu: 
En mı/IİIN t Llfı 

HiKAYE Uğursuzluk 

fsmer ve oldukça güzel, genç bir 
kadın, geçen· sene zengin olmak is
tedi. 

Gerçi kendisine gökten bir hazine 
inmesini beklemiyordu. Bununla be
raber, doğruyu söylemek lazımgelir
se, asıl istediği de bu idi ama, ola
cak şey değildi. İmkanın hudutları 
içinde kalmak prt. 

Ah şöyle minicik bir spor otomo· 
bil, mavi; küçük bir kübik apartı
man, beyaz; birkaç da mücevher ..• el 
verir. 

Halbuki Şermini kocası az kaza
nır bir banka memuruydu. Muzibin 
biri bu esme ve oldukça güzel, genç 
kadına ressamların çok para kazan
dıklarını söyledi. Şöyle punduna ge
tirip de büyücek bir tablo sattılar 
mı, kek5.b .. Oç sene rahat! lçlerinde 
otomobili olanlar da yok değildi. 

Şermin bunu duyunca önüne ge· 
len ilk me~hur ,ressama sevişmegc 
ve işi iterlctmeğe başladı. Fakat ilk 
ayda baktı ki bu meşhur ressam çok 
vefasız. Üstelik bir de ç~k içki içi· 
yor.. Aradan aylar geçmesine hacet 
kalmadan, meşhur ressam, resimden 
para çıkma.dığını itiraf ederek şirket 
lcrde veznedarlık filan gibi bir iş 
aramıya da başlamıştı. Şerminin bu 
tanınmıı serseride iımitleri boşa çı

kınca gene kocasına sadık kalması 
Uizımgeldi. 

Derken Beyoğlu otellerinden bi· 
rinde oturan bir Anadolu tüccarı ile 
tam tı. Bu zengin ; 1am lstanbulda 
fazla kalacağı için temiz bir Tilrk 
ailesi yanında pansiyoner olmak is
termiş .. Ne mutlu ona! .. Şerminden 
daha temiz kadın, evinden daha te
miz ev olur mu? Kocasını da razı 
etti, tüccara bir oda verdiler. Çok 
geçmeden Şermin bu adamla da işi 
ilerletmişti. İstirahat halinde bulu
nan tüccar, kocası evde yokken, 
Şerminle bol bol yalnız kalıycıJu. 
Gel :zaman, git zaman bu adamın da 
memleketinde ifla ederek is ara
mak için 1 tanbula geldiği meydana 
çıktı. Evin içinde hizmeti güçle ti
rerek ayak bağı olduğu behanesile 
müflis tüccarı da kapı dışarı etmesi 
için Şennine bu hakikati öğrenmek 
kfifi geldi. 

Nakleden : MI - FA -

Derken zengin olduğunu duyarak 
bir mühendisle aşna fişna yaptı, fa• 
kat o adam da fasa fiso çıktı; der· 
ken birinin kılığına, öbürünün aza• 
metine, berikinin sözüne kanarak 
Şermin daha böyle Uç be§ cebi delik• 
le de münasebet peydaladı. Kıskanç 
kocaların gözünden ne kaçar? Enin• 
de sonunda Şermin'in kocası da i~i 
çakmııtı. Kıyametleri kopardı ve ka· 
rısmdan aynldı. 

Şerminceğiz daha züğürt, üsteli" 
daha hasis, daha yaşlı ve daha çir• 
kin bir adamla evlenmeğc mecbur 
olmuştu. Artık biitiin zenginlik ha· 
yallerinden de vazgeçti. iki Jokına 
bir şey yeyince Allaha şükredip otu• 
ruyordu. 

Fakat cezası bu kadar değilm* 
Günün birinde ressamın Avrupaya 
bliyük bir tablo beğendirerek ~ 
bin lira aldığını duymaz mı? Tabii 
Şermin, hemen ondan ayrıldığına 
pişman oldu. Arkasından tüccann da 
lstanbulda bilyük bir iş yaparak bü• 
yilk bir servete konduğunu haber al• 
dı. Çılgına dönmüştü. Çfinkü ressam 
da, tüccar da, Şcrminin kendilerine 
eskiden yaptığı muameleyi zengin 
olduktan eonra affedecek kadar u• 
H1vvücenap göstermediler. En kor
kunç haber, Şermipin eski kocasına 
tayyare piyankosunun birinci iATB'" 

miycsinin dilştüğtinü haber alınası 
oldu. Hem de onda on bilet bit(feıı 
varmış ve ikramiyeyi tam almış. 

Şermin cski koc sına da dOnme1' 
İstedi, gene reddedileceğini düşüne• 
rek teklüe cesaret edemedi. 

Bütün ümit kapıları kapandı. U
ğursuzluğun kendi şahsında olduğu• 
na inanmıştı. Bu kocası ona parasız· 
lıktan şikayet ettikçe, Şermin, için
den: ''Sen bilsen hemen benden ay• 
rılır, belki de milyoner olursun!,, 
diyordu. 

Dr. HAZ 1 M -~ 
Cerrahpaşa haıtanc:si sabı k cil· 
dıye ye ı.ühreviye mfiteha1tt!lt. 
Galataaarayla lnıriliz ıefareb 

ra11nda tramvay cad. No 26 
8123 

Türkofisin Eksiltme ihalesi 4 ikinci 
Teşrine Bırakllpı: 

Türkofisçe çıkarılacak Türkçe ve Fransızca Bültenlerin 
basılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ekonomi Bakanlığı Türkofis lstanbul 
Başkanhğından : 

1 - Türkofis tarafından türkçe ve fransızca ayrı ayrı 
olarak her on beş günde bir çıkarılacak bültenlerin ba
sılması açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4 İkinciteşrin 935 pazartesi günü saat 
1 O da Ankarada Y enişehirde Ekonomi Bakanlığı bina
smda toplanan Türkofis Satınalma Komisyonunca yapı .. 
lacaktır. 

3 - Gerek türkçe ve gerekse fransızca bültenlerde 
kullanılacak kağıt ve kaplık Türkofis tarafından ve
rilecektir. 

4 - K aplarmdan maada 16 sayfadan ibaret olacak o· 
lan Türkofis on beş günlük türkçe ve fransızca bültenle
rin beher sayısı için baskı adedi türkçe için 15 00 ve frarı
sızca 1500 olmak üzere 3000 dir. 

5 - Mayıs 1 9 3 6 gayesine kadar olmak üzere 14 türk
çe ve 14 fransızca bültenlerin fenni şartname mucibince 
basılma ve ciltlenmesi bedeli 1100 lira olarak tahmin e· 
dilmiştir. 

6 - Umumi ve fenni şartnameler Türkofis Ankara 
Merkezinde İstanbul şubesinde meccanen verilir. ( 6714) 

g526 

·-· D r. H O R H O R U N • ~~' 
1 Eminönil Valde Kıraathaoe11 yaoında baıtalanıu kabul eder. Tel. 24131 ~ 

&348 



.. -=;:::::::::::= = n-ıt-t35 =:=::=:::=::=::=::=::=::=::=Xl:=========================T AN=======-============================================== 13 

riirk atelyelerine gidini::, Türk mekteplerini dolaıını:: Onlar ki, neş'eleri, )'arına inamılan batıl tek ıeye inanmamaz.lıktan gelen yüz; cumhuriyetin 
socuklarıdırlar .• 

On Beş Yll Önce Bir gamber Romanti 
ile Gözlerde Bulutlanan 
Erciyaş Gibi Göze Vuran 

# • 

t: r ":1~urtyeı neslı pmrık değildır, Kelldi"llht Tiütl~nin yabancısı •aymadt-
ı •rın kütlelerle konuımanın yükaek •ırrına ulaımııtır. Bundan sonra 

Türk topraiı hatipsi~ nesiller görmiyecektir 

- .. 
• ' 

• 

l 

1
,, 

• •• 

Düne kadar T öyle bir n 
sil vardı ki, bu nesil Ti.ıi'TC sokaklann 
da hiç kimesnin kendinden olanlar 
kadar serbest ve o kadar geniş hak 
Jar tanıtarak dolaşmasına tahamm · 
edemezdi. 

Mısır koçanı ve süpürge tohumu ile 
safr ırarak yıllar geçirmiş olan 

tiyorum. Baba· 
yiğitleri ilk pır•pur dökü -
lüncc en çılızlannın bile, bir gün son 
ra veremli bir öksüri.ıkle gırtlaklar 
dan çıkacak son avuç kanlan d · 
süngüsü ile delinmiş bir göğü 
kırtmak tasasına düştükler' blliDeli 
neslinden. O. nesilden ki, " ı 
nm dört çevresindeki ı..ı., 
rikatlarda ve hatta ~ eferln 
kimi yakan kimi phelerin 
de tabanlarını n ve el aya 

l çıjlbdf/6'1b_...•arması vardır: 

·lllllillliıılft'ıi.illü ve çok büyük 
olaDlll~. büyük kavgada, istik 

ında mangalarını şaşırma -
anların nesli . ., 

'Bu nesil, Türkiye dağlarının, Türk 
ovalarının, Türk köylerinin, Türk so
kaklarının tapulan benimdir ve benim 
ccbimdedir dediği anda buna kim iti-

· raz edeqilir ve kim, hangi hakla aksi 
n.i iddia edebilirdi? 

Halbuki, son sekiz yıldanberi Türk 
vatanının düne büsbütün yabancı ve 
bambaıka bir neslin istilası altına gir 
diği göriilliyor. Ne garip! içimde en 
ufak bir iayan bile duyamıyorum. Kim 
der ki, bu halimle ben Türk sokakla· 
rının, Tiirkiye dağlarının, Türk ovala 
rile Türk köylerinin tapularını ceple
rinde taşıdıklarını iddia edenlerde -
nim? 

Nusaybin'den Bursaya Artüvin'den 
Antalyaya, Hopadan Kırklareline, 
Edirneye gidiniz l Mal karadan, Ke -
şandan Mersine, Hakkariye, Iran sı
nırına uzanınız: bütün bu yerleri 
Dumlupınarda, Çanakkalenin sıçan 
yolalrında, Conk bayırında, Allahiek· 
ber buzlan arasında görmediğiniz, 
günde beş yüz ayak kesen operatö -
rün revirinde tanımadığınız, Arap -
yan hanındaki dar odalarda veya iç 
Erenköyden silah kaçıran fedailerin 
inlerinde karakterine not vermek fır· 

Türk havalarında, Türk 
karalarında, Türk denizle

rinde Türk bayrağı! 

' 
ve carıı 1ııurımlı endamlarına 

~ ..... .W.flki 

a Ş:anclard (ormlınb al· 
gelinciye kadar Cumhu· 
plisinin süd staj )'Qpan 
nümunesidir 

Atatürk çocuğu, her yerde, 
her zaman bir yanar insan 
gibi lavını, imanını, inanı· 
nı, ilmini. heyecan ve yara

llnkmamız, tıcılığmı tasıran kumanda
lı, dissiplin ~: ,hürriyetli, bir 
at~ kaynağıdır. Kamalist 

delikanlı budur. 

'-...-... ____________ _ 

guvenerek hayata atılmıyacaklar dır. Hayat yolunun tılsımını şıılm 
kiıaplaruula aramaklculırüu. 
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cOMHURiYET aAvRAMı Bugün Cumhuriyetin Habeşler Kendi Şeflerinin 
Bugün istanbulda Büyük 13 .. .. y I G. d.k italyanlara 
Geçit Resmi Yapllacak uncu ı ına 1~. ~ Geçtigwine"Masal Diyorlar 

[Bqtarafı bınncıde] ff 

Şehir Şenlik içindedir 

Şelairdelti Cümltmi,,.t Bayramı 
te~yinatıncf en 

Cümhuriyet bayramının 12 inci yıl 
dönümü münaaebetile. diln saat 13 ten 
itibaren tehirde ıenlikler batlamJJtır. 
Şehir bayram içindedir ve her yer ıtık 
ve bayrakla tezyin edilmittir. Cümhu 
riyet bayramı dolayııile resmi daire· 
ler ve mıieaacseler dün ögleden sonra 
kap.anmıttır. Mağazalar ve hususi 
yerler mutat aaatlerine kadar aCjrk 
kalmıtlardır. Bugün her yer kapalı
dır. Yann, huausi yerlerin kapalı ve
ya açık tutulmaaı ıerbest bırakılmıı
tır. . ....,...,..... 

N.-sifNMli 
Cümhuriyct bayramı. bugün büyük 

törenle kutlulanacalrtır. İlbay, sabah 
uat 9 dan 9,45 c kadar ilbaylık dai
resinde tebrikleri kabul edecektir.Sa· 
at 1 O dan 1O,1 S e kadar konsolosla
rın tebrikleri kabul olunacaktır. 10,30 
da ilbay İıtanltul komutaniyle bera
ber Beyazıt Cümhuriyet alanına gide 
cck ve geçit resmine ittirak edecek 
grupların bayramrru kutlulayacaktrr. 
Bundan sonra Iatiklil marıiyle tören 
başlayacaktır. Geçit töreninde, Iatan
bul komutanlığının sıralayacağı şekil 
de evvela ordu geçecek, bunu malül 
sübaylar ve neferlerle ıehit anaları 
t akip edecektir. Daha sonra sırasile 
üniformalı yedek ıübaylar, polii, Uni 
versite ve yüksek okuJlar, liseler, 
öğretmen okulları. orta okullar, azlık 
okulları, yabancı okullar, itfaiye müI
rezeleri, sporcular ve cemiyetler ge
çeceklerdir. Alay, Beyazıt, Sultanah
met, Sirkeci, Galata köprüsü, Şişha
ne yokuşu ve lstiklal caddesi yoliyle 
Taksime çık3cak. anıt etrafında top· 
lanılacaktır. Meydandaki direğe Türk 
sancağı çekitirken muzika latiklil 
marşını çalacak. marıtan ıonra bele
d iye, Cümhuriyet Halk Partisi ve ku
rumlar tarafından anıta çelenkler ko
nacaktır. Saat 14 de Edirnekapı dı· 
ındaki şehitliğe gidilecek ve kahra

man şehitlerin kabirlerine çelenkler 
konacaktır. 13,45 de İstanbul şarbay
lığında toplamlacaktır. 

Gece 
Bu gece ıehrimiı:in bliyük :yollarm 

<1an geçmek üzere fener aıaylan yapı· 
lacaktır. Beyoğlu tarafında Harbiye 
okulundan ve Taıkı§ladan birer grup 
fener ve meJ&lelerle hareket edecek 
ve ulusal marılar ıöyliyerck saat 20 
de Taksim meydanına gelecektir. Iı
tanbul tarafındaki fener alayına i§ti
rak edecek okullar, cemiyetler ve di
ğer teıekküller saat 20 de Beyazıt 
meydanında bulunacaklardır. Taksi • 
me gelen fener alayı, baklil cadde
si, Şiıhane yokuıu ve Karaköy yolile 
Tophaneye gelecek, ora.da daftlacak· 
tır. Beyuıtta toplanan alay da Divan 
yolu, Sultana.hmet yolile Eminöniine 
gelecek ve' oradan Ankara caddeıi, 
CagaloğlJl yolile Bcyazıda dönecektir. 

Hallı ltiir.aleri 
Cilmhuriyet bayramı ıtınıerlnde 

devrimin ve lttlldllin ilıtilnlilk •e ö
nemini halka arilatmak için .ay· nler 
verilecektir. Bunun için Cilmhuriyet 
Halk Partisi Iatanbul ö'rgiltU tarafın· 
dan fcbrin muhtelif yerlerinde halk 
kürsilleri kurulmuıtur. Kazalarda ku
rulan muhtelif kUrıülerin adedi 23 
tür. Söylev vereceklerın yekfuıu da 
&O dir. 

Dün yapılan toplantılar 
CUmhurfyet bayramı ilgisiyle Jehir 

deki muhtelif balkevlerinde ve müea
ıeselerde dün birçok toplantılar ya -
pılmıttır. Saat l S de Şehir Tiyatro
sunda Beyoğlu Halkevi tarafmdan bü 
yük bir toplantı yapılmıt. Iatiktaı mar 
tiyle baılayan bayram töreni Halkevi 
koro ve konservatuvar heyetinin kon 
serlerile sürmüştür. Toplanbda Uni
versite profesörlerinden Dr. Ali Fuat 
bir söylev vermiş, bu büyük günün 
hakikf değerini izah etmiştir. Beyoğlu 
Gençler mahfeli de bayram münase
betile üç gün zarfında vereceği mü
samerelerin birinciıini dün gece saat 
yirmi birde Halk Partisi Beyoğlu ka· 
zası merkezinde vermit ve "Yumur· 
cak" ı temsil etmi§tir. Toplantıda 
mahfelin korosu aynca konser de ver
miştir. 

Eminönü Halkevinde saat 16 da 
bir toplantı yapılmış, ev batkanı Agah 
Sırrının söylevilc açılan müsamere 
Halkevi korosunun konıcrilc sürmüş, 
aynca Mediha Baysal tarafından bir 
söylev verilmiştir. 

Alay kötkünde saat l 6 da ve gece 
21 de iki defa müsamere tertip edil
miş, "Babaların günahı" temsil olun
muş. Dr. Celal Tahsin tarafmdan 
Cümhuriyet bayramının önemi ve an 
lamı hakkında birkaç söz söylenmiş
tir. Dün giindüz ve gece şehrin birçok 
teıekkül merkezlerinde eğlentiler dü
zenlenmiştir. Bakırköy, Fatih, Uskü
dar, Ycniköy, Beşiktaı ve Şehremini 
Halk partileri merkezlerinde de mü
samereler verilmiştir. Eminönü ve 
Beyoğlu Hılkevlerinde tanzim olunan 
müsamerelerde verilen söylevler rad 
yo ile bütün memlekete yayılını§br, 

Dün sabah Alman mektebinde de 
bir tören yapılmııtır. Törene lstiklil 
marşı ile başlanmış, bundan sonra 
muallim Fuat tarafından Cümhuriyet 
mevzulu bir konf.erana verilmit. bazı 
talebeler Ulusal manzumeler o'kumug 
lardır. Bunu bir konser takip etmiş
tir~ Törenin sonunda Alman mektebi 
direktörü Ş5yerman söz alarak, Cüm 
huriyet bayramını kutlularken, Ata -
türke suikast teşebbüsünde bulunan 
mel'unlara bir kere daha linet edil
mesi Jizım~clıfüHni hatırlatmış ve Bü 
yük Onderin Türk ulusunun başında 
daha çok uzun zaman y&fama.sınr di· 
lcmiıtir. Törende bulunan bUtün mu
allim ve talebeler "Yaıasın'' diye ba
ğırmt§lardır. 

Anltaracla Bayram 
Ankara. 28 (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Ankara, Cümhuriyetin yıldö
nümüniı ço§kun bir ıevinç kaynaşma
u halinde bugün öğleden itibaren 
kutlulamağa batladı. Şehrimizi baştan 
başa donatan al bayrakların ve döviz 
lerin gölgesinde on binlerce Ankaralı 
tilrlü tezahürler yaptı. Milli Hikimi· 
yet meydanına kurulan halk kürsü
sünde ilk söylevi saylav Vasfi Rafit 
vtrdi. Müteakıben birçok hatipler sı
ra ile söz alarak inkılap Türkiyesini 
ve yaratılan harikaları anlattılar. Hal 
kevi önünde de büyük bir halk lrütle
ıi toplanarak büyük bir nümayiş yap
tı. Burada Halkevi başkanı Ferit Ce
lal heyecanlı bir nutuk söyledi. Saat 
17 de bütün gençlik Milli Hakimiyet 
meydanındaki heykelin önüne gide -
rek törenle abideye çelenkler koydu. 
Gece ,ehir baıtan bata elektriklerle 
aydınlatılmıJtı. 

. 
lzmlr yolunda 
Gene bir f acla 

1smir, (Oael aytanmıs bildiri
J'or) - Karahurundan lsmire ıel
mekte olan toför Hüseyini" ida
reaiadeki lıam,.oa ,.olda dnrilmit
tir. Neticede na•ant HiiM:rinle, 
AYDinin ann..i yaralaftllUflardır. 
Kaza hakkında tahkikat yapıl
maletadır. 

Burhanm hırıızlıldan da 
varnuı! 

lzmir, 21 ( .. Tan,, ın ösel telıra
fı) - lstanbulda Almaau maalli· 
mi Lutaer'i yaralı,an Bbrlaanıa bu
rada da hirkaç Junıalık -.ı olcl• 
h tabit eclilaaitt hasırı .... ftl'ak 
lstaüula ıönderilmiftir. 

Oç elçi itimat mektuplarmı 
verdiler 

Ankara, 28 (Öıel aytarımız bildi
riyor) - Cumurbaakanı Atatürk bu· 
gün Alman, Belçib ve Mısır elçile
rini kabul etmiş ve elçiler itimat mek 
tuplannı takdim eylemf,lerdir. 

bulmuşlardı. Halbuki bugün par 
lak bir küçük endüstri imtihanı 
veren Türkiye büyük sanayi mer 
halesine geçmek hazırlıklarını 
ilin ediyor da, dünya, böyle d~ 
şetli bir ekonomi ihtilalini bile 
bizim lçin ulaşılarnıyacak yük· 
sekliklerde bir gaye addedemi-
yor. 

Zira inanıyorlar, artık her
şeyi başaracağnnıza inanıyor
lar. 

• 
On üçüncü yıla basarken po-

1 itika ufuklarının dakikadan da 
kikaya koyulaşan bir karanşı 
seziliyor. Uzak Şarkta, Doğu 
Afrikasmda, Akdenizin birçok 
ülkelerinde, Orta A vrupada, Bal 
tık kıyılarında dünya sulhünü 
tehdit eden sayısız tehlikeler 
hadiselerin takvimini doldlllUl> 
taşırıyor. Bunların hemen hep
si şimdiki halde birer küçük çı
ban başı gibidir. Fakat cihan po 
litikasında kara ruhların hadise 
lere kötü bir inkişaf vermesi ih
timali gözönüne getirilecek o -
lursa bu çıban başlarının bir an 
itinde birer volkan gümbürdeyi 
şile insanltk alemini kanlı bir 
sabaha ulaştırabileceklerinden 

korkulabilir. 
lşte Türkiye Cümhuriyetinin 

Türkü ulaştırdığı en ihtişamlı 
netice bu bakış zaviyesinden 
belli oluyor. Dünyanın bu kay
naşması arasında kendimize ba
kınca son iki yüz yıldanbcri ilk 
def~~~·~ 
y:ız; dk defa olarak rahatız. 

Bir Osmanlı vezirinin dilinde 
"vatandaşlannm içinden ve düş 
manlannm dışından yok ctmc
ğc çahştıklan devlet" şeklinde 
ifade edilen imparatorluk ile 
Ciiomhuriyetin böyle ' 'r yanya • 
na getirilişi kadar Atatürık Cüm 
huriyetinin ve Atatürkün yük
sekliğini ifade edebilecek ne 
vardır? 

Yükselişimizin derecesini, po-

litika alanındaki hızımızı an
latmak için söz ve kalem ne 
kadar yavan, nekadar manasız 
kalmışlardır! 

Cümhuriyet Türkiyesinin ıçı 
de, dışı da taliin ve tesadüfün 
her imtihanına ve her kontrolü
ne göğüs gerebilecek derecede 
sağlamdır. Sapsağlamız ! 

On beş yıl önceye kadar po
litika ufukları sırf Türkün top
raklarına sağnaklannı boşalt· 
mak, yıldırımlarını savurmak, 
hortumlarını indirmek için kara 
rırlardı. Bir top, cihanın ne tara 
fanda patlarsa patlasın hedef 
mutlaka biz olurduk. Simdi es
ki pazar Türk ili, eski ;ağmallar 
diyarı Türk ili, yalnız bulundu
ğu coğrafya parçası içinde de -
ğil bir cihan müvazenesi iç.inde 
topların, tüfeklerin kendisini 
hesaba katmadan hiçbir hedefe 
ateş açarnıyacakları bir dünya 
devleti olmuştur. Bunu her 
Türk on üçüncü yıla basarken 
içinin emniyeti ve ulusunun gu
ruru olarak tatmaktadır. 

• 
Artık Büyük Türkiyenin izi 

üstündeyiz. Ve bu iz üstünde, 
hacca giden bir kervan gibi, bir 
surre emininin sakal gölgesi 
vunnuş çorak topraklara yalın 
tabanlarımızı basarak değil, çe
lik potrelli ve beton köprüler üs 
tünden aşan son sistem lokomo 
tiflerimizle ilerliyoruz. Büyük 
Türkiyeye, daha çok saadetli, 
daha çok sevinçli, daha çok in
Rn olanLk '91~ 1deat 
Türldyeyc doğru ilcrliyoryuz. 

Ve biliyoruz ki bugünkü ve 
yarınki Türkiye hep Cümhuri
yetin ve Cümhuriyet Atatürkün 
verimidir. 

Atatürk için; 
Bir ve bölgeleri biribirinden 

ayrılmaz ve yaşayışı sonsuz 
Türk~ye için; 

Bin, on bin, yüz bin kerre 
yaşa! Yaşa! Yaşa! 

TAN 

KRAL GELiYOR 
Yunanistanda Kralcılar En 

Alacaklar Sonunda I şi Ele 
Atina, 28 (A.A.) - 17,45 de Kral naibi General Kondilis, meş 

rutiyet meydanında yüz bin kişı önünde, geneloy ve hükumetin 
programına ait bir söylev venniştir. 

• Atina, 28 ('7an,, ın özel telgra
fı) - Yunaniatanda kabine deiit
meainden sonra bMal olan iç duna
mu krala anlatmak üzere ahali 
partiai lideri Çaldariaia Londraya 
ıönderdiii iki aayla• Atinaya dön
mütlerdir. Bunların aöyledik)erine 
ıöre kral taınami,.le iç duruma •a
Juf bulunmaktadır •• Atin.a,.a ı• • 
lir ıelme• hitin parti liderlerini 
çaiırarak kendileriyle koaufhak· 
tan sonra J'eaİ k.Wnenin kurulma-
sını dütünecektir. ' 

itimat reyi 
Atina, 28 (''Tan,. ın ösel telıra-

Times Ağzında 
Uçaklar 

Loicl...,.ZS (A.A) - lvıaiaa Stu 
dut ıu.teainia öinadiiia• ıöre. 
nm.. aebriniıa atmm mGdafaa içia 
....... .....tt• tef)dl edil.O.k açalı 
filolan bllamlacaktır. 8a haamta 
bll••ılecak oı .. 1eni tipten 200 
~ timdi Maaçettenle İJ:\fa eclil
mektedir. Bomharclıman uçaktan -
DJD a'ati aaatte 300 kilometre ola
cak •e hunlar ayni zamanda iatik
taf uçaiı olarak da kullanılabile -
ceklerdir. 

fı) - Doiru h.ı.. alan kaynak. 
larda IÖJlendiiine ıöre bükü.met 
kral ıeldikten aonra Parlamento • 
yu toplıyarak itimat reyi iatiyecek
tir ve eğer çoj-unluk temin edemez
ae parlamentoyu feıhederek yeni 
seçim yaptıracaktır. 

Kralın pek Jakında • Atinaya ı• 
leceğini tahmin eden hükümet tim· 
diden .-hsının muhafazası için bir
çok tedbirler almağa hatlamıt ve 
bir tabur muhafız askeri tetkil et
mittir. Bu taburun kumandanlıi1 • 
na en müfrit kralcılardan bir albay 
getirilmittir. 

Japonyanın 
Çin Siyasası 
Tokyo, 28 (A.A) - Dııbakanı 

Hirota buıün Japonyanm Çindeki 
ai,.uuı hakkında Çin hüy(ik elçisi
ne malimat "1'1Diftir. 

Ga•etelerin Terdiii malUınata 
ıöre, bu aiyaaaıun mühim noktala· 
n tunlardır: 

t - Nankin hUkGmetinin, Ja
ponya ile teşriki meaai hakkında 
sarih bir karan, 

2 - Şimali Çinin huauai vaziye
tinin tanınması, 

3 - Komüniat hareketine kal"fı 
enerjik mücadele. 

Adiaababa, 28 A.A.- ltalyan Orta Elçiai Lıat V-ma"'nin .............. 
aoara, bava ~ brp telür .,.. a.....m. ,..-._ top&. ,_letti
mİftİr. ltaJyanlann Şimal cepbetinde Pmclilli il.-i ~ ....a 
M.kaJJe olduiu anlafıhmıktacbr. 

Bu tefırin sivil rnliıMn bof-lbk:biı baldancbıki ...,... teey'Jiit em.
mittir. Bir H.bet tıebliiinde, ltalymılann Şilml cephesinde t.an•ı.- ba
rekataiz olduld.n ve ıüya Tiıre'de tcfleria ltalyanl. t...ı... pçtiji luıık
kmcWıi haberlerin de .....ı olduju bildirilımeldıt. Bu luıl.rde Üll.tii• 
bütün isimler burıw:.a meçhuldür. iki cephedeki ltalyan uçakları artık bom
ba atmıyorlar. Yalnız üzerinden uçtuklan tehirleri korkutmakla iktifa edİ• 
yorlar. Rabeı kıtaabnııı Şimal cepheıioe doğru yiirüyüılcri ıec:.e devam 
etmekteClir. 

Harekatın Son Safhası 
Roma, 28 (A.A.) - Habeş itinin istihalesi bir durma devresi geçirmekte

dir. Geneloy daha ziyade İtalyan taarruzunun tekrar başlamasını bekliyor, 
Yakında Makalle'nin zaptı bekknmektedir. 

Asmara, 28 (A.A.) - Batıda ve batı timalinde Habeş krtaatının teha~ 
şüdü sebebiyle, İtalyan sol cenahına Makalle'ye doğru ileri hareketini ça .. 
buklaştırması cmredilmi§tir, 

italyanlar Makalle'nin 
Zaptını Bekliyorlar, 

Londr~ 28 A.A. - (Royter) -
Biribirlerile az çok irtibat halinde 
bulunan üç İtalyan kolordusu bu -
gün Cenuba doiru ileri hareketle
rine devam etmiıler ve ıimdi Tiı
re içinde 30-40 kilometre ilerlemit· 
lerdfr. Bu ileri hareketi bir taanuz 
olarak tavsif edilememektedir. Zi
ra Habeı kıtaatı, aldıkları emre 
itaat ederek, ıeri çekilmektedir ve 
ltal1an pittarlarile Mabetlerin seri 
müfrezeJeri arasındaki bazı müaa
demeler müateana olmak üzere hiç
bir muharebe olmaınıtlır. 

Makalle'nia miiclafaaaına ıeJinc:e, 

·~~B~ ..... ~••ııt• .... , • 
-~ b.taıMr,"ltafııetlerin ,ehri cid 
di bir surette müdafaa ebniyecekleri 
ve ltalyanlan çok daha cenupta ha· 
zırt.nakta olcluldan mevzilerde bek
liyecekleri anlqılmaktadır. ltalyan -
lar bilbuaa yan cephelerde ihtiyatlı 
davranıyorl•, çünkü bu cephelerde 
mühim Habet kunetleri me•cut oldu 

iu lMldirilmektedir. 
Yanea imemmm Hüqistandaki 

huıasi wru Seit M~ RoF 
ter Ajanamm mababirine •erdiii be
yanatta, Halıefi•lıanda bulanan IOI 
bin Yemeni.inin 1 talyanlula muh.,.. 
beye imacle oldafd.ım bildimıİftİr• 
Muhabir bunJenn silibılanmalan mÜdl 
~ün olaa1dı pek miibiıın bir kunet tef 
kil edeceiini. fakat bflr ırün ordu•• 
yazılmM üzere selen Habqlsin bil• 
kAli miktarda .ilib olmadıtı için ... 
ri çeıvrildilderini bildinnektedir. 

M•lttılleain tasd 
Adqham-, 28 ...... - Mak~l

le mıntaka11 henüs İflal eelileme • 
mittir. Makalle, Tisre mmtakuınlll 
en büyük tuz merknidir. Ve IMitiPI 
Tisn ndiainin tus ihtiyacım te • 
min etmektedir. Bu tua Şap deni • 
zinden 120 metre daha alçak ..,,i
yede bulunan Aaaala arölü civarın • 
dan temin edilmektedir. 

35 Hükumet italyaya Silah 
Ambargosu Koydular 

Cenevn. 28 (A.A.) - 35 hükUınct, Jtalya,.a karı• ailih amı..rıot• 
hakkında alman tedbirleri reamen bildinnitlerdir. 16 bülnimet finansal 
zecri tedbirlerih tatbiki, 16 hükiimet ithalat 1aaaldıiı, 7 hükiimet ha•I 
bam maddelerin ihracı ve 4 hiikmnet te karfılıklı mibaberetia tatbiki 
bakkmda secri tedbirler için m~et cnap Yel"llllİflerdir. 

imparator Cephede 1 
Adisababa, 28 (A.A.) - Necuı, hafta baJında cenel kararclh olan DP 

sie'ye tayyare ile ciderek ayni günde dönmek niyetindedir. 

Faşistler Dün italyada 
Yıldönümlerini Kutladılar 

Roma, 28 (A.A) - Bütün tehir fafİat ,.Jdönimünü tea'it etmeli• 
tedir. Yıldönümü bütün ltalyada top atılmau aureti1le ilan edilmiftlr• 
Her taraf bayraklarla donanmıt ve J'anm&damn hir ucuadan öbür uco
na kadar vatamever tezahürat :yapılmaktadır. Bitin matualar kapa
lıdır. 

Düçe Vendik ıarayının balkonundan IÖJ'lediii luaa bir nutukla dr 
mittir ki: 

''Yeni yıla, ıeçen 13 üncü yılı hitirdiiimis ceaantle •irİyonas. JS 
üncü yıl '' Adua yılı,, iamini almaktadır. Yeni aene İçİD parola, ltaly ..... 
her türlü muhaıun hareketlere k.al'fı IODuna kadar mnküni müdaf•• 
edeceiid~ı,. 

Prs. Stahrenberg Avustur
yada Naibliği Ele Alacak 

Londra, 27 (A.A) - Reater Ajama ViJ-. a7tanam ~ 
ıön, bqbakan mua"l'ini Prena Stahnnbers, Liaa'deld •oetlanna " ,_. 
kın partis~larma ATUsturya aa.ibi olmak Dl7etinde ltulunclujwau ~ 
etmiıtir. Prena Stabrenberı bqbakan olabilirdi, olmamaanun aebt-pleti 
bir· taraftan katoliklerin Prena'in faıiat Pl'Oll'&JIUDA muans bulunmal,.. 
rı, diier taraftan da deYlet bafkanbiı için Pl"eas'in keadiaini aerbeat bt" 
rakmak arzuunu beslemesidir. 

Hababu;ı'lann dönmesi itine ıelince 1-nda iki meHleyi ıözöniir 
de tutmak lizım ıelmektedir. Bir kere Küçük Antant huna fiddetle 1111''" 
haliftir. Sonra Arıidük Otto Faıiıt fikirlere yanatmamaktadır. 
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ı Türk babayiiitlerinin karada, clenide ve havada tek fUarları vardır: Türke durmak yarapnaz , 

Türk Ordusuna Selam! 
Dünya Er Alanmda Dost, Düşman Her Gözün Beğe

nerek Ve imrenerek Baktığı 
lUrk Ordusuna Gönlün En Derinlerinden Saygı · ... 
''Türkiye bu orduyu eşaiz aüel bir artiat ~lan Atatürk' ün dehasına ve onun çok çetin imtihanlar 

ve her adımı mihenge vuran mektebinde yetİşmİ§ Türk kamu tan heyetine borçludu r .,, 
:verdiren 1 

ı_ Cuınbtuiyet on ikinci yılını bitirir-
111:erı d"· 
llllllı Ulıya er alanında dost, dü§ • 
ber :br gözün beğenerek ve inıre • 
d~.-ne b" aktığı Türk ordusuna gönül 
~ ır aaygı ıunmamanın imkanı 
«>l1t •IU'd'!'? Bu hem tam bir insan 
·~ ~~ızde yarattığı takdir zevki 
trı k, hem de her nefes ahşı-
b~~~ hürriyetini borçlu olduğumu21 
l~llıok varlığa candan bir aelam yol 

't~ fır-salıdır. 
•e\ ~k ordusunun ifade ettiği yÜk
•l!tı 1111&n manayı bilenler Türk ulu 
be u~ kendi içinden çıkarıp kendi
tile~f ven edindiği bu kudreti sev • 
t._11 eki~anm fıraabru kaçırmak 
1'~ nırler. 

Cl'tf llrk •ayıuz yüz yıllardan önce 
tini uaunun tuttuğu yerde medeniye
.... • Dıedeniyetlcre örnek veren. 
... ed • 
ti . enıyetlere ana olan medeniye -
:t~ lcuı-ınuıtu. Bugün de Cümhmi
de l~rd~sunun tuttuğu çevre için • 
le11• ~klin yeni medeniyet merba -
Su)ıhl. .Perçimlemek savaşındadır. 
te~· ~çındeyiz, sulh ve dostluk is • 
clö~llrı.ızdir. Amma üç bin yıl önce, 
iiç ~8Ynaklarımızın, be§ yüz yıl ve 
~İb ) .uz Ytl önce büyük dedelerimi • 
" lnıuıdıklan bir hakikate yirmi 
.. e on bet yıl önce siper ve barikad 
"eıiU • • . da. 13erı .~nanmakta hakir olmu§lar-
Ltı , ugun cumhuriyet çocuklan da 
B~~nçta.n ıaımamaktadırlar: 

lı ızun gönüllerimizi tek sevgiye 
•llryarı b" · · · ı · · · t c1· ~. , ızım sınır enmıze ıs e • 
lfıllliz • k . b .. " k lıJc .. ev ı sunan en uyu var-

<>rdunıuzdur. 

lta.~duı:nuz .•• Zira ordumuz bizim 
..ı· lttİnıizdir, bizim •eciyemiz
'llt a· 
d İ 12 ona baktığımız zaman onun 
~e.ı_~hıfları arasında hep kendi
ltı Rorürüz. Bir rasıt için baro
~~o., bir çarkçı için iatim mÜ§'İresi 
• lae, bir insan nabzı ne ise, Türk 
·~tlttıe.i b - • . • d d d r.. unyesı ıçın e or usu o ur. 

Giz" nn ne halde olduğumuzu mu 

Bir Türk tank grupu [Ordumuz: motörliileıtirilirken] 

anlamak istiyorsunuz? Ordumuza 
bakınız. Bir topçu numara neferi • 
nin aıhhat fıtkıran yüzü bütün bir 
Kastamonu veya bir Konya veya bir 

Kayserinin köylerinde ve ilçebay -
lıklarında yaıryanlarile birlikte 
karnı tok ve aırtı pek oldufuna ita· 
ret eder. 
Gir~un iskeleıindeki eandalcı -

nın, fındık İfçilerinin, O clemit bağ-
cumm sağlığını Ye enerjisini bir 
Türk mekkare kabrinin parliyan 
tüylerinden ve bir mitralyöz onba • 
şıarnın §İm§ek bakıth gözlerinden 
ölçünüz .... Aldaıunazemız. 

Ve unutmayınız ki, ordueu ile a
na bünyesi biribirinin bu kadar ~
ıı.i olan bir uluı sağlamlğmrn en ko
lu bükülmez kerteaine ulatmıı •&· 
ytlır. Türkiye, bunu yiiksek aüel bir 
artist olan Atatürk'ün dehaama ve 

onun çok çetin imtihanlar verdiren 
çOk teaübeli ve her ad::m mıihen-
ğe vuran mektebinde yetitmi~ olan 
Türk kumanda hey'etine borçlu -
dur. , 

Cephelerde pişmiş olan tecrübe
li Türk zabit kadrosu on iki yıldan
beri Türk aüel mekteplerinden ye • 
tiıen çelik gençlerin taptaze yeni 
kanı ile mümtaz kıymetini bir kat 
daha artırmıı bulunuyor. 

Durmadan, dinlenmeden kosko • 
ca bir değirmen ıibi çalışan bu ol'· 
du enerjiın.i2i azami tasarrufla kul
lanarak en aon randiman derecesi· 
ne ulaımak sırrını bize öğretmiştir. 
Türk, iıter köylü, iater kasabalı, te
hirli. iater fakir, orta halli veya çok 
zengin olsun, ne ilk mektepler, ne 
liseler, ne üniveraite ona nihai bü • 
viyetini veren müe .. eaeler değiller-

dir: 
Türk'. standart formünü filan ala

yın, filin tahW't.ın falan böliiğünde a· 
lır: Ve b:"U halile fU ordu ulusun tam 
kendisi ve bu uluı düpe düz bir or
dudur 

Bunun içindir ki, Türkiye denin. 
ce dünyanm dört uçunda bütün u
rurlan çelikten göğüalerin duvarla· 
rile örülınüt bir cojrafiya parçan 
akla gelir. 

Bir coğrafiya parçası ki, içinde 
yaşıyanların hepai ya Atatürk'ün 
gönüllüleridir, ya Atatürk'e ıönül 
vermİ§lerdir. 

Türk ordueu en• büyük kudretini 
evveli bu .evciden, bu inamttan a· 
hr. Motörlü tanldwm, uçaklarla top
lann ve lnitralyözlcrin teıri.fat •ıruı 
az daha geriden celir. 

Cuınuriyet ordu•u budur, 

Türk Amiralı Dolaştığı 
Denizlere •• 

Olçüsüz Bir Gururla Bakarl 
Tiirk donanması politika muvazene· 
terinde ince hesaplara.sokularak avanta 

vurmak için istim tutan bir kuvvet değildir 
Türk donanmaıı, deniz ticaret 

yollarmı Türk devletinin konb'olü 
altma almak ve politika müvazene-
lerinde ince huaplara sokularak 
avanta vurmak için iatim tutan bir 
deniz kuvveti değildir. 

Türk ~de deniz eilahlamu 
kuran hakim dütünce. Türk deniz 
ticaretiıı.i her denizde eaygı toplıya 
rak dolatan bir bayrağın cölgesi 
altına almakla huli.ıa edilebildiği • 
ne göre bugünkü Türk donanması
nı yalnız bu bakımla gözden geçir
mek doğru olur. Ve o zaman hiçte
reddüt etmeden inanmak lazımdır 
ki, Türk bayrağını taııyan ha11> ge
mıibi, Ciimhuriyet ®vletinin yalnız 
dürü..tlük ve aulh dostluğu ile ifade 
edilebilen deniz ticareti parolaamı 
her an ayak ili.tünde tutacak, gÜve· 
nilecek bir kudrettir. Biz hem bir 
Karadeniz. hem bir Ege denizi ve 
hem de bir Akdeniz devletiyiz. Fa
kat böyle olmakla beraber bu üç de 
nizden hiç birinde küçük veya bü -
yÜk berhangibir dünya ıdevletin· 
den yiikaek konuımak arzusuna 
kendiaini kaphrmıı değiliz. Ancak 
yepyeni bir ulua yaratmak ve yep• 
yeni bir devlet kurmak imtihanla -
nnda dehasını iabat etmiş bir otorİ· 
leye yaraşacak yükıek bir isabetle 
verilıniJ olan karanmız ~dur: Her 
kuin haklarına herkesle heraber 
saygı göatennektir. Fakat mutlaka 
ve mutlaka kendi baklarmuza kar· 
fi ayn.İ dikkatli ve dürüst saygınm 
gösterilmit olmaıı ve gösterilmesin· 
den J&tılmamaaı ıartile. 

• 
Türk deniz kuvveti illC pli.ııda 

aon aistem bet denizaltı gemiıi ile 
dört muhripten ve bir de Yavuz 
harp kruvazöründen ibaret olarak 
göze çarpar. Bu bet denizalh gemi
ai deniz üstünde tarih kütiiphanele
ri yarabnı§ olan Türkün dcnizaltm 
da kuUandığı ilk gemilerdir. Fakat 
gönül iıua.nların ç~k talih1i olma • 
Jarmı beklenilmediği, iıtenmediği 
halde bir harp olduğu gÜn bu b~ 
deli fiterin neler yaJ>&b&lecCklerı-

Türk bayrağına tlenülercle aOYlf'I··• 
l§te bizim deniz harp huvvetlnimi

%e ~elin v•rdiği parola 

ni tecrübe etmek bahtaızlığma uf• 
ramamalarınt diler. 

Görülüyor ki, donanmamı.zm büa 
yesi de Türk devletinin deniz siya• 
a.asile tam bir uygunluk ifade el • 
mektedir. Yalnız Türk amiralliği 
dola§tığı denizlere iki sebepten do
ğan ölçüsüz bir gurur ile bakar ki, 
bunda haklıdır: 

1 - Akdeniz, K2ndeniz, Kızıl 
deniz Te batta Hint Okjtanoıunun 
dalgafarma yüz yıllarca iıtikamet 
göstennif, rota çizmİ§ büyük §eref· 
li denizci nesillerinin torunu ol • 
mak. 

2 - Akdenizin, Ege denizinin ~· 
Karadenizin bütün filolarında bır 
eşi bulunmıyan Yavuz gibi güze) 
bir gemiye foraunu çekebilmek. 

• 
Türk vatanında eski denizcilifi • 

mizin şeref ile öğünebilmek hakkı
nı tekrar dirilten ve Türk donan • 
muma bütün bu gemileri veren ya• 
rat:ıcı Atatürk ihtilalidir. 

Cu"1llriyet orclumndalıi Türli zabiti, kalan, gönJii .,. çr.lik 
yükselmesine ve Türk .ıereline ne:&retmİf ıaygılı bir u&a 

adalelerile ltenclini yiiue yü~ Türk 
fOCuiudur. 

Yaoas 1iarp 'k: ııvazörümü~ün kıç güverteıincle faretlere P,ir &ahi 

• 

• 
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,Cumuriyetin Özbeöz Çocuk
ları Yarın İçin 

[ Şimdiden Hazırlanıyorlar 
ICiminia on ,.,atda, ltiminia en 

s:ok °" ilıil AfGiı ,.lıan laepinia 
Cümlaari,,.t 71ilcnıula lloidvnru. 
Demelı ii Ciimla..n,.tin öahöa p 
aıltlaruuta. 

hları ceplNı.rde ,.Ait ,,.,,.,_., 1 
FaJıat Tiirlnin lnıl1fMti tle Wtiin 

lliiıa,,.,,. ~ 

• Diİfntanı öa 7'flff• lıoNaJıt.,. 
~·tl--~e •• 
,..,.,,.,.. alah7'eriıaQ .,. 6ahlan-

y~ JrüsülıliiiüıM 6d • 
ına,.,...,.. Ja, ~clri 6i)liii 
:uk•~-ı~ 
lan,. prür 6İllİ °"'"°"""· Ba a • 
teıle ve bu lf'kla, )'Gfhırrnıa neka
Jar .lıüçülı ol.ao Ja, 6qiin on ilrinci 
yıl•na yetirdiiimia Cüm/uuiyet 
idare.inin ne demelt oldafuna el • 
6ct öfreninipinialir. 

BunJan °" altı Nne ellHI llİ6ıa 
luıac:a anlahrMm, ,imdi )'Gf'Ulıi•· 
mızo günlerin büyiilı önemini Jalaa 
iyi kavrarnn~: 

.... ,...,..,. ........ setin, ,,,.,, 
,.,..... .. tiilehis yeni bir _.,.,. ~- i 
riftiler. O•monlı devletinin perİfan 
lnro/dıfı memlelteti, laer 6alırmclan 
mamureye ~virmelt ve Türlr miU.. 
tini en medeni milletten daha is • 
tiin 6ir millet •• .,;,,.._ •laftır
.... İfİll Priftilrleri., 6a .....,ta da, 
si~ daha on iki .)'Clfın• girmeden, 
~· aa/erl.r H walibiyetler elde ft• 
tiler. 

On altı yıl ev11el ha pael yart, 
ba,ta Y unaniılar obruılı üaae bü
tün diifmanlanmı~ ~- altı • 
na gİrmİf, bir iatırop cehennemine 
clönmüftü. O scımcın, tarihin bagii. 
ne lıtlll• 6ir etini tlalaa ~ılı 
büyük bir Türlr ortaya flktı. Mil-
letinin hfına ~ · 

Arlr• cırlra.)IG maluıırebel.nlen 
yorpn os bitirin pltan Tiirlt mille
ti, ondan aldığı yeni lravvetı. ve 
yeni laıala lrartulrq H ll)IGfl'f .,,_,. 
larım aldı ererelr, ne 7fllllıirnı 6i • 
lerek IHıfardı. 

Bin 6ir umııtlo 6a "'"'" ..Wrnın 
her milletten yalın ,..,.,. tliipnanın 
karaJa .an uem 1tarJı aletlerin • 
Jen, iatilalııdmlonntlon, laoootla a
çoldanntlan, 6ombalarrıulan, tle
nialle irili alalı lilı •em.ilnia
den yılmaılı. E':l:J:lri lraoal tiilelrZ. 
b1111lann idiine yiriidii. 

O ltatHll tiilefin 6alra4,,,. mille • 
tin 6atmı yere •«irmai 6ir mucl· 
u tlefilJir. Türlı milleti rnaciuye 
irıannMU. Retılitel.,.. inanır. Göl • 
•ündeintınf,N,.nJ•6of6al,aiU· 
hını lraptı, emir .Wlfı 6iW 7iirii"i 
'1eda~ ....... ~-
1aer rniu.tterl 711111 Nm 4'1t •iLii 
ltaraJa aon·.utem-,, Metleri,.;.. 
tihlrômlan, llaıHltla açalılan, bom
balan, tlenİıllle irili aldlı çclilı P· 
mileri •m pus oldular ve bu .ara 
J -ıyancunıycıccılrlannı anlayınca el• 

• h~rbiri pldilrleri ,.re ...,.,,ıalar. 
F alıat bunu 6öyle anlatırlıen, 

İfİn oltcufar da tlil. weltliji wi6i lro
lay ~ SflllllefrrteyİllÜI. Çolı 
~etin günler olJa, ~it INınlı .....,.._ 
rehlar osrcliJı. Çolı ~ N• 

Bir~ cltılaa bü1'irNnia, 6aJra4ar 
aa ..,,.,,,.,,,, ,,.,.,.,,... lnıJNıJ• hi-
,;ilı ~rin önemini tlo/uı i,i mlı
)'Clcakanıa. 

Memleltefte yilıNlfilmelr oe ~ 
lurtG ptirilnwlı ... el aaıtı~ 
laiç6ir sa/aa lralmamlflır. Herlta 
İfİnİ iiaerine .,_,, ~lfl70r H bu 
memlelrdi ,_..... siae Jalaa mamar 
bir laaltle ı .. lim etmefe laoarlanı-
70". • ..,,.,,,,. dölriilen lrcutr, lnılıad .. ..,.,_,a.,. emefi wöııöniine wetirir
.... ;., 6ii,,üdifinü ......,. .;aı.,.. 
de ö2 yvrdunama,.. İfler dif«:e
fini tuarlıyaWlininia. O...... için • 
tlir iri, hndİnİıllle memlehte lay. 
tl•lı ofacai ,.lrihle, han6İ sa/aCIAa 
Utidat wöri70f"....a, ıüntlitlen ,,.,._ 
diniai o İatitlMa pr. ltosalayınuı. 
Su 6a6alarınıaın pcaltlaruaua, a
fah~ hrtletlerüinia. On
lorrn yoptılılarınclan e16ette iri da
'/uı Pfan•, dalta il.n..ini H tla
luı pulini )ICI~ 

o 
lllertlehti c1a,,,... idil..,.tlan 

ltmt.-4.,._. _..... ATATORIC 
li ,. ...... ....... - .... lıııeti 
- l'Öftd.•:t ,,..._,.,,. poirmefe 
rolıfD'lıen, dilimiai, tarillimüi lren
di 6enlilimia oe oarlıfırnd#I a7 • 
,..,.laftrrrnafa rıfnıpr,,.,., ATA· 
TORIC yine 6apmatla Wanayor. 

Ne matla sislere iti, o 6ii)'iilt • 
"""' ... ,, .... ı.n ltcuırfodı, , .. 
ht Uerüi if:'.,. tle -.,.,,.,. l>a 
memlelıeti ,..,. memlelretten a.Hin 
etlecelr ,.olt, ltaınle, ite.,.., pyret 
H 6il6İ hlrfiyor. 

Olmamış Muharebeler 

Pratik Abajur 

Ol c!) 

/~ J.iid ~1 lı_~ 
Murabba bir kağıt alınız. Ma 

vi, turuncu, yahut pembe olursa 
daha iyi olur. Dilılan 30 santi -
metre olsun. Bu k!' J'ıdı tekilde 
gördüğünüz haç biçiminde kesi
niz. Yapıştırılacak kenar yerler 
nokta ile itaret edilmiştir. Orta
ya ila Wr cWlk ,......~ba 
kağıdı kenarlanru yapışttrar~ 
yine şekilde sağda gördüğünüz 
hale getiriniz. Abajtlr tamam ol
muttur. 

Çin mürekkebi ile aı;ajürun 
dört taraf ma resimler de yapar
sanız, hem daha eğlenceli, hem 
daha güzel olur. 

Gülgülisfan Memleketi Nasıl Oldu Da, 
Bir · Barış Diyarı OJdu 7 

lbttyar ve mUtebit bir coğrafya , . 7~ ~ .... ~-.:.. ,.- --.. -·-----~--., 
boeaıı vardır: Cafer bocal , ~ ..... - ~ '}-' , ', " ı ~ VAROA'I~~, 

Bir gün bütün aile efradı, iiatadın 1 ~~r / ' .-'~ O~ ® \ 
evine gitmiftik. Hoca mangalm ke- . · ~ ~ 1 '-=- '-. ' . 1 
nanna bağdat ' kurmut. atep kahve- · I '· \ <9 {h / 
ıini ıilriiyordu. · . . ··--., _ ~- ~---· ._ 1· O .1 ı 

Biz kliçi~cr he~lmiz hocanın kar· :--·'-...~ ~ ~· ' • ~ · · ' 
tıunda mangalm etrafında dizildik. 1 · t "' · ı · ~ ~ "-· 4': tı \ 
~t bise cüzel bir masal anlatır • _, · . J ,._ \!al:7"" ~ , V ', 
dıye.. ro I rl') ~ ~ J · ~ ~ , 

Hoca M fincanını doldurdu. , .,, ·- ~ · \ 7~ 
- Çocuklar, dedi, size bir muha· '>/-' _ .,,,/ . ~ • . 

rebe hikiyeıi anlatacağım ama, dik· l • ~ 
katle dinleyin .. Beyle muharebe da- i' ı CD 
ha yer yüri.nde, ne olmuttur, ne' 
gcçmiftir. Siz, GUlcilllltan diye bir 
memleket adı duydunuz mul Duyma 
dınız elbette.. Ben lize haber •ere
yiın ki. böyle bir memleket nrdır. 
Bu memleket nereSle diyecebiniz. 
Mongolietan ile Pirene, teveçle Kar· 
patlar aruınca bir memlekettir. 

O devirde GWcWistan .ayn ild 
memleketti. Birinin adı Bolboliıtan. 
ötekinin adı da BWbllllstan.. 

_, 

Boôllr- _. ., " ' . _, ... ... ___ _ 
,, ' / 

Bolbotiıtan bir cbmhuriyetti. Mer• 
kezinin adına Vardanr derlerdL 
BülbWi8taıı gelmit ıeçmitJer hane
danından ikinci Pervas banm ı.. 

,,,. MrwWf ...... rinl .-.ı.nr ltorit-... 

darninde 'bir krallıktı. Payitahtmm 
aclma da Ötmece derlerdi. Herkes 
bu mefbur illmlerl bilir. 

Bu ild kOllllll memleket bir tirli 
ceçinemeslerdl. • 

BtllbUliltaDcılar, .... hllktmet 
adamJarma obarlaldanlİdan ltlrt1 
tasarlardı. Oteldler de tıdncl Per
... bama aftl'ellitM lılr drUl da· 
~ 

Bu Hbeple fld memleket aramnda 
muharebeler eblk olmpdı. 

Baban BUlbU1i9talu:da koqu 
memlekete perek, nekadar eldlmif 
patatea •ana .SkUp &Bttlrllrler, ba
zan da Bolbollstancılat beriye alan 
ederek, gül bahçele1ini peripn eder• 
ludi. 

Fakat bu muharebeleri katı ıuret· 

~ ne bir taraf bnnabilfyordu. ne 
de lteki taraf •• tık brutta hemen 
tekrar uvap cirltlyorlardı. 
GWcWiıtan tarihini olrunanu, sa· 

ydalan, hep muharebe vak'alan ile 
doludur. Meacll flSyle Mtlrlar: 

'11dnd Pervu han, BUlbUliatana 
kup bilytlk bir ordu topladı. İki 
ordu, Bodur, Sabak •• Adorda kar· 
plqtılar ... Ve uire.,. 

BUttln bunlar iki memleket araam· 
da olup biten mefhur muharebeler
dk,aaym unutulmaım diye her biri· 
ne de birer numara konubnuıtur. 

Yalnu nuan dikkatinizi celbede
rim. Bu muharebeler daima ıınmn 
on Jrilometro ilerlinde veya ger.:a!ıı· 
de cereyan ederdi. Muharebe bitin· 
ce galip, mağtQp belli olmadan her· 

Top Oyunu 
Çocuklar bir halka çevirirler. 

Oyunculardan birisi de ldlçük 
bir topla ortaya gelir •. lki. eli ar
kaamda olduğu halde, sağ ayağı 
ile wrarak, topu halkadan dı -
şarrya çıkannaya uğraşır. Hal. 
kadaki oyuncular da yine sağ a
yaktarile vurarak, topu dışarıya 
çıkartmamağa çalışırlar. 

Top kimin sağ bacağının ya -
nmdan dışarıya çıktı iıe, bu ae -
fer ortaya o gelir ve oyun devam 
eder. 

Birheaap 
Bir kümeste tavuklarla tav -

şanlar var. Kümesin kapwndan 
baktım: 24 başla 62 ayak say -
dnn. Acaba kür.ıeste nekadar ta
vuk. nekadar tavean var? 

t 

v o ~·'· e~ .. ~~··E· ' ~ 
Yeni Bir Flavta 

Ince ve sağlam bir kağıt alı
nız. 25 santimetre uzunluğunda 
ve 6 santimetre genifliğinde ke-
<.-.. • • • • - • • 0"'Z5t-·········> ,. . 

Bu delikten üç buçult santimetre 
ileride alıı.ar milimetre kutrun
da aynca üç delik açacaksınız. 
Bu küçük üç delik arasındaki 
mesafe bir untimetre olacaktır • 

!lu ilk üç delikten sonra, iiç 
o 1 buçuk santimetrelik bir mesafe 
!: bırakacaksınız. Bundan sonra da 

L.----------.-1.io tekrar evvelkiler gibi ayni ara • 

o 
! • • • • • •• 

1,1\·- ..... .._._ - ------------ --

siniz. Yalnız her iki taraftan ya
pIJtirmak için yarun santimetre 
kadar daha pay bttaknuz. 

Bu müstatilin tam ortasına, 
şekilde gördüğünüz gibi, munta
zam olmak gartile yedi delik de 
leceksiniz. Birinci delik biraz da 
ha büyük ve beyzi olacak ve ki
ğıdm bir ucunun üç buçuk santi
metre mesafesinde bulunacaktır. 
Bu deliğin boyu 14 milimetredir. 

keı kendi yerine dCSnerdi. 
GUlgUlistan takvimine cöre, ı mil

yon 695.284 eeneainde, BWbilliatan 
ordusuna Kolbacak isminde bir ıe
neral kumaDda ediyordu. 

Bu ıeneral mUhbn bir ıquharebe 
pllıu banrladı. l>Upaan• ~ı ıu
rette yola ıetinnek için •tuyordu 
ki: 

- Bizim ordularmm Otmeceye 
girmedikçe bu iti halledemeyis. Bir 
defa ötmeceye cirenek, ora11 mae
ıa tıpla Pariwi almmlf Pranuya, 
Londruı a1!ftDUt 1nciltereye d&ner. 

Bir ctın ikinci Pervu bana harp 
ilin ettikten IOlll'a, Vakvak. Sabalr. 
ve Ador taraflanna dUpanı oyaJa.. 
mak için. kflçilk kuvvetler bırakarak. 
orduıunUD lmmz lrilllial ile lenİf 
bir çevirme hareked Ja'81'~ ce
nuptan Otmece Uaerlne yllrGdll. 

BUlbUliltan hWrllmdannm nliah
tı Uçtlndl Pervu Han muharebenin 
ilim Aserlne bablunm yanma ıeJ. 
di: 

- Baba, dedi. ben ıu dOpnanı 
yola cetirmek için adımalaUı bir 
plin buırladım. B u n 1 a r ı n 
merkesi olan Varann uptetmedik· 
çe, bu herifler boyuna bize muullat 
olacaklardır. Memleketin kalbi cam 
yerinde olan bu 1ehri ellinize ceçi· 
rirsck, artık ondan M>nra rahat ede
riz. 

hkla üç delik açacakamız. (tekle 
bakınız) 

Bundan sonra miiltatilin iki 
tarafım iki. santimetre kutrunda 
bir tüp vücude getirecek suret • 
te yap1'tınruz. Bilyilk deliğin bu 
luncluğu tarafı bir mantarla iyi
ce tıkayınız. Flavtamız tamam -
lanmqtır. (Alttaki tekil) timdi 
parmaklar, diğer fUivtalarda ol
dıığu gibi tutulacaktır. Yani sol 
elin parmaklan ağu tarafmdaki 
deUklerde, saf elin parmaklan 

Babnı sordu: 
- Peki, p1inm nedir? 
- Vakvak, Sabak •e Ador taraf· 

1anna dilfmam oyalamak için kll
çUk kunetler bırabcaiım. Aaıl •· 
du. ne fimalden ıenif bir. çerirme ha
reketi yaparak V anarm lllerine yti· 
riyecefim. ( 

Babası pllıU befendi. 
1ıte bu ıuretledir ki, ild orda ta

rihte ilk defa olarak brplqmadı· 
ıar. 

1695284 J1lmm 12 temmunnc1a 
ceneral Kolbacak, laaa bir mukBYe
metten tonra ord'118 Be beraber Öt• 
meceye lirdi. General Ko1bacak der
bal BUlbUliatam Bolboliltaa llJlak 
etti. 

öte taraftan da ayni ı&n l;lnctl 
Pervu. an bUdbı ordun ile Varda• 
•amı tlaerlne yllrDmllf .. km bir 
mukavemetten aoma türe pmlfti. 
O da Bolboliatam bablanm memle-
ketine ilhak etti. -

Diplomatlar pprdılar. Jhncl 
memleket. tiancl memlekete ilhak 
edJlmlttl, Wr tlrUl kwdltmecliler. 
En nihayet pu keStirclller: Bir 
konf erua, topludı, ild memleketin 
bl,eklerl bir daba kaıl dikmemek 
içhı hududu kaldırdılar, Ud mem
leketi blrlettlrdiler .. iki deTlethı 
adını da GOlcUJiıtan koydular. Ş~ 
eti bvıasız, gilrUltUıtlz, mes'ut ve 
~tivtr vqıyorlar.,, 

Cia af&iı deliklerde.. 4 

Bütiin zorluk sol elin panııal 
lanndadır. Flivtayı alt dudalJd' 
zm altına koyunuz. Diti bir • • 
nabtara üfluyomıut gibi üfleyi • 
niz. Ftıvta aize iki oktav vere • 
cektir. Birincisi : _ -" 

Bütün delikler kapalı; Do 5N 
elin serçe parmağını kaldınrll" 
ruz: Re Saf -elin yüzük pannaır 
'nı kaldınnaıuz: Mi Sağ elin ~ 
ta pannafmı kaldın~ız: ~,_ 

Sol elin serçe pannağım kal~J 
nrsanu: Sol. Sol elin yüzük r-
mağmı kaldınnaıuz: La Sol e~ 
orta parmainu kaldmnaml: 
Bütün delikler kapalı: Do 

ikinci oktav icin, yine aynİd~ 
retle hareket edilir, fakat bu 
fa UfihiiiU kuvvetli vermek 1i • 
mndır. .. 

Vanm tonlar için de~
Jarla delikleri yan yarıya kal"*' 
ıpahdır. 

Yeai aaul ebe oJUDU 
Bu eyanda eüi ıertlpte oJd"; 

fu gibi, ebenin akleri bal~,. 
mu. Yahm ebe y(l.dnU .dııvr0 
çevirir, hiç atkaama baJa11d-
bdar.. .~ 

11'.hMn birbç metre .-ri~ 
bir Jlmba ve yahut mum~ 
Yalım oyuncularm ,aır:-.... 

kendilerini f>elli etmemek •-~~ 
uçlarmı, bq1annı karma .-.~ 
t* etmeleri, kıyafetlerine~ ..... , 
tekil ftl'llleleri, tstntıeı Dl' _.J 
kını palyaço hareketleri yar 
lamıa müsaade vardır. l 

Bu oyunda ebe olmak P' 



Ciimhuriyet Devriminde Esnaf Ve isçi 
~"""' .....,..,._ """'~"~~~__,._,._,._,._,...,...,....,"'"'"""'"'"'~~"" 

istanbulda 70.000 Esnaf Var 

lstanbulda 38 esnaf cemiyeti var .. 
#1r: Bu 38 c&naf cemiyetinde kayitli 

O bine y~km esnaf vardır. Ticaret 
adalan kanununa göre, esnaf cemi • 
~etlerinin milrakabesi, Ticaret odasr
na geçtiği g li n d e n b e r i, tesçil 
e d i 1cn1 e r, 40 bini bulmuştur. 
BUtün l s t an b u 1 csnafmm ıa
Yl'sınr 7 O bin k ~ b u 1 eder ve 
h:-r esnafın en u 3 kiti geçindirdiği
rıı farzedcrsek şehrin 200 bin nüfusu 
C!!nafhkla geçinir demektir. Esnaf ce
buyetlerinden yirmisi, birleşmişler, 
•e birlegik büroyu kurmuşlardır~ 
.:Bunların daha mazbut bir şekilde ~a
lııar:ak soysal ve ekonomik durumda 
kendilerinden beklenen faydayı temin 
':debilmeleri i~in bir federasyon şe~
llnde toplanmaları düşünülmüş ve T1• 
taret odasınca, bunun hakkında ya .. 
tılan nizamname oda meclisinde ka "' 

ul olunduktan sonra,, vekfiletin tas
dikrna gönderilmi.ştir. 

Bu federasyonun ruhu, esnafı, mee 
lek İtibarile gruplandırmak, mesleki 
terbiyelerini ilerletmek, kültürlerini 
~oğattmak, velhasıl yurdumuzda mo• 
dern bir esnaf kUtlcıll yaratmaktır. 

Diğer taraftan. esnaf cemiyetleri .. 
ilin, gayelerinden biri olan yardan ve 
elbirliğini daha Iaydah bir ıı.ırette te
min için "esnaf cemiyetleri yardmı 
t.alinıatnamesini'' vücuds getirilmiı • 
tir. 

Eenatın sağlıldannr korumak, has
~ tedavi etmek için fimdilik 
ldlrin üç yerinde, esnaf dispanserle

! ri, açllacağı gibi, esnafın yat.af& dü-

~üınhunyet çağının clolrumacılılc 
lfleri, böyle binlerce Türk ~nı 

11es=indiriyor I 

ten haataıanna bakmak üzere evleri· 
tıe hekim de gönderilecektir. Yardım 
ta.liınatnamesi, i§Sizliği de gözönUnde 
lutarak, her cemiyette o cemiyetle il· 

Tamam 200.000 Nüfus, 
Esnaflık Yüzünden Geçini_qor 

Tiirlı itçiai, varlığını Cümlauriyet rejimi kurulduktan aonra anladı ••• 

gili esnaf için bir it bulma servisi aç
mıştır. Bundan bafka masraflarını 
kontrol için bazı önemli esaslar kon
muıtur. Bu esaslardan biri de, eemi· 
yetlerin hakiki gelirlerinden en aşa• 
ğı yüzde yirmi beşini mutlaka inaari! 
yardıma hasretmeleridir. 

• 
Esnaf cemiyetlerinden iı ve lstih-

aal kooperatifçiliğinin ilerlem~i için 
teıvikte bulunulmaktadır. 

Şimdiden ayakkabı yapıctlarmın gU 
set bir iptidai maddeler ahım koope
ratifi vardır. 

Bundan batkaı dokumacılar da, ol
dukça kuvvetli bir it kooperatifi vU· 
cude getirmiıterdir. 

Otcki cemiyetlerde de. kendi bUn
y~lerine göre, kooperatifçiliğin ilerle
tilmesi için, çalı§DWar yapılmaktadır. 
Cümhuriyet devrindenberi. esnafta 
ulusal ve soysal anlaYJl ve bu anlayı
p gör~ çabpnak duygulan uyanmıı
tır. 

CUmburiyet hilkOmeti, yurdun, iş 
ve ekonomi alanında, büyük bir rol 
oynayan eanafrn ilerlemesi için çok 
iyi tedbirler almı!J bulunuyor. 

Esnafın miirakabesi ile uğraşan ti
caret odası, bu direktifler içinde esna 
fımuın yükselmesi ve ilerlemeai için 
kendine düıen ödevi yapmaktan geri 
kalmamı1tır1 

·En Kalabatık 
Esnaf Terziler 
latanbulda 39 esnaf kategorisi için· 

de en çok kalabalık olanı kunduracı· 
lar ve terzilerdir. Mevcut 70 bin es· 

nal içinde, 12 bini kunduracı ve ayale 
kabı yapıcılan ve t~rlikçiler yer al 
maktadır1ar. 

Terziler 15 bine yakındır. Çamaıır 

1 

cılar, kadın terzileri, dikiciler, kaa • 
ketçilcr ve saire de bu rakama dahil
dir. Bundan sonra atçılar gelir. la -
tanbulda bulunan lokantacı ve aşçı • 
lann adedi 8bine yakla~maktadır. 
Muhallebiciler, tatlıcılar, keba~ılar, 
bu rakama dahildir. 

Şekerciler ve §eker yapıcılar da, 
helvactlarla birlikte 10 bine yaklaşır 
lar. 

Iatanbulda inki§af etmiş ve yliklel
mi9 ulusal endüatrl aruında şapkacı
lığınuz, ay~kabıcılığımız, trikotaj • 
cdığımı.z ve gckcrciliğimiı birinci 
planda gelir. Bu endilıtri üzerinde, 
Avruparun, yurdumuzla rekabet et
mesine imk&n kalmaDU§tır. 

Diğer endUstri işlerimiz gün gün -
den ilerlemektedir. Bu arada, derici • 

'Eanal r>e İKİ; ealıi kaltyalılttan ltrntullu ve Jıendi kendinin liğimiz de, saraçhğnnız da çok bil • ... . . . . . . 

ıd'U ifçi kular, laergiin bir yenisi açilan fabrikalarda kendilerine 'ltolaylık fa if buluyorlar ve bulacaklardır! 

Esnaf, 
Kendi Kendisi
n in Kahyasıdır! 
Yakın .samanlara gelinciye ka· 

dar bizdeki unal )'4§ayı~ı. Euliya 
Çelebinin me1hur aeyahatnamuin. 
fie anlattığı durumdan daha par • 
lak değildi. Enıal, hiçbir yere bağ
lılıiı olmıyan bcqıboı kimselerden 
ibaretti. 

Eaki eanalın, birtakım 114kıl ve 
ha;yrat •andıkları vardt. Bunlann 
paraaı funun bunun ruhuna mev • 
lut okutmak; hafr:z yeti~tirmek ce
ncue paraaı ayırmak gibi i§lere sar
f edilirdi. Bund~n ba§ka es.nalın 
faydaaına ve ilerlemesine yarar bir 
İf ~örülmedi. 

Saray adamlarına arpalık kabi. 
linden ihsan olunmu.ı birtakım 
kahyalıklar, unalın baıına bela 
idi. Bunlar, unaltan bac alır gibi 
para topltır, :zengin olar, ve vaz.ife. 
linin bandan ibaret olduiıına aa. 
nrrlardı. Bugünkü e.naJ, artık kelı· 
dikendi.inin kôhyaaıdır. 

Bir .amanlar eanal ocakfannın 
kahve ocağından farkı kalmamıftı. 
Eanaf adı anılınca lalıir, derbeder, 
az kazançlı, kılık kıyafet düfhünü 
adamlar, gö;zümüzütı önüne gelir • 
di. Cümhuriyet devri içimi:zde U• 
nal hakkında yerleıen kanıfı da 
deii§tirdi. 

Eınaf, artık bcqıbHuk kimseler 
aayılamaz. Çünkü, onlar arasında 
da huuvetli bir el birliği uücud• 
geldi. 

Cümhuriyet devri esnalın bu
günkü gidiıini, fU birkaç aö:zle hu· 
lcba etmek mümkündür: 

"Hepimi:s birim~ için, birimü 
hepimiz içini,, 

13000 işçinin C'aakkı 
Ancak Cümhuıriyet 
Devrind~ 
Koruna.bUdi ... 

Iatanbulda, muhtelif fabrika ve tez 
gahlarda, ve endüstri işlerinde çalışan 
amelenin saym 13000 tahmin olun -
maktadır. 

Bunlardan en fa.ıla i§çi ~tıran 
müessese, lnhisarlar idaresidir. Tram 
vay, elektrik amelesi ve deniz nakli· 
ye işlerinde çalışan iıçiler de mühim 
bir yelrl\n tutmaktadır. Cümhuriyet 
devrinden önce, i~inin higbir mevkii 
yoktu. Patronlarla işci arasında eık 
sık anlatamamazlıkla7 !;ıkar ve gale
be haklı haksız her vakit patronlarda 
kalırdı. 

Cümuriyetin feyzi ile işçinin endils 
trinin en önemli unsuru olduğu anla· 
şılmış ve qçinin ıı ve insanlık bakı· 
mından bütün haklan tanınmıştır. Ka 
nunlanmızm hiçbir sınıf farkı gözet
memesi, sermaye sahiplerile, işçi a
rasındaki gcçimsiklikleri büsbütün or 
tadan kaldırmasa bile azalmasına yar 
dım etmi§tir. 

Yakında nqri beklenen i§ kanunu, 
i11Çinin hak ve vazifelerini en modem 
ve en inaani ıekilde, tamamile halle
decektir. 

ıepiciHği i§inde, salı§an işçiler a:ra· 
ımda, Avrupada örnekleri az bulu
nan mütehassıslar vardır. 

Deri fabrikalarımızın yetiştirdiği 
mamulatın nefasctten ve işçiliğinden 
öğünç duyabiliriz. 

Birçok endüstri işlerimizde çalı
§anların Türk ustalardan ibaret ol-

Cümhuriyetin Yarattığı Esnaf J 
Türk endüstrisi, aon on iki yıl içinde iııa.nılmıyacak bir çabukluk

la, adeta kO§ar adım ilerledi. Oyle ki geriye bakıldığı zaman b&§Anlan 
itlere hayran kalmamak imkanı yoktur. 

Cüm.huriyet çağman iğneden aüımeJ'e kadar heqeyin yerli&ini y.-ı.p· 
mak yoluııdaki ülküsü, hedefine yaklatınak üzeredir. 

Bu arada, yeniden birçok aanaJi kuruldufu gibi, eanafm önünde 
yeniden yeniye birçok alanlar açıldı. 

Cümhuriyet devrinin yarattığı İf aahala.n içinde, triltotajcılığmıızın, 
dericiliğimizin, deri aepçiliğimizin, kadın ve et".kek fapkacdığmıızın, 

önemli birer yeri vardır. 
Bugün lstanbulda, Avrupadan gelen f&pkalan aratmıyacak, tift ik, 

tav§an t\iyÜ, deri ve kumaıtan her nevi ve her boyda erkek p.pkalnrı 
yaprlmaktadır. Şapka ithalatı tamamiyle durma.mııaa da, son derecede 
azabnı9tır. Yerli §apkalar i~inde çok dayanıklı ve çok :zarif olanlan var· 
dır. Cümhuriyetin yarattıiı deri endüıtriıi de inkiıafmın en yük!ek 
dereceaine eritınittir. latanbulda ve yurdun daha bir iki kÖ§eainde, 'ka
dın ve erkek el çantalariyle, ba.vul, valiz, aandık gibi seyahat efY&amın 
en mükemmelleri kuwnuz olarak yapılmaktadır. 

Çorap fanila örüclilüğji, gömlekçilik te ilerliyen eli!lerimizden bi • 
ridir. Fabrika ve tezgi.hlarda, bu itleri yaparak, binlerce vatandaı ı• 
çinmektedir. 

·~~~~~~--~~~~~~---

Dünkü Esnaf , 
Bugünkü Esnaf 

Esnaf Şubesi Direk
törü Ne Diyor ? 

Ticaret odası esnaf ıubesi <»Jektö
rü Galip Bahtiyar, htanbııl eınafırun 
durumunu, bize §Öyle anlattı: 

.. _ Cümhuriyet devrinden ?n~e 
esnaf tamamile kontrolaü.ıdil. Hıçbır 
ülküsU yoktu. Eanaf teıekkiilleri es
ki kehyalıkların ve loncaların uz~yıı> ı 
gitmeainden ba~ka bir manzara goe • 
t~rmiyordu. 

Hernc kadar kahyaltkların kaldı• 
nlmaeı Cümhuriyetten önceki devre 
ait ise de esnaflıkta es.ki zorba ruhu, 
henüz ölmemitti· Esnaf, d~a ziya~e 
kabyalann yerine geçen bırakım kim 
selerin, yiyim vaaıtaaı olmu§tu. hele 
bazı cemiyetlerdeki .. h.amalla~ ve 
taşın işlerinde çalışan kımselcrın bu· 
lunduğu teşekkülleri bu araya k~~
biliriz • işler çok bozu~ düzen ~dı· 
yordu. Cümuriyet deyn?de,. eski ~ 
na( talimatnamesini yenılctbren tali
matname, esnaflığın hüviyetini teabit 
ettiği gibi, ödev ve haklarını da, ~e
Jirtmiştir. Şimdiki halde, eanaf küt
leleri, §ahıiyctlerini ve ~evlerini bi
tir. dü§ünccli kimselerdtr. Ve arala -
rmda, 5ok 11kı bir birlik vardır. Es· 
nafımız, Cilmhuriyet prensiplerine o
lan bağlılrklannr her f ıraatta isbat et
mekten geri kalmamışlardır. Bu bağ
lılığın gittikçe artmakta olduğunUı,,11a 
size ıöyliyebilirim. Iatanbul esnafı • 
run A tatilrke yapılmak istenen o al· 
sakça suikast münaıebetile tertip ~-: 
dilen mitinge, iştirak için gösterdıı;ı 
sevgi ve ilginin derecesi, cü~uriyet 
rejimine kartı esnafın beslediği ba~
lılığın canlı bir miaali idi. 

Çarıı ve pazarlarda alım ııe aatım, 
Cümhuriyet rejimi aayeıinde ancak 
yerli malları üzerirıcle yapılıyor •. 

Son ıö• olarak §unu söyliyebilirim 
Tü ~eınafı ve işçisi, meslefil terbiye
leri ilerletilir, ve iş bütünlüğündeki 
durumlan tesbit olunursa, ulusal en
di.ıatr;"lizin en faydalı yardımcıları 
ve tamamlayrcılan, ve cUmhuriyet 
çağınm, en ıuurlu elemanları haline 
getirilmit oacaktır., 

Yalıında çıkacak 11 Kanana, bu giiler yii.,,Zü lıı1lların yii:slcrini 
hmbiitiin ,au;a.:.1ıı. 
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Eminönü TEK KOLLU 
CEMAL GiŞESi sahibi 

CEMAL GÜVEN 
SavSll df't\'er mf,terilerinin Cumhurivet Bavumınt lr:ııtlu'u 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!: 
~ Türk Hava Kurumu ~ - -
~ __ Büyük Piyangosu 1 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir e 
§ Yeni Tertip Pllnını görUnUz ES 

1. el Ketlde 11 • 2. el Tetrln 935 dedir. 5 
Büyük ikramiye § 

---------- -
25.000 Liradır ~ 

--------- -§Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Lrrahk lkramlyelerıe5 
E: (20,000) Llrahk bir ltlUklfat vard1r. 5 
§ Pllnları okuyunuz. Ve bu zengJn piyangonun 5 
E: talilllerl arasına giriniz. S: 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllJlllllllJllllJlllllJJllJ~ 

HEMŞERil 
Bütün Türkiye Hem
şerilerinin beklediği, 
aradığı özlediği şey: 

HEMŞERi 
Hemşeri kimdir? 
Ne vakit geliyor? 
Bunları ancak iki gün 
sonra öğreneceksi -
niz. Şimdilik yalmz 
adım belleyiniz 
Hemşerl.... Hemterl .... 

Hem9erl .... 

lst. 6 ıncı Hukuk mahkemesinC!en-: 
Luna tarafından kocası Sirkecide 

Demirkapıda Kum sokak Linoı a
partmanı 3 sayılı dairede oturan İs
rail oğlu Nisim aleyhine açılan bo
§anma davasında ıgüddeialeyhin ika-
metgahı meçhul ofduğundan hukuk 

usulü muhakemeleri kanununun 141 

Jnci maddesi mucibince arzuhalin on 

giln müddetle ilanen teblifine karar 

verilmiı olduğundan bir nüshası 

mahkeme divanhanesine asılan dava 

arzuhaline İstanbul Asliye Mahke -

8143 

VAPURCULUK 
Türk Anonım Şirketi 
Iatanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: %2925, 

Galata ıubeai Tel: 43663 

Trabzon yolu 
AKSU •apuru 29 Birinci· 

tqrin SALI pail aaat 20 de 
Riıeye kadar. 

BctiktaJ İcra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı

nıp paraya çevrilmesine karar veri
len bir· tahta dolap etrafı çiçekli iki 

metre eb'adında seccade biri büyük 

biri küçük sehpa istor perde yemek 

masası portmanto bir Singer dikiJ 

makinesi 9-11-935 tarihine müsadif 

cumartesi günil saat 9 dan 12 ye ka

dar Beıiktaı Köyi.çi Alay bey sokak 

7 No. lu evde satılacağından talip o-

lanlann m&haUinde hazır bulunacak 

memuruna müracaatları ilin olunur. 
(16001) 

mesi Altıncı Hukuk dairesine 935 • •~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!iii~!i!i!i!iiiii!iiii!~~~· 
1340 No. ile cevap vermesi lüzumu 
tebliğ yerinde ilan olunur. (15993) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandm; 
38. Beylerbeyi 48. 7601 

No. 161 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Aeentelerl: Karalı:ISy KISprtlbap 

Tel 42362 - Slrked Mllhllrdaflo 

ltHllzade Han. Tel. 22740. HIHI 

Ayvahk yolu 
1 

Bandırma ••puru 30 Bil'İnci· i 
tetrin ÇARŞAMBA ailnü •aat 
19 da AYVALIG'a kadar "6769" . \ . 

KIRMIZI VE Si7f AH 
Mathilde, babasının bütiln ihtiyatlı 

tasarlarına metanetle karşı koydu. 
Madame Sorel olacak ve kocası ile 
beraber ya lsviçre'de fakirce veya 
Pariste babasının yanında yaşıyacak: 
ancak bu esas üzerinde müzakere 
ediyor, başka bir gey dinlemiyordu. 
Hele çocuğunu gizli bir yerde do
ğurmak teklüini tamamile reddedi
yordu. 

- Öyle bir §ey yaparsam benim 
için iftira ve leke kapıları açılmıJ 
olur. Nikahtan iki ay sonra kocamla 
yolculuğa çıkarım, oğlumu da mil
nasip bir zamanda dünyaya getirdi· 
ğimi 6Öylemck kolay olur. 

Mathilde'in bu metaneti önce öf
ke ile karşılanıyordu ama nihayet 
marquis'nin Jilphcleri uyandı. 

Kalbi yumuşadığı bir an kızına: 
- Al, dedi, yılda on bin lira fa

iz getirecek bir sehim, bunu Julien'e 
gönder; ne yapacaksa çabuk yapsın, 
tekrar elinden alamayım. 

Julien, Mathilde'in emretmeği ne 
kadar sevdiğini bilirdi: onun sözü 
yerine gelsin diye boşu boşuna lmk 
fersah yol ahnıJtı: Villequier'ye git-

STENOHAL 

mİJ, orada çiftliklerin hesabını görü
yordu; marquis'nin o lutfu üzerine 
Paris'e döndü. Hemen gidip abbE 
Pirard'm yanına sığındı. Julien'in 
Villequier'de kaldığı günlerde M. 
Pirard, Mathilde en faydalı yardım
cısı olmuıtu. Marquis ne zaman o 
sözü açsa papas ona, aleni nikahtan 
başka herhangi bir :rola başvurma
nın, Tann yanında bir günah olaca
ğını ispat ediyordu. 

- Çok gükür ki, diyordu, bu hu
susta insanların huyları da dinin bu
yurduğuna uyuyor. Mademoiselle 
de La Mole'un ne kadar aerkeı bir 
tabiati olduğunu biliriz, kendisinin 
istemediği bir işte sır saklaması na
sıl umulabilir? Aleni nikah ve dü
ğiln ile işi halletmcği istemezsen'-, 
onun kendi küfvü olmıyan bir gene
le sevişmiı olması daha çok dediko
duya sebebiyet verir. Her şeyi bir 
defada olduğu gibi söylemeli, hiç bir 
gizli nokta bırakmamalı, işin içinde 
esrar var sandırmamah. 

Marquis dlitünceli dütünceli: 
- Doğru, dedi. Bu §ekil kabu1 

edilince, nikihtan Uç gün sonra yine 

D • 
1 K KAT! 

Radyolarınızı almazdan evvel 
onümüzdeki hafta gelecek olan 

Yeni Model 

PH • 
1 PS L • 

1 
Radyolarını görDnüz. 

TUrk PHİLIPS Limited Şirketi, Frenkyan Han Galata, Telefon 44690-44699 

ÇAGLAYAN 
( Eski Mulen Ruj ) 

BOZKURT ve HALK 
• 

Saygı 

Tıraş Bıcıakları Sahipleri 
deOer mUşterilerinin BUyUk Cumhuriyet 

Bayramlar1nı kutlularlar 

~~~uROLOG·OPERATOR~~~ 

Dr. REŞiD SAMi 
İdrar yollan hastalıkları mütehassısı. 

Beyoğlu İstiklal caddesi (Eski Mulen Ruj kaqısı) Vchab B. Ap. No. 61 

Ademi iktida;ıl 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBıN 
Tafsilat : Galata posta kutusu 

• 1255 ....._. 

7749 

KUÇUK ILAnLAR 1 

Taksitle Manto - Beyoğlu ve 
Kadıköy kibar ailelerinin terziıi 
Leman Hanun Suıtanhamammda 
Camcı baıı hanında birinci katta -
ki imalathanesinde toptan ve pera
kende iılerine devam etmektedir. 

TURY~ 
bu i§in sözünü etmek, yeni fikir 
bulmaktan aciz insanların harcı sa
yılır, Hiıkfunetin ihtilalcilere kar]ı 
büyük bir hareketinden istifade edip 
işi sessizce bağlayıvermeli. 

M. de La Mole'un dostlarından 
iki Uç kişi daha, abb6 Pirard'ın fik
rinde idi. Onların gözünde en büyük 
engel, Mathilde'in dediğinden dön
mez bir kız olması idi. Fakat bütün 
bu mantıki, akıllı uslu sözlerden 
sonra da marquis'nin gönlü, kızını 
bir gün duchesse olmuş görmek u
mudundan bir türlü vazgeçemiyordu. 

Hafızası da, hayali de, gençliği 
henüz kabil olan her çeıit dalavere
ler, mürailiklerle dolu idi. Onun 
mevkiinde bir adam zarurete başeğ
sin 1 kanundan korksun 1 bunu bir 
türlU havsalasına sığdıramıyor, hay
siyete uymaz bir şey buluyordu. O 
pek sevdiği kızının istikbali için on 
yıldır kurduğu gönUI bağlayıcı hul
yalardan uyanmak ağırına gidiyor
du. 

İçinden: "Kimin aklına gelirdi ki? 
diyordu. Yaradılışından o kadar ki
birli; zeklica o kadar üstün; adrmız, 
soyumuzla bemkn de fazla öğünen 
bir krz kalksın da bunu yapsın! 
Fransa'nm en yilce, en ünlü soyları 
onu oğullarına almak için can atı
yordu! 

''Artık ihtiyat, m.ihtiyat para et
miyor. Bu asır her şeyi altüst ede-

cck, yıkacak 1 öyle bir keımekeıe 
gidiyoruz ki I" 

Bölüm xxxıv 
ZARiF BiR ADAM 

İlbay atma binıniı giderken, 
içinden ıunları ıeçiriyordu: Bir 
gün gelip bir bakan, başbakan, 
duc olmıyacağmı ne belli? .... 
Harbe çıkaam §Öyle ederim ... Ye
nilı k çıkaranları böyle zincire 
"nlrurum." 

Le Clobe gazetesi. 
On yıllık tatlı tatlı hulyalann 

tesiri, değme muhakeme ile yıkılmaz. 
Marquis, kızmağı akılkarı bulmuyor
du ama bağışlamağa da pek yanaş
mıyordu. Bazı anlar oluyor, gönliln
den: ''Ah 1 bir kaza olsa da §U JüJi
en ölüverse ... ., diye geçiriyordu. 
Marquis ,kederli gönlünü böylece a
vutup yine en manasız hulyalara 
kendini kaptırabiliyordu. Onun bu 
hayalscvcrliği, abbc Pirard'm akla, 
mantığa uygun biltün sözlerinin te
sirini hiçe indiriyordu. Bir • ilY geçti, 
görüşmeler bir adım bile ilerleme-
dL • 

Politika işlerinde olduğu gibi bu 
aile i~inde de marquis'nin aklına bir
takım parlak fikirler geliyor ve üç 
dört gün bunlara saplanıp coşuyor
du. O günlerde M de La Mol~ bir 
hareket planını, akla., hikmete uy
gundur diye beğenmez; akıl, hikmet 
sözlerini gönlünü çelen o plana hiz
met ettikleri nisbette doğru bulur-

du. Oç gün, bir şair ateşi ve coşkun
luğu ile uğra ıp işleti bir yola koy
mak ister, dördüncü gün ise onları 
bir daha hatırlamazdı. 

JuJien, ilk önce, marquis'nin ya
vaşlıklarından telaşa düştü ama bir
kaç hafta sonra, M. de La Mole'un 
bu işte kesin bir tasarı olmadığını 
anlamağa bnşladı. 

Madamc de La Mole da, bütün ev 
halkı da J ulien'in, çiftlik işlerine 
bakmak üzere yola çıktığını sanıyor
lardı; oysaki o, abbe Pirard'm evi
ne saklanmıştı ve hemen her gün 
Mathilde'i görüyordu; Mathilde her 
sabah babası ile bir saat konuşuyor 
ama bazan haftalar geçiyor, ifisinin 
de zihnini işgal eden meselenin sö
zünü açmıyorlardı. Bir gün mar
quis :ıa 

- O adamın nerede olduğunu 
bilmek bile istemem, dedi; siz şu 
mektubu alın da onu gönderin. 

Mathilde mektubu alıp okudu: 
"Languedoc'taki topraklar yılda 

20.600 frank getirir. 10.600 frangını 
kızıma, 10.000 ini de M. Julien So
rel'e veriyorum. Bittabi toprakları 
bağışlıyorum. Notere söyleyin, iki 
ayn bağışlama • mukavelesi hazırla
yıp, bana yarın getirsin; bundan 
sonra da aramızda hiç bir münase
bet olmıyacaktır. Ahi Monsieur, siz 
bana bunu yapmalı mı idiniz?,. 

Mnrquis de La MOLE 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun• 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup .. 
çık artırma suretile paraya çevrilme
sine karar verilen ve tamamına 
(21200) yirmi bir bin iki yüz lira kıy 
met takdir olunan Beyoğlunda Fi • 
ruzağa mahallesinde Tülbentçi çık· 
mazında 69 mükerrer 14 mükerrer 
No. lu mukaddema iki kıt'a arsa el· 
yevm y~di 4aircli altında bir dükkan 
ve odunluk ve kömürlük ufak bir 
bahçesi ve elektrik, terkos, havaga• 
zi tesisatı havi kSgir apartmanın ta• 
mamı açık artırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Birinci açık artırması 3-12· 
935 tarihine rastlayan salı günü sa• 
at 14 ten 16 ya kadar dairede yapıla
cak ve bu artırmada verilecek bedel 
kıymeti muhammenesinin yüzde yet· 
mi§ be§ini bulduğu takdirde son ar
tıranın üstünde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde son artıranın taahhüdü ba• 
ki kalmak üzere artırma 15 gün daha 
uzatılarak 18-12-935 tarihine rastlı· 
yan çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede ikinci açık artırması 
yapılacak ve artırma neticesinde en 
sok artıranın üstünde bırakılacaktır. 

2 - Satı§ pe;in para iledir. Artır
maya girmc)c istiyenlerin kıymeti 
muhammenesinin ylizde yedi buçu • 
ğu nlsbetinde pey akçesi veya ulusal 
bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lazımdır. 

3 - MezkCir gayrimenkulün nef· 
sinden doğan müterakim, vergi, tan• 
zifat ve tenviriye ve sair belediye rÜ• 
sumları ile vakıf borçlan borçluya a• 
ittir. 

4 - 2004 No. lu 1cra ve iflas ka
nununun 126 ıncı maddesine tevfi • 
kan hakları tapu siclUerile sabit ol• 
mayan ipotekli alacaklılarla diğer a• 
lakadarlann ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını hususile faiz ve 
masarifc dair olan iddialarını ilin ta• 
rihinden itibaren 20 giln içinde evra• 
kı müsbitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu sicilJerile sabit olmıyan• 
lar satış bedelinin paylaımaaından 
hariç kalırlar. 

5 - Artırma ıartnameai herke• 
tarafından görülebilmek üzere 5-11· 
935 tarihine rastlayan salı günü dal• 
rede yerine asılacaktır. 

Daha fazla mal\tmat edinmek isti• 
yenlerin dairemize gelerek 934-5425 
say~lı dosyasında bulunan evrakı ve 
mahallen vaziyet ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlayabilecekleri i-
lan olunur. (15995) 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Hatice tatahadaa koca91 B)'iipte 
Zeynep hatun mahallesi Gilmil§ suyu 
Kutucu sokak 18 No. lu hanede iken 
halen ikametgihı meçhul bulunan 
Mahmut aleyhine açılan ihtar dava• 

sı sonunda: Bir ay zarfında kocalık: 
vazifeleri yapması lüzumunun ihta· 
rma ve mahkeme masraflarının mild 
deialeyhe yükletilmesine 16-9-935 
tarihinde karar verilmiş olduğundan 

ilan tarihinden itibaren on beı gün 
zarfında temyizi dava olunmadığı 

surette muktezai kanuninin ifa olu• 
nacağı tebliğ yerinde olmak üzere )o 

lan olunur. (15981) 

ihtira ilanı 
"Geriye tepen kısa naırilulu otoma• 

tik ıil1h,. hakkında Ekonomi Bakan· 

lığından istihsal olunan 29-12·1931 
gUnlemeç ve 1308 sayılı ihtira bera• 

tı bu defa mevkii fiile konmak üzere 
abere devrüferağ veya icar edilece

ğinden talip olanların Galatada, İkti• 

sat hanında Robert Ferri'ye mUraea• 
atları ilan olunur. 

Mathilde ne§eli neıeli: 
- Çok teıekkür ederim, dedi. 

Biz gidip Agen'le Marmande arasın• 
da Aiguillon ıatosuna yerleşeceğiz. 
Oranın İtalya kadar güzel bir mem• 
leket olduğunu söylüyorlar. 

Marquis'nin bu bağışı (hibesi), 
Julien'i son derece §aşırttı. Artık 
eskisi gibi sert ve aldınşsız bir adam 
değild) Çocuğun nasıl yaşayıp bü• 
yüyeceği fikri onun zihnini şimdi• 
den işgal etmişti. Bu beklenilmedik 
ve onun gibi fakir bir adam için 
haylı büyük zenginlik, Julien'in göz:• 
lerini yine yükseklere dikti. Gerek 
karısının, gerek kendinin yıllık ge· 
lirleri 36.boo frangı bulacaktı. 

Mathilde'e gelince, gururunun bit 
eseri olarak hep ''l<ocam, kocam,, 
dediği Julien'e karşı beslediği tapı• 
nırcasına sevgi, bütün hislerini sus· 
turmuştu. En büyük, biricik gayesi 
nikahını re&mileıtiremkti. Kaderini. 
üstün bir adamın kaderine bağla· 
makla büyilk bir ihtiyatlılık göster· 
miş olduğuna kaniğdi ve biltün gün• 
!erini bu hareketine ıeviQ.mekle ge· 
çiriyordu. Şahsiğ değer bahsı, artık 
onun kafasında moda olmuştu. 

Hemen hemen fasılasız denebile· 
cek ayrılık, işlerin çokluğu, aşktarı 
bahsa ayrılabilecek zamanın darlığı, 
bütiln bunlar, vaktlle Julien'in icad 

[Arlcası varl 
N. ATAÇ 



==- = 29- 10 .935 T A N =========================-,,IJ 1111111ilil111il111il11111111111ilil11111111111ilililil1il111111111111111111111111111111111111., . ' . 
;:::: . • -
~ . • 
IPARA SAHiPLERi; 
;:::: . 
;:::: 

' i !Zelzeleden, Yangından Kork-• • • • ;:::: -
1 rnaz; . Azalması, Eksilmesi Yok;• 
~ . 
1 l\4asrafsız Elde Edilir, ~ 
~ . i · = 
~ . 
1 a 

IBir Gelir Ararlar!: 1 . ; 
1 ADAPAZARI tıil ;:::: = i • 
~ Türk Ticaret Bankası = 1 • 
~ -

1.. il 

ÇOCUk' BOYUR, ADAM OLUR 
KUMBARASf DA KASA OLUR. 

• 

1 
:<;;g;y ~ . 

r~ei 
~ 

~~ ~ mM•"D 
-....-·~../ 

, 
ıs 

I 

ı,,j , 

KUMBARASI 

Siz de 31 ilkteşrin arsıulusal artırma günü 
bir kumbara alarak para biriktirmiye baş
layınız. Gelecek sene bu tarihte küçük bir 
sermaye sahibi olmuş olursunuz. 8589 
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~ Arsıulusal artt1rma wünü olan 31 Birinciteşrlnde Banka Şube 

11e Sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açt1rarak en aşatı 10 
Vera Yat1ranlar arasında 100 kişiye aşatıda yazıh ikramiyeleri 

recektir: 
Birinciye 100 Lira 
ikinciye 80 .. 
Uçüncüye 60 .. 
Dördüncüye 40 .. 
Beşinciye 20 .. 
Elllnciye kadar 10 ,. 
Elli birinciden yüzüncüye k. 5 .. 

Çe:ura BirincikiinMnun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
tını l~ecbektir. ~uraya girebilmek için par~ yat1ranlaran parala.: 

lrlncikanuna kadar çekmemeler1 lazımdar"' 
8322 

Türkiyenin bafhra tehlrlerlle 
• 

Paris, Marsllya, nis, Londra ve Man4;esterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunaniıtan'da 
şubeleri Aç k,rnına bir kahve ka ığ1 alın· 

dıkdil 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna- Kabızh§ı def'eder. 
nistanda Filyalleri vardır. 7606 Yemeklerden birer aut sonra alınırsa 

Her türlü Banka muameleleri yapar. Hazimsizliği, mide ek-
şilik ve yanmalarını 

•:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· gideri~ Afn daki Wt~zlık ve kokuyu 

Şirketi Hayriyeden: MAZON~::!:.:::·dikk••· 
Cumhuriyet Bayramı mUnasebetlle ilktetrlnin 29 
ve 30 nc;u Sah ve Çarşamba gUnleri aktamlar1 71 
numerolu vapurun (DOnATILMIŞ 'OLDUCU HAL• 
DE) yapacaljı gece aeferf eri tarifesi köprU ve 

8282 

• lakelelere asllmıştlr. ~~-.......---~• 

lstanbul 4 üncü icra Memurl~ığundan: 

Emniyet Sandığı 
N amma birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli 
vukuf tarafından tamamına 3440 lira kıymet takdir edi
lenFatih Sarıgezde Çıkrıkçı Kemalettin mahallesinde Zü 
laliçeşme sokağında eski ı yeni 16, 16-1 No,lı 2 evin ta
mamı açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 2-12-935 
tarihine müsadif pazartesi giinü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci artırması icra edilecektir. Artırma bedeli 
kıymeti muhammenenin % 7 5 ni bulduğu takdirde müş
terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün müd
detle temdit edilerek ı 7-12-935 tarihine müsadif salı gü
n? s~at 14 ten 16 ya kadar keza dair€"fl'lizde yapılacak i
kıncı açık artırmasında artırma bedeli kıymeti muham
menenin <fo 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu 
kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 
Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muham
menenin o/o 7 ,5 nisbetinde pek akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer alakadaramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren ni
hayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmı
yanlar satış bedelinin n,aylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye. tanzifiyeden mütevellit be
lediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen ten
zil olunur. Daha fazla malilmat almak istiyenler 15-11-
935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire
de açık bulundurulacak artırma şartnamesile 934-2705 
N o. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut ve
saiki görebilec.ckleri ilan olunur. ( 6 798) 

lstanbul Komutanlığı 
Satlnalma Komlayonu 

illnlar1 

Keşif bedeli 5284 lira 57 
kuruş olan Maslak kasrının 
tamiratı 9/ 11 / 935 Cumar
tesi günü saat 11 de kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. Şartnamesi ve ke
şif nameleri her gün öğle
den evvel komisyonda gö
riilebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin 397 liralık ilkte
minat makbuz veya mek
tuplariyle 2490 No. lı kanu
nun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonu baş
kanlığına vermeleri. 
(6694) 8487 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

iktidar, 
Bel 

gevşekliQI, 

Oermansızıık, 
Vücut ve DimaQın 

vorgunıugunda 

·Pek müessir ,,. emin 
bir ilaçtır. 

Kutu•u 200 kuru• 
BEŞ iR UMAL · MAHMUT CfVAT 

Eczanesi - Sirkeci 
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--------------------------------------------------------------------------= 1936 TELEFUNKEN -
§ Radyosu yeni tekniğin en son ve en mükem· 
~ mel eseridir. Süzerek' ve pürüzlerinden ayı· 
§ rarak naklettiği sesler cidden işitmeğe değer. 

~ BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

Bu suali hemen herkes günün her 
saatinde biribirine soruyor ..... 
Bu kimselerin 1936 modeli bir 

-----
GALATA: Hezaren Caddesi, Beyoğlu lstikl!I Caddesi. 
Af'tKARA: Bankalar caddesi. 
1 Z M i R: Gazi Bulvar.. ------

S K O D A 
Fabrikalarının yeni otomobil modelleri: Taksim Babçe.i yanındaki 
Grand Garajda teşhir edılmektedır. Gayet tık, %arif ve ucuzdur 

Benzin ııarfiyab : 
4 Cialon benzin ile 220 kilometre yol yapar 
Yazıhane: Galata, Şark Han :S inci kat Teıefon: 42146 

Ankara ilbaylığından: 
1 - İlimiz çiftçilerine dağıtmak iizere satın alınacak 

168 dane sap arabasının 4-11-935 pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabaların tutan danesi 73 liradan 12264 li
radır. 

3 - Şartname ve nümunesi Ankara Tarım Direktör
lüğünde görülebilir. 

4 - İsteklilerin arabaların yüzde 7,5 tutan olan 
banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğü 
veznesine yatırılmış makbuzu ve teklif mektublarile 
birlikde eksiltme günü saat on dörtte İlbaylık Daimi 
Encümenine vermeleri. (3077) (6566) 8457 

Maliye Vekaletinden: 
600 adedi, dibi ve kenarları bez kaplı kontrplak ev .. 

rak kaymağa mahsus sepet ile muhtelif boyda 1400 
aded fersude kağıd sepeti açık eksiltme ile mübayaa edi
lecekdir. Muhammen kıymetleri 2450 lira olub istek
lilerin 190 1ira 50 kuruş teminat mektubları ile birlik
de 1-11-935 günlemecine tesdüf eden Cuma günü saat 
14 de Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürlüğünde müte
şekkil Komisyona müracaat etmeleri ve memhiır nü .. 
muneleri Ankarada Merkez ve lstanbulda Dolmabahçe 
Deposunda görülüp buralardan şartnameleri alınacak
dır. (3005) (6428) sıs4 


