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5 KURUŞ 

Türk 
Olmak 
Gururu 

'Ahmet Emin YALMAN 

ün mukadderatımızm B u:ir durak yerinde bulu
On üç sene yeni yeni 

nuyoruz. c· 
il da yürüdükten IODr& um-

yoh ·ar a.:-.izin yıldönümü müna-unyeLu ... 
betile bir gün için duruyoruz, 

:yraın ediyoruz. On dördüncü 
·· ·· ·· ··ne baalamadan yılın yuruyufu _,. 

evvel geriye doğru bakıyoruz: 
On üç yıl içinde neler yaptık 'l 
Hedeflerimize ne derecelere ka
Clar yaklattık? Bugünün bayra-

akk "k ., p:unı h etti mı. 
Biz bugün hô.diselerin ortasında -

yız. Her şeyi yakından görüyoruz. 
Teferrilat üzerinde fazla duruyoruz. 
Gidişimizi kül halinde görmek, mu
kayese etmek, ölçmek kolay bir şey 
değildir. 

Vaziyeti tamamile ihata için bir -
kaç dakika muhitten t e r. e r r U t 
etmeliyiz. Üzerimizdeki bütün kU -
~Uklükleri, bütün benlik iddialarını, 

..... iii··rıü şahsi menfaat düşiince ve 
1 bir tarafa atmalı, görüşü 
itmeli, ufkumuzu geniş

üç yıllık gidişe böyle
rden, Iruşbakışı bakınca 

ı::.•uJ .... ·~ muazzam manzara biz. 
şu samimi ve temiz duy · 

yandıra bilir: 
k olmak gurur ve iftihan ve 

Türklüğün mukadderatını bu kadar 
isabetle sevk ve idare eden büyük 
Onderimize ve çalışma arkadaşlanna 
karşı kalpten kopan minnet ve eev
gL 

• nsanlardan mürekkep her 
1 "":IA.-Ll(l'=I' l~lllL1t ~u.1 YO §'<1-1•..rt \,il.-

en Kullanan ve milli bir davayı müs
pet ölçWerle ölçemiyen menfi un -
eurlar vardır. Kiminde benlik iddia
lan görüş ufkunu daraltır. Kiminde 
taassup, eskiye bağWık ve yeniye 
doğru tam yolla yürümek cesaret • 
eizliği gözleri bağlar. Kimi tatmin e
dilmemiş şahsi menfaatler, yahut 
kendi hususi ufkuna ait ali.kalar ü
zerinde durur. 

Müspet bir ölçil kullananuyan bu 
~i unsurları bir tarafa bırakalmı. 
Ke~erile neticeli bir münakaşa iın
>.;ansızdır,,.. akat bu unsurların hari-

kal k samiınt vatandaş. 
a da m ir zihniyete tesadüf 

: · re iyi taraftan değil, 
taraftan kmak meyli, keneli • 

sniJd be~nmemek, kusur aram.ak iti-
rch·- ~ ' 

• 

Kuru kahveci 
MEHMED EFErtO 

MAHDUMLARI 

Yurddaşlannın en bü
yük Bayramını kutlulaı 

------- --·- --- -- -- -----------== 

Pek çokla.rmuz için bu menfi gö.. 
rllJ ideta bir huydur. Kısmen dfuı
kil fena varlık §artlarmm geride bı • 
raJdığI bir izdir. Kısmen dünü hakki
le t,an.ıınamaktan, Yabancı mqmieket
leri iyi bilmemekten ve elde mukaye-

1101i ölçü bultllıma.ınaaından ileti gel- _ _:---------------------~~=====-====-------------:----::-------------
~h~~:!~:ö::::::a:ı::~~ Bu••tu•• n yurt bu··yu·· k J iki Müttefik Devlet Başvekilleri Arasır 
cttklük sanarız, Kuaur araınayı ve Ş E Fi N 

~=~~=:;:~ bayramı kutluyor G~~~~:- A nkarada Harare1 
o nh~gö~~= !:ıı.: Ankarada Gençlik Cümhuriyete Nutuk) T t• Ed·ı 

::-:.:.~:~:"."" vaartal=:.~ ~ Bagv lılık Andı içti EMANETİ ar ea 1 1 ~ 
h. ta. göre, olçebilen her saglam ka-
f ~a dürilst göıi.işlU vatandaş, bugün Bugtbı CUmhnıiyet bayranuınm milletçe ve memleketçe kutluyoruz· 
.;:k sıfatile CO§kun bir sevinç du - Şu d•kHraJarda latanbul ve bütün memleket bayram şenllkler!yle çmlı· 
yacak ve bayram etmek hakkını ken- yor. YW'dun her tarafmda, her köşe8inde olduğu gibi lstanbulda da bay-
dinde bulaca.ktır. ram nıuaaam feDllk ve merulmle kutlanmakt.adır. 

Yoksuzluk, vasıtasızlık. içinde, sa- Caddeler, bUyUk binalar, meydan· .. 
yısız menfi engeller karşısında. elde lar ve geçit yerleri ba.ştanb8fc1 dona- derek İstanbul Kumandam ile bırlıkte 
edilen neticeleri havsalaya sıgdır • tılmış, evler bayraklarla silslenmit • geçit resmine iştirak edecek olan ~-

ak "mkA.rıı yoktur. TeferrUatta el • tir. Ana caddelere ve meydanlara taatı teftiş edecek, sonra da büyük m ı 1 "d" 
bette kusurlar, yanlışlar, yen gı ış- Cümhuriyet İnklabmın esaslarmı, ga- geçit resmi ba.şlıyacaktır. Geçit r~-
lere ait tecrUbe noksanından doğmug yerlerlni anlatan vecizeler asıl· mi, alay Beyazrttan hareketle Taksı-

[Ark&SI 3 üncüde] mıştır. Btiytlk bayram müauct>etile [Arkası 3 üncüde] 

dün öğleden itiba.ren bütün resmi da- --------~~~= 
irelerle mUesseseıer ve mektepler ta· ...._.....,.. ... ,._......._,_... •• .,._ 

YEDiGON 
Cümhuriyet Bayramı için en

fes bir aayı çıkardı. Bugün aiz 

İlle bir YEDIGON okuyunuz. 

w edilmiştir. B U G C N 
TEBRiKLER 

Bu sabah 9,30 dan itibaren Vilayet 16 
konağında Vali. t.eşrifata d&h!.l olan 
zevatın ve biraz sonra da konsolos
ların tebriklerini kabul edecektir. Va- S AVFA 
li, saat 11 de Beyazıt meyd&nma gi-~---~ 

Bugün, 29 T efrİniev
vel .• Şef Atatürkün, Türk 
gençliğine bah,ettiği mu
kacIJ ea emanetle, Cümhu
riyetle birlikte hayatımız 
ela bir bayram daha idrak 
ediyor ve çok •eviniyo • 
ruz. 

Cümlauriyetin kudreti • 
ni kafalarımızda, ıuunı • 
muzda ve zekamızda da
ha açık teba,.;u ettirmek 
iatecliğimiz ataman on üç 
yıl geri.ine ibretle baka • 
lım. On üç yıl önce bu gü
zel vatanda bir feyler yok 
tu ve bugün neler,, ne bü
yüklükler VCIJ'. 

Bayramınız kutlu ol•un. 

İsmet • •• •• •• lnonunun Nutkunda 
ittifakımız, bazılarının reybiliğine, bazılarını 
kaytlığına rağmen itimatla vücu:: e getirdij 
zaman ümitlerimizi ne güzel tahakkuk ettirn 

Ankara, 28 (Tan muhabirhtden) 1 
-Dost ve müttefik Yugoelavya Baş-ı ftı • 

vekili ve Hariciye Nazın Ekselans Ataturk Misafiri ı 
Stoyadinoviç ve ref"ıkala.n. bu sabah 
1aat 10,30 da tehrimize geldiler. Yu
goslav ve Türk bayraklariyle süslen
miş bulunan istasyonda muhterem 
misafirlerimiz Başvekil ismet lnönU, 
Harkiye Vekili Tevfik Rüştü Aras, 
Hariciye Umumi Katibi Numan Rifat 

[Arkası 3 üncüde) 

kabul ettileı 
Ankara, 28 (A.A.) _ Reiıicü 

Ataturk bucün saat ıs 30 da do 11 

fik :tuı~~!avyanırı ıay~ Başve~~ll 
yadinovıç ı kabul buY\lrmu .. lard .. ır. 

Atatürk kıymetli tniıaf" . . . . • ırımızı n~ 
ıki aaat alıkoYtnu"lard- B k . . .. ... u a 
'rıcıye Vekili Dr. Tevfik Rüıtü A 
:rır hulunmustur. 
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Eskişehir derin 
1 
ŞEHiR HABERLERi Siyaset alemi 

Bu betbaht kurbanların 
hüviyetleri tanınamıyor 

--~--------·~-------~--- Kral Karolün seyahati 
Küçük antant devletleri erklnı 

ile Balkan antantı erkanının müt
tefik devlet merkezine yaptıkları 
ziyaretler bütün siyaset dünyası 

tarafından dikkat ve ehemiyetle 
takip olunmaktadır. Romanya Kra
lı Karol'ün Çekoslovakya devlet 
merkezi Prağa vuku bulan ziyareti 
de, bu ziyaretlerin en mühimlerin
den biridir. Bu ziyaretin küçük 
antant devletleri arasındaki bağ

ları sağlamlıyacağı, her şilphenin 
fevkinde sayılıyor. 

Cesetler ankaz halinde 
Şoför, Ekspresin gelmediğini söy

liyerek kabahatini inkar ediyor 
Eskitehir, 28 (Hususi Muhabirimizden) Toros 

ekspresinin önünden geçmek isterken parçalanan oto
büs faciasının ağır ve derin elemi devam ediyor. 

Bu müthiş kazada ölenlerin cesetleri, kopmuş kafalar, 
vücuttan ayrılmış bacaklarkamyonlarla buraya getiril
miştir. Bu insan enkazı, hüviyetleri anlaşılmak üzere teş 
bir edilmekte ve insan dehşet duymaktadır. 

İlk olarak, Eskişehirli avukrıt Hu-ı--------------
liısi ile annesinin cesetleri tınınmış -
tır. İş bulmak ~zere ailesi ile beı·Rber 
Ankaraya gitmekte olan Kamil. zev
cesi ve iki çocukları da ölüler ara -
sındadır. 

Tanımak imkan•ız 

Diğerlerinin yüzleri ve viicutlan o 
kadar parçalanmış ve değişm:'9t.ir ki 
kim olduklarını teşhis eylemek müm
kün olamamıştır. Bu yüzd-:n faich 
kurbanlarından diğer betbahtlarm 
§imdilik hüviyeti meçhul kalmış ~ • 
nuyor. 

Yaralılar 

16 yaralıya gelince, bunlardnn da 
ancak bir kısmının hüviyeti anlaşıla
bilrnıiştir. 

Anneleri ve iki kardeşleril~ bcrabe.,. 
faciaya kurban gitmiş olan Kamilin 
iki çocuğu da yaralıdır. Hıfzı oğlu 
Ba.sri, Sabahat, Bedia, Müberra, Sü
heyla ve henüz ismi bilinmiyen 50 
yaşlarında bir kadın da yaralılar a
rasındadır. 

Diğer sekiz yaralının kim oldukları 
henüz tesbit olunamamıştır. Zlr:ı bun
ların vaziyeti ifade vere~k ita 

dar vahimdir. 
toôüsün için""'de bulunM yolcula

rm isimleri tesbit edilmiş bulunuyor
sa da, bunlardan hangileriniı. öldü
ğünü ve hangilerinin yaralandığını 
tamamen tesbit etmeğe şimdilik ım -
kan yoktur. 

Şoför ne diyor? 
Ka.za olur olmaz ortadan kaybolan 

eoför Ahmet, dün de bildirdiğim gibi 
"Eskişehir"e girerken yakalanmış -
tır. Ahmet, facia yerine götürülerek 
Müddeiumumi tarafından isticvap o
lunmuştur. Bir sür'at çılgınlığına 
otuz be§ vatandaşı feda eden 'bu a -
dam, isticvap edildiği zamıın ceset -
ler henüz kaldınlmaml§ olduğu, et -
raf kan, kopmuş kafa, kol, bacak 
içınde bulunduğu için bu feci sahne
den gözlerini musirrane ay;rmış ve 
sorulan suallere şu cevaplan vermiş
tir: 

- Ben trenin geldiğini görmP.dim. 
Tam tren yolundan geçtiğim esrıada 
muavinim bana: 

"- Ahmet, şimendifer geliyor, 
kaç!,, Dedi. Fakat daha henü?. sözü
nü bitirmemi3ti ki kendimi yerde bul 
dum. 

12 ıenelik folör 
Ben acemi şoför değilim. 12 yıllık 

toförüm. Askerliğimi yeni bitirdim. 
kendime bir istikbal hazırla.mağa ça
lışıyordum. Bu arabayı yeni satın aı. 
dun. Fakat başıma bu !ela.ket geldi. 

Otomobildeki yolcuların bc:-1 ikaz 
ettikleri, "tren geliyor,, dedilderi ya
lan. Bana hiçbir yolcu böyle bir şey 
söylemedi.,, 

Bir yaralının ifadesi 
Bu üadesine rağmen adli tahkikat, 

kazaya şoförün sebebiyet verdiğıni 
göstermektedir. Yaralana.nladan ifa.
de verebilen küçük bir kız: 

.. _Trenin sür'atle ilerledığini gör
dUk. Otobüs te pek süratli gidiyordu, 
trenle 8.deta yanş ediyordı.:. Tren 
hattından geçmek i8tiyen §oföre: 

- Aman, tren geçsin! Di} c bağır
dık. Fakat şoför dinlemedi. 

tikametinin az ilerisinde dar bir ge
çit olduğunu bildiği için otobüsün 
sür'atini keserek kendisine yol ver -
mesi içil'! müteaddit defal-u- düdük 
çaldığını, arazinin vaziyeti icabı göz
den kaybolan otobtisü birdcnbıre ö
nünde gördüğünü söylemiştır ki bu 
iki ifade, kazaya şoförün l'liir'at ve 
yanş hevesi sebep olduğunu meyda-
na koymaktadır. . 

Lokomotifin otobüse çarpmR.Sın -
dan bir lahza eweı şoför Ahmedin 
felaketi anlıyarak kendisini otobüs -
ten aşağı attığı ve hemen ayni anda 
vukubulan facia üzerine kurhanlarm 
yürek pa.rçalıyan feryatlarına aldır -
mayrp. onların imdadına koşmayıp 

hat civarındaki bir hendekte sak:an
dığı. sonra da oradan uzakiıı.şıp FJS
kişchire kadar geldiği anlasılmo kta -
dır ki bu kadar gayriinsani hareket 
etmiş olması da aynca ağır bir te
essür sebebidir. Buna mukabil, eks
preste bulunan bir Fransız kadmı. 

kazayı müteakıp derhal trer.dcn at
lamıfj ve trendeki imdadı sıhhi san -
dığmdan \at.4fia~ eaeWfr Wt~ 
ttlarm yii-a1'Wtı\r IÜ'Ma -
kesi müteşelHcir 1'mıkan bir ışellkat 
eseri,göstertniŞtir. 

Bir Günde 
lstanbula 
Gelenler 
Dün muhtelif yerlerden Istanbul 

zahire borsasına 443 ton buğday, 120 
ton arpa, 62,5 ton yapağı, 21 ton 
pamuk, 23,5 ton afyon, 13,5 ton ba
dem, 40,5 ton fasulye, 19 ton mısır, 
30 ton susam, 4,5 ton bulgur, 5 ton 
nohut, 30 ton iç fmdık, 79,5 ton ka
buklu ceviz, 17,5 ton iç ceviz, 61.5 ton 
un, 8 ton böğrülce, 11,4 ton merci -
mek, 26,5 ton pamuk yapağı, 21,4 
ton zeytinyağı gelmiştir. 

Fiyatlar: Yumuşak buğday 5,21 -
5,17 kuruş, Sert buğday 5,20-5,28 ar
pa Anadolu 3,31-4,5. bakla 4,33, kuş 
yemi 11,22-11,25, ceviz kabuklu 17,5-
18,20, Trakya yapağı 65-66 kuruş ü
zerinden muamele görmüştür. 

Em den 
Pazartesiye 
Geliyor 
Alman bahriyesine mensup Em -

den kruvazörü limanımızdan geçerek 
Karadenize çıkmıştır. Kruvazör, Var 
na limanını ziyaret ettikten sonra 2 
ikinciteşrin pazartesi günü Jstanbul 
limanına gelecektir. 

Emdenin limanımızı ?.iyareti dola
yısilc bir program tespit edilmekte
dir. Alman konsolosu, dün Vali mu
avini Hüdai Karatabanı ziyaretle 
program üzerinde görüşmüşlerdir. 

- Yahu! Bizi öldürecek misin? 

Emden, Pazartesi 88.bahı saat 10 
da limanımızda bulunacak, top ata
rak şehri selamlıyacak, mukabele e
dilecektir. Geminin komutanı valiyi 
ve lstanbul komutanını ziyaret ede
cek ve bu ziyaretler iade olunacak • 
tır. 

Diye bağıranlar da oldu. FP.kat din
letemedik . ., Demiştir. 

Makiniıtin ıöyleJikleri 
Trenin mrıkinisti de, Çukurhisar 

istasyonunu geçtikten sonra otobüs 
ayni istika.mette ~ördüğünll, tren is-

Emden komutanı, Taksim cümhu
riyet abidesine merasimle çelenk ko
yacaktır. Gemi limanımızda ayın o
nuna kadar kalacak. ziyafetler veri
lecckth 

Facia 
Kurbanlarınzr, 

İsimleri 
Eskişehir, 28 (Hususi muhabi

rimizden) - Toros ekspresinin 
önünde parçalanan otobüs yol
cularının isimleri şunlardır: 

Yeni itlaive mektep ve garajının aÇllma töreni yapılırken 

lstanbul itfaiyesi yeni 
eserler kazandı 
Bundan sonra itfaiyeler 

yetişecekler mektepten 

Kral Karol'ün Prağa vuku bu
lan ziyareti, 8'Siz olduğu için, 
mutat ehemmiyetin, fevkinde olan 
bir mahiyettedir. 

Son zamanlarda Romanyanın si
yaseti hakkında birçok şeyler söy
lenmiş, Romanyanın Almanya ile 
dostluk rabıtalarını takviye ede
rek Sovyet Rusya ile sıkı münase
betler vifouda getirmekten çekine
ceği ileri sürülmüş, bunun da kü
çük itilaf arasındaki bağları gev
şeteceği iddia edi imişti. Halbuki bu 
ziyaret, bu iddiaları, binnetice çü
rütmüş, bilhassa Romanya i<ralı 
"Küçük itilafın çözülmez bağlılığı. 
nı bir kere daha göstereceğini" 
söylemekle bu iddiaların esassızlı
ğını isbat etmiştir. 

Avukat Hulusi ve annesi, ls
tanbullu Ali kızı Şükrüye ve üç 
çocuğu, Mucurlu Mehmet oğll 
Mehmet ve ailesi, Gelibolulu Hü
seyin Kamil ile eşi ve dört çocu
~u. Bursalı Mehmet Emin kızı 
Seher, Mehmet oğlu Macit ve A
li, Ankaralı Mustafa kızı Huriye 
ve çocuğu, Eskişehirli Kadri kızı 
Fatma, Eskişehirli Hüseyin Hii 
lôsi. Bursalı Nüman oğlu lsrnail 
Eskişehirli Hüseyin oğlu lsmail 
ı::skişehirli Nuri oğlu RanıRznn. 

İtfaiye müdürlüğü tarafından yeni inşa edilen itfaiye 
mektebi ile garaj binasının inşaatı ve tefrişatı tamam 

1 olduğundan dün her ikisininde bir arada küşat resmi ya
l pılmıştır. 

Ademi müdahale komitesintle 

OLENLER 

Facia esnasında elim bir şe

kilde ölen 18 yolcudan hüviyet
leri tesbit edilebilenler şunlar

-iır: 

Eskişehirli Avukat HulOsi ve 
annesi, Gelibolulu Kamil ile zev-' 
·esi ve iki çocuğu. 

YARALANANLAR 

16 yaralıdan hüviyetleri tesbit 
1lunabilenler de şunlardır: 

Celibolulu Kamilin iki çocu~u 
3 yaşında Hıfzı oğlu Basri, 10 yn· 
~ında Sabahat, 17 yaşlarında Be· 
1ia, Müberra. Süheylft. 

Merasim itfaiye müzikasmın istik- ı 
lal marşile başlamış, bunu Vali ve Bej 
lediye Reisi Muhiddin Ustündağrtı bir 
nutku takip etmiştir. Muhiddin Us -
tündağ bu nutkunda,, itfaiyemizin dur 
madan tekemmüle doğru gittiğini an-

1 ıatmış ve itfaiyenin belediyeye geç-

i 
tiği günden bugüne kadar yapılan 

büyük işlerin bir tarihçesini yapmış 
ve demiştir ki: 

ispanya işlerine ademi mUdalıa
le komitesinin işleri, Avrupa dip. 
lomatlarını harıl harıl meşgul et
meye devam ediyor. 

Sovyet Rusyanın geçenlerde ko
miteye takdim ettiği deklaraa10-
nun bazı noktaları anlaşılmamış ve 
bunların tavzih olunmuı isten
mişti. 

Sovyet, "bundan böyle, ademi 
müdahale paktına diğer devletler
den fazla bağlı olmıyacağını,, söy
lemiştir. Bu sözlerden ne kuto
lunduğu anlafılmadığı için Sovyet 
Rusya murahhası M. Maiskl'ye 

- Sovyet Rusya. diğer devlet-
lerle ayni şerait dahilinde kendini 

- Son birkaç yıldanberi de bu ça
lışmalarımıza muvazi olarak teşkila
tın teknik vasıflarını yükseltmek, ka
biliyetleri mümkün olan ileri derece
lere vardırmak ve işin verimini ar -
tırmak yolunda dikkatimizi ve emek . 
!erimizi muhtelif istikametlere sürü
yoruz; işte Şimdi açılma törenini yap 
..... ırt.a hlAn.:kriııuuı __ __.__._. -• 
bu düşüncelerin mahsulüdür. Bundan 

1 

ademi müdahale paktına bağlı ad
dediyor mu? 

·· r....!:-"Sua.lk~"l'-4t .ım••P'tllh
~rme erayı auvrarnıetDUrutındAn 

1 

~nr! itfaiyede hizmet görecek her
kes bu çatının ışığından geçecek ol
duğu için nazariyatını da geniş mik
yasta öğrenerek bilgisi nispetinde ve 
rimi de artml§ olacaktır.,, 

Nutuktan sonra davetlilere yeni 
binalar gezdirilmiş, ondan sonra da 
davetliler büfeden ikram edilmiştir. 

i /ki Sene 
! Sınıf 

Bakırköy 

C. H. parıisinin 
ı eni binası açıldı 

Vali O stündağ Veci~ bir 
Nutuk Söyledi 1 Dönenler 

1 

MEKTEBE LEVAM 
EDEMIYECE~LER 

Yeni imtihan talimatnames! muci-

1 

bince .~1:~ mekteplerle liselerde iki 
sene ustuste dönen talebenin kayit
ıeri terkin edilecektir. 

C. Halk Partisinin Bakırköy ilçe 
yön kurağı ittihaz edilmek üzere 
alman binanın küşat resmi, dün Va
li ve Belediye Reisi Ustündağm bir 
nutkile yapılmıştır. Açılma merasimi
ne kalabalık bir heyet ve halk iştirak 
etmiştir. 

Muhiddin Ustilndağ nutkunda, son 
otuz senelik siyasi mücadelelerden 
bahsetmiş ve bu mücadelelerin hazin 
tecellilerini gören büyük şefimizin 
Halk Partisini nasıl kurduğunu anlat 
mış ve sonra Partinin memleket için 
nasıl hayırlı işler gördüğünü ve ne -
Ier başardığını ve daha neler başara
bileceğini çok veciz olarak anlatnuş
tır. 

Almanya Matbuat Umum Müdürü 
Achman dün sabahki ekspresle şehri
mize gelmiştir. Müdürün bu seyaha
ti gayri resmidir. 

, 
F e?sefe Kursu 
Açılıyor 
Maarif Veki.leti liselerdeki f*!lsefe 

muallimleri için bir kurs açmıya ka

rar verm~. kursun programı üniver
site tarafından hazırlanmıştır. 

Kursta dersler pazartesi ve çarşam 
ba günleri verilecek ve umumi tatile 
kadar kursa yalnız Istanbuldaki fol
sefe muallimleri iştirak edecekler, 
~z tatilinde ise tekmil Türkiyedeki 
felsefe muallimleri bu kursa mecbu
ren devam edeceklerdir. 

SAYIN VATANDAŞLARIMA 

Tarihe Ma olan Türk; bu yıl on 

üçüncü Kemal devresini daha taze 
bir heyecan ve ihtişamla yaşatıyor ... 
Kutlu olsun o gün, hem bugün. 

Çapa.marka Pirinç unu !Prikasr 
il. Nuri Çapa 

Eski talimatname bu gibi çocukla
rın meslek mekteplerine kabullerine 
cevaz veriyordu. Halbuki yeni tali
ınatna.me buna da müsait değildir. Fa 
kat talimatnamede hususi mektepler 
den bahsedilmediği için bu gibi tale
be hususi mekteplere devam edebile
ceklerdir. • 

Cenaze defni için tesisat 
yapılacak 

Belediye bütçesi dahiliye vekaletin 
de tetkik edilirken yanlışlıkla ölülerin 
defni için belediyece yapılacak tesi
sat karşılığı olan tahsisat bütçeden 
çıkarılmıştır. Fakat belediye, dahili
ye vekaletile muhabereye girişmiş -
tir. Bu yanlışlık yakında halledilecek 
ve ondan sonra da belediye cenaze 
def nine ait tesisat yaptırılacaktır. 

29 Birinciteırin ı 
PERŞEMBE Bugünkü 

Dün hava hafif bıılutla geçmiıtir. Rasat 
merkezlerinin teııbit ettifine ıöre, havada 
bir fevkaladelik yoktur. Buıiln de hafif 
bulutlu geçecektir. 

Dünkü hava 
Dün. hava _ek.seriyetle açıktı. Rüzgir çolr 

mutedıl eamıınr. Hararet derecesi en c;olr 
20, en H lt,5, ıiınC1te 43,5 rutubet derece
ıi 7\izde 51, barometre 759' bydedilmittir. 

Bundan sonra bina gezilmiş va da
veUiler izaz edilmi§Jerdir • 

HiLESİZ SU! 
Belediye memba sularına hile ka -

netınlmaınası için belediye zabıtası 
memurla.rmm vazifelerini laylklle ifa 
edip etmediklerini tetkik ve au işle
rini de esaslı surette kontrol için bele 
diye mürakiplerinden ikisini münha
sıran bu işe memur etmiştir. 

Hava: Hafif Bulutlu 

10 uncu ay GUn: 303 Hızır: 177 
13!J!J Hicrt 13!>2 Rum• 

Şaban: 12 16 Birincitesri:ı 
Glinet: 6,28 - Oğle ıt.~8. 

llrindi: 14,50 - Ak,am: 17,10 
Yatsı: 18,43 - Imılk: 4,45 

sor.nıayı x~Jft~ınb.celen izahatı is
temeyi kabul etmiştir. 

Son haberlere göre, Sovyet Rus
ya, istenen izahati vermiş. f&kat 
bunların mahiyeti hakkında he
nüz bir şey anla.tılmamıf bulunu
yor. 

Diğer taraftan ademi müdaha'e
nin tali komitesi bugün ltalyanın 
Sovyet Rusyaya karşı olan itham
lariyle meşbu olmuştur. Bu çalış
manın neticesi anlqılmadan, ltal
ya hUkOmetinin Sovyet Rusyaya 
k~rşı yeni ithamları muhtevi, yeni 
bır nota verdiği bildirilmektedir. 

Diğer taraftan Portekiz hüku-
meti, kendisini alakadar eden me 
selelerin, reyine müracaat olunlı 
madan ortaya atıldığını, bunun 
devletler arasındaki teamüle mu
vafık olmadığını ileri sürerek ko
miteden çekilmek hakkını mu ıa
faza ettiğini söylemiştir. 

Hul!sa ademi müdahale komlto
sl, müdahalelere mani olmaya va. 
kit bulamıyarak müdahale itham
larını tahkikle meşgul olmak ıst .. 
rarında kalmaktadır. 

Mesele.; ademi müdahale komi· 
tesinden evvel harp sahnesinde 
halledileceğe benziyor. 

Omer Rıza DOCRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

I
• ldncitetrinin birinci 'fÜnU p9"' 

zara rastlachğmd&n meınur

larm aylıklan pazartesi &ünü verile" 
cektlr. 

• • H •VBA:ınk ve gazlardan ko 
ına müt.ehassm Raıuıley d" 

Berlinden şehrimize gelmiştir. 
• • 

•1 stanbul Maarif Müdür M 
linliğhle Tokat Maarif .Hüd 

rii Rü~ tayin edihntsth 
• • 

G iimriik ve İnhisarlar Vekll 
bir mecmua oıkarm&\'a 

laau~tır. 
• • 

S on lirmi dört saatte şehrflfl 
de birkaç tnunvay ve o 

mobU kazaAı olmaetur. 
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1 Misafir General Aydeman 1 
4 

iki. müttefik devletin Baş
vekill~ri arasında 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

•• ngiltere yeni sen~ ba
şında 34 biner tonluk 

harp gemisini tezgaha koya
caktır. Hararetli Nutuklar Ankara da 

Teati 
[B~ı 1 incide] 

Menemencioğlu, Ankara Valisi, gene
raller ve Yugoslavya sefareti erkaru 
tarafından karşılandılar. ~r bölük 
asker selıiın resmini ifa ettL 

Misafirler trenden inerlerken Yu -
ıavya ve Türk milli marşları ça-

gos dı d b. · 
ımdı. tstasyonun içinde,.. Ş1?' a ın-
kcn kalabalk bir halk kütlesı coşkun 
tezahüratta bulundu. 

Yugoslavyanm büyük hükumet re
isi ve refikasnm şehrimizi ziyareti 
ınünasebetile istasyon caddesind~ 
Yugoslav, Türk milli renklerine bü
rünmüş bir tak kurulmuş ve cadde 
baştanba.şa Yugoslav ve Türk bay
ra.klariyle süslenmiştir. 

ZiYARETLER 
Ankara, 28 (Tan muhabirinden)-

:Yugosla.vya B~vekili Ekselans Sto
yadinoviç, Hariciye Vekilini ve bunu 
müteakip Başvekili ziyaret etmiştir. 
lsmet lnönü ile Hariciye Vekilimiz 
muhterem misafire iadei ziyarette bu 
lunmuşlardır. Ekselans Stoyadino -
viç, öğle yemeğini Yugoslav aefare -
tinde yemiştir. 

Hararetli dostluk nutukları 
söylendi 

Ankara, 28 (A.A.) - Yugoslavya 
B~vekili Ekselans Stoyadinoviç ve 
Bayanı şerefine bu akşam Başvekil 

lsmet lnönil ile refikaları tarafından 
Ankarapalasta bir akşam ziyafeti 
verilmiştir. 

Başvekil lsmet Inönü ziyafette a.
fağıdaki nutku irat etmiştir: 
"- Türkiye, Yugoslavya kalbleri

ni birleştirmeğe, Ekseliıısnıızm An
karayı ziyaretini ayni hızla tesit için, 
bugün yeni bir fırsat bulmaktadır. 
B'"Cn Türk milletinin hiAAi~•.,tm9 t"ı.J!.1!.n ola.'"ak Size mefu.leketimize 
hoş geldiniz demekle hassaten bahti
yarlık hissetmekteyim. 

Memleketlerimizin müşterek bir i
deal karşısında ittihadı, ne muhte -
şem siyasi bir haşan teşkil etrnekte
dir. lttifalmnız, bazılarının rey birli
ğine, b a z ı 1 a r ı n ı n d a ı a -
kaytliğine rağmen iti
matla vücuda getirdiğim.iz zaman 
üzerine bina ettiğimiz ümitleri ne gÜ 
zel tahakkuk ettirmiştir. Büyük şef
lerimiz, dostane telakkileri ile, bu it
tif akm. esaslarmı karşılıklı hürmet ve 
itimattan müteşekkil sağlam tem.el 
fizerine attıkları zaman haklı idiler. 

lhtiliç içindeki dünya 
karşıamda 

Karışrk bir dünya içinde, bizlerin, 

Balkan Antant memleketlerinin hu • 
zur ve sükiinun en mükemmeı tece.ı
llsini vermekte ve beynelmilel kar _ 
deşliği.n en mua~am teza.hüriinü teş 
kil etmekte oldugıunuz bir zaınanda 
bizi görmeye geliyorsunuz. Bu eser~ 
le iftihar edebil~, ve ihtilaç içinde
ki dtinya ve endişe içindeki insaniyet 
J[arŞ1SIIlda brliğimizin §ayanı imtisal 
bir örnek gibi yükselmek olduğunu 
ea.ıt bir mahviyet göstermeksizin ile~ 
ri sürdüğümüz zaman tafrafuru~hık
la ithaın edilmemeliyiz. 

Tek çare 
Siyasetinıizi sağlam surette bağla

dığınıIZ kolle~ ~yet,. her şeye 
rağınen ve h8.18., milletlenn endişele 
rine karşı mümkün tek çare ve da
h iyi bir dünya kurulmam hakkın -d:ki ınakOl ümitlerin üzerine ibtina 
ettirebileceği tek unsur olarak kal -
maktadır. . . 

Fakat beynelınilel teşrıki mesai -
nin bu esaslı unsuru, normal surette 
işliyebilmek için, tabiatile mmtaka -
vt surette teşkil!tla.ndınlm~ya muh -
taçtır. Balkan nıüttefıkle_n, mmtaka 
vi antantla.rı ile, hep birl~ mınta.. 
kavi ve umu.mı sulh esen ıçın çalış
maya muvaffak olmuşla.ro.ı:r· Bu müt 
tefikler, Milletler CerniYeti Paktının 
eksiklikler gösterdiği yerlerde, bu 
paktı takviyeye muvaffak olmuşlar 
\'e en güç dakikalarda, birlikleri sa
yesinde, Cenevre müessesesine se.ğ • 
larn surette bağlı kalabilmişerdir. 
Çünkü Cenevre müessesesi. Balkan 
klüttefiklerl için. ya.t.nıs bir faaliyet 
Yasrtası değil, fakat ayni zamanda 

Edildi • • 

K ahirede Hicaz ile Mı-
ve her şeyden evvel, bir hedef ve bir sır arasında siyasi bir 
ideal teşkil etmektedir. . müzakere başlamıştır. Şarki 

Herşeyİ yapıyoruz Erdun Emiri Abdullah ta Ka-
Vazifesini yaparken itiraf edilemiye hirededir. 

cek hiçbir vasıta kullanmak isteme- • * 
diği zaman, bir hükUmet reisinin bey- F ransanın 937 bütçesi- Dost Sovyet Rusyanın Hava Generali Aydeman evvelki gün 
nelmilel anlaşma ve teşriki mesaiden nin açığı, milli müda- Ankarada hara retle karfılanmı,tı. 
bahsetmeısini'n ne kadar kolay oldu- faa masrafları dolayısiyle bir Ankara. 28 (TAN Jll.Uhabi!"irden) - Kıymetli misafirimiz dost Sovyet 
ğuniı bugün bilhassa hissetmekteyim. blçuk milyar frank olacaktır. Rusyanın Sivil Hava Teşkilatı Reisi Korgeneral Aydeman bugün şehri. 
Sizler ve bizler, dahili siyaset saha - mizde gezintiler yapmışlar, Atlıspor klü'bünde çalışmaları tetkik c-tmiş _ 
smda. bu ağır mesuliyeti bizlere ema- --- . - ---- ler, sonra Türkkuşu sahasında planörcü, paraşütçü ve tayyarecilerin me-
net eden milletlerin refahına çalış - :1de etmekle nekadar b~htiyar oldu- sailerini takdirle seyretmişlerdlı-. Misafirimiz El~leri sergisinin uçılma 
mak için, bir insan için kabil olan gumu hassaten kayda lüzum yoktur, .. ninde hazır bulunmuşlardır. 
her şeyi yaptığmuzı sanıyoruz. Bey- o Türkiye ki yeni hedeflere doğru -t=or==e============================ 
nelmilel sahada idealimiz, dahilde ta- tevcih edildikten sonra şayanı dik _ 
kip ettiğimizden kat'iyyen ayrı birşey kat neticeler ibrazına muvaffak ol
değildir. Tahrikat yapmaksızın ve ih muştur. Terakki ve refah yolunda 
tiras beslemeksizin beynelmilel meş- katettiği yol bütün dünyanın ve her
ruiyet çerçevesi içinde emelimiz, yal- kesten evvel Yugoslavyanm nazarı 
nız, milletlerin saadeti ve dünya sili- dikkatini celbetmiştir. Yugoslavya 
hüdür. sadık bir müttefik sıfatiyl~ haşan _ 

Asiler Madrit üzerine 
i 1 e r 1 i y o r 1 a r· 

Bütün müttefiklerimiz ve lan nwvıı ffa kıyetlerden kıvanç duy -
dostlarımız işitecek maktadır. Ilk prensipler olan kurııcu 

Bu akşam bu salonda yükselecek ça.lışma prensibi başarıcı bir millet ve 
olan sesler, bütün müttefiklerimiz ve yaratıcı bir devlet vücude g~tirmiş
dostlarmıız tarafından işitilecek ve tir. Kırk asırlık bir hayata m:tlik o
mana.ar anlaşrlacaktrr. Fakat ben bu lan, tecrübelerle zengin bulnnan, ü
çerçeveyi de geçmek ve beynelmilel zerinde birçok medeniyetlerin çıktığı 
tesanüt hakkındaki bu sözlerin şim- ve biribiri üzerine yıkıldığı toprağı • 
diye kadar gördüğümüz ve bizlerin nızdan yaratrcr ~r zemin icraat ve 

Madrit hükumeti de doksan 
tayyaresini düşürmüş 

• 
ası 

Londra. 28 (Radyo) - İspanyada 
si kuvvetler bugün Eskoryal şehri-

a . l 
ni istihdaf ettiklerini göstermış er-

herkesten daha ziyade yaşadığımız kudreti fışkırmaktadır. d. General Franko, diğer cephelerır. 

de Faslı askerlerin beyaz askerler-bütün harplerle kıyas kabul etmiye- Bizim azmimize inzimam eden bu 
cek derecede öldürücü olacak olan azim, ayni esaslı fikir ve ayui menfa. 
bir harbin felaketlerinden, gerek ken atlerle birleşmiş olan memleketleri
dilerini, gerek evlatlannı siyanet et- miz arasında bu çok açık ve samimi 

d 0 daha çok ileri gittiklerini gös-e . 
terdikleri için muvazeneyi temın 
maksadile askerlerini bu laraftan 
ilerletmiştir. Bugün Eskoryal önün
de şiddetli bir muharebe vuk11 bul
muş, hükumet kuvvetleri mukave
met göstermiştir. Asiler topQu kuv
vetlerinden istifade ettikten başka 

ta.yyarelerini alçaltarak mitralyöz a
teşi de a<;mışlardır. 

mek istiyen herkes tarafından işitil teşriki mesaiyi tevlit etmiştt-
mesini ve manasının anlaşılmasını Dostluk devam ed'yor 
isterim. Bundan üç sene evvel ikı büyük 

Bu felaketleri bütün genişJiğile ta- devlet reiRimiz tarafından açılan bu 
nımış olduğumuzdan dolayıdır ki, çok mes'ut teşriki mesai rrullatleriıni
kuwetimizi ve tecrübe edilmiş büyük zin istifa.desine ve bahtiyarlığına ola
havativetimizi müdrik olarak, hicbir rak devam edivor , genişliyl)r ve de
za.f g stetrmeksizın, saadet ve refah rinleşiyor. S. A. R. Prens PauJ ile 
doğuran anlaşma ve teşriki mesainin niyabet meclisi ve riyaset eı.mekle 
milletler için ne derece bilyük bir kuv milbahi olduğum Kr\ıliyet hülcılmeti 
vet teşkil etmekte olduğundan bahse bu yolu takip etmektedirleı. Teşriki 

Madrlt hükUmeti Talaveraya kar
şı vukubulan hticumlarmda asilerin 
90 tayyaresini düşürdilğünü iddia et 
mektedir. 

debiliriz. mesaimizin devam edegel.iiğı ounca 

Bütün yürt 
Bayramı kutluyor 

Balkan çerçevesi zamanda Avrupa.da bir hadise çık -
Hakkında büyük bir hızla söz söy- marruştır ki, hükfımetlerimiz arala

lediğim. bu Balkan çerçevesi içinde, rmda istişQ.relerde bulunma..'llış ve 
hassa~en Türk · ve Yugoslav dostlu_ ayni kararlan ittihaz etmemiş olsu~: 
ğunun inkişafından bahsetmemezlik lar. Dostum mümtaz Hariciye Vekilı 
edemem. O dostluk ki, bugünkü ziya- Tevfik Rüştü Aras ile sık sık yaptı
retiniz onun parlak bir tezahürünii ğnn mülakatlar hedefimizin tahakk~
teşkil etmektedir. Türk milleti namı- ku için çok lüzumlu olan devamlılıgı 
na dost ve müttefik Yugoslav milleti- t~riki mesaimize temin eyleınekte-

rBaşı 1 incide 1 

ni kardeşçe selamlanm. dir. 

me gelince orada bayrak merasimi 
ve abideye çelenk koyma töreni ile 
nihayet bulacaktır. Geçit resmırıde a. 
!ayın geçeceği güzergahtaki nakil va
srtaları 9,30 dan itibaren i.~lemiye -

Birleştirici Büyük Kralının etrafın
da topta.nan Yugoslav milleti, yüksek 
meziyetleri sayesinde, hayret verici 
b~anlarda. bulunmuştur, bugfi.n de, 
genç Kralının şanlı saltanatr esnassm 
do., Altes Naip Prensin durbi.n ön
derliği altında, sizin hakimane idare
nizin de büyük bir mikyasıa hadim 
olduğu yükseliş yolunda devam et -
m-ektedir. Sizi memnun eden her 
şey, bizi de memnun eder, Türk mil. 
Jeti, ta kalbinden, kardeşi Yugoslav 
milletine daha ziyade saadet ve daima 
dalı afazla refah temenni ctmPkte -
dir. 

Kadehimi, Majeste !kinci Piyer'in, 
Naip Prens Altes Paul'ün ve Niya
bet Meclisi yüksek azalarmm sıhha
tine kaldmyonım. Sizin ve "burada 
bulunuşu bizim için büyük bi':' saadet 
teşkil eden Bayan Stoyadinoviç'in 
sıhhatine, Yugoslavya.nm şıın ve şe
refine ve Türk. Yugoslav dostluk ve 
ittifakmm parlak istikbaline içiyo -
rum.. 

Muhterem misafirimizin 
cevabi sözleri 

Ankara, 28 (A.A.) - Ziyafetin so
nunda Baş\'ekil İsmet lnönU'nün söy
lediği nutka cevaben Yugoslav Baş -
vekili aşağıdaki nutku söylemi$tir: 

Türk hüklimeti ve Türk !ll;lleti na
mına eksela.nsmızm bana söylemek 
ltitfunda bulunduğu çok samimi söz
lerden dolayı fevkalade mütebessis o
larak Yugoslavya milleti hakıands 
izhar ettikleri dostluk hislerine te -
şekkür ederim. Bütün vatanda.şiarı -
mm da dost ve müttefik Türk milleti
ne karşı ayni hisleri duydukla.nıırte
min etmekle onlara tercüman oldu -
ğuma kat'iyyen eminim. 

O Türkiye ki... · 
Türkiyeyi ziyaret etmek fırsstmı 

Mütekabil itimat . . cektir. 
Menafi iştirakinden maada.. b~ı Bayram münasebetile bugün ve -

birleştiren ve iki millet aranında mu- rem mücadele cemiyeti rozet dağı -
tekabil itimadı yaratan psikolojik ah- tacak, Halkevleri, bazı hayır kurum· 
val de vardır. Bu ahval ka.r.:ılıklı ları fakir çocuklara yeni elbiseler 
saygı ve sevgi, medeni ve asheri fa- giydirecek, sabah saat 10 da talebe 
ziletlere olan mütekabil hürmet ve birliği üniversite konferans salonun
miJletlerimizin çetin ve fırtınıı..lı tarih- da toplanarak tezahiiratta bulunacak 
lerinde ibzal ettikleri kahramanlıktır. ve bütun Halkevlerinde temsiller, 
Bu mtüemayiz unsurlar dostıuı:ıuınu- müsamereler ve konferanslar verile
za daha geniş ve daha sağlam bir e- cektir. 
sas vermektedir. d 

Menafi iştirakinin bu esasına isti- Ankarada ~n. İçme 
nat eden, Balkan Antantma ve dola- merasunı 
yısile Küçük Antanta sıhı sıkıya bağ- Ankara, 28 (Tan muhabirinden)-
lı bulunan iki memleketimiz arasında- Bugün Ankara düne nazaran daha 
ki dostluk sağlam, samimi VE' k:ırd~~ canlı, daha hareketli ve daha faal bir 
çe bir dostluktur. Gayemiı vazi~tır. manzara biirünmi.iştür. Şehir baş-

. ed fi d ·· ist1yen ya 
Tek bır h e var ı:: Sulhu . . 1 tanhona ba klarla donanmış, so-
herkesle sulh, dostlugumuzu ıstıye~ ... "'9 yra .. 
herkesle dostluk. Harici sıyasettekı kaklar daha sabahtan ıtibaren kala-
kat'i veçhemiz, memleketlertınizin balık halk kütlelerile dolmıya başla.
mesailerini siyaset, ekonomf "~ kill- tnıştır. Şehrin muhtelif yerlerindeki 
tür sahasında daha ziyade .genışlete- halk kürsülerinde hatipler halka söy
rek ayni yolda yürümekte devanı .et- levler vererek bu büyük günün yüce
ıneleridir. liğini anlatıyorlardı. Saat 15 te bin -

Ayni hedefi takip edeceğimize dair lerce izci rnus meydanında abidenin 
şimdiye kadar kafi delaili göc;terdik önünde saf alarak selamladılar ve 
ve ileride de göstereceğiz. Bu hedef hep birden istikl8.l marşını söyliye -
çalışmakta olduğumuz sahaya uy : rek çelenk koydular ve sonra hep be
makta ve bizim kültür ve medeniyeti- raber ciimhuriyete bağlılık andı içti
ınizi vikaye eden korucu bütün Av- ler. Gece şehir ba.ştanba.şa elektrikler 
rupa sistemlerine en ufak tefe~a: le donanmıştı. Yarınki geçit resmine 
tına kadar yardım etmektedir. Hakıki iştirak için gelen köylüler yer yer eğ 
ve umunıl sulh istiyoruz. Ve ilerde ~.e lenceler tertip etmişler, kendilerine 
t.erakkiye, refaha doğru bu yolda yu- açık hava sineması gösterilmiştir. 
rUyeceğiz. . 

Dost ve kardeş Türkiye, Biiyilk den) - Türkiye - Yugoslavya Tica
Kurtancrnm ve çok muhterem Şefi- ret, ikamet ve seyrisefain ruulmvele
nin önderliği altında bu yolu katet- lerile klering itilafı bugün merasimle 

mektedir. imzalandı. Müteakiben B~vekil İnö-
Türkiye - Yugoslavya 1 nü Yugoslavyalı gazetecileri kabul e-

ticaret mukavelesi derek kendilerine dosta.ne beyanatta 
bkara, 28 (TAN muhabirin - bulundular. 

Asilerin radyoları Naval Kanero'
dan kuvvetlerinin ilerlemeye başladı 
ğını haber veriyorlar. 

Asiler Fastan asker getirmeye de
vam ediyorlar. Gelen askerler el bom 
balarile de mücehhezdirler. 

Londra, 28 (Radyo) - Ademi mü 

dahale komitesinin tali komitesi bu
gün toplanarak ltalyanın Ruay lya 

karşı ithamlannı tetkik etti. lçtima-

da neler geçtiği belli değil, resmi bir 
tebliğ beklenmektedir. 

Daha sonra ademi müdaale komi
tesinin kendisi toplandı. lçtimaın u .. 
zun süreceği anla~ılıyor. Rusya, so
rulan !'luallere C!JVap vermiş bulunu
yor. f'a.kat verdiği cevabın mahiyeti 
anlaşılmamııtır. 

Türk 
Olmak 
Gururu 

[B~ı 1 incide] 
kuvvet israfları eksik olmamıştır. 

Fakat bunların hepsi, normal suret
te beklenebilecek kusur ve noksanla
ra nispetle hiç kalır. Mukadderatımız 
mucize derecesinde isabetli bır sevk 
ve idare ile hep kat'i hedeflere doğru 
yürütülmüştür. Büyük bir kuman -
dan, bir harp zamanında; kuvvetleri, 
teçhizatı, ruhi amilleri, karşı cephe
nin bütün imkan ve ihtimallerini he
sap ederek nasıl plan dairesinde za
fer hedefine doğru yürürse, Türklü
ğün kalkınma ve inkişaf mücadelesi
ne ait hareketler de öyle hesap ve 
tanzim edilmiştir. 

Büyük mücadelemiz devam ediyor. 
Memleketin varlık namına en yüksek 
teçhizata malik olması için uğraşıyo-
ruz, maişet seviyemiz, sıhhatimizi 

korumak imkanlarını tam insanca 
seviyeye vardırmak için noksanlarla 
ve engellerle çarpışıyoruz. Tabiatin 
saklı tuttuğu servet kayna.karından 
aza.mi istifade etmek ve dünya yü
zünde tam mana.sile hakim mevkie 
çıkmak hedefimiroir. 

Hepimizin ilk vazifemiz, Büyük 

Türklük eserini benimsemektir. Bu-

nllıı kusurları varsa bunların mesu
liyeti derece derece hepimize aittir. 
Eseri yükseltmek, genişletmek, bir 

kat daha iyileştirmek liıznnsa bunu 
ancak yapılanı benimsemek ve ilerisi 

için elbirliğile çalışmak suretile müm 

kün kılabiliriz. 
On dödUncil yılm çalışmalarına 

başlamadan evvel hem dünün mu _ 
vaffakıyetli gidişi için, hem de yan
nm çok ümitli imkanları için bay _ 
ram etmek hakkımızdır. 

Bu bayram ederken çok haklı bir 
gurur duyacağız: Türk olmak guru-
nı ... 

Ah.met Emin YALMAN 

=-~----....;:;---

• * * 
Bir vakitler İstruıbnl için hnkika _ 

ten bir musibet olan yangnım ne ol
duğunu gelecek nesil bilemiyecek \'e 
yalmz Eşrefin şu kıt'asmr okurla rs.a 
bunun bir 8.fet olduğunu, 5a1r dilin
den dinliyeceklerdir. 

"Beladır yangını Istanbulun nisbet 
olundukda 

"Kalır yanında ehven iteııi N~n:rud;; 
nadanm, 

"Hususiyle dün akşamki harila 1ıanu: 
mansilzu., 

"Cehennem sandan altında göı:ünce 
Babı Fetvanın., 

Hudut tarumıvan o felaket bugün
kü modern İtf~iyemizin hiınmetile 
artık bir tarih vak'ası haline geldi de 
aldırm.ıyonız. Yoksa Çırçır, Cihan -
gir, AkRaray yangın1armı ~örenler, 

bunların en emsali görülmedll{ bir be
la olduğunu bilirler. 

Hep bunu düşiinere]{ gezerken A-
dab AvnJ dostumuza. rastgeldinı. 

- Burada mısnuz?. 
Diye soracak oldum. 
- Gül ~rlma~mdan dava açıJma .. 

sma kadar bütün açılışlarda bulunu
rum .. Dedi. 

V«> ltfaiy<'cileri ~östererek: 
- Ne mutlu adamlar. Ben hiilii. 

mum söndiiremiyorum. Bunlar yan
gın söndiiriirler. Diyerek iç çekip 
grptalandı. 

Rak verdim. Riribirimlzin ~evkini, i~ 
ateşini ı.öndürmeye ç.a.h"1.rrken onlar 
lstanbulun görUnen yangmlannı sön. 
diirü~·orlar. 

Ve hen de yahnlmt felsefeyi geve
lerken hiç olmazsa hararetiml sön -
düreyiın dedim ve İtfaiye hüfesinden 
bir bar(\ak ... Şerbe~ içtim. 

B. FELEK. 

Elişleri 
sergisi dün 

Açıldı 

Sergiyi Büyük 
Misafirimiz Açtı 
Ankara, 28 (TAN muhabirin .. 

den) - Elişleri ve küçük sa.u'atlar 
sergisi bugün merasimle açlldı. Saat 
beşe doğru Meclis Reisi, vekiller, say
lavlar, generaller, kordiplomatik, An
karanın birçok şahsiyetleri gelmış bu
lunuyorlardı. Beşi beş geçe Başv~ki
limiz, onu takiben de mis~firirniz 
Dr. Stoyadinoviç geldiler. StoyaJino-

• • 
vıç, serginin kapısındaki kordelayı 

kesmek suretile açış resmini yaptı- ı 
lar. Resimden sonra, davetlıler içeri 
girince Büyük Önderin şu vecizeleri 
ile karşıl~tılar. 

"Dünyada her kavmin mevcudiye. 
ti, hak, hiirriyet ve istiklali malik 
olduğu ve yapacağı m.edeni eserlerle 
m.iıtenasiptir. 1924' , 

Muhterem misafirimiz ve Başveki· 
!imiz, güzel bir dekor içinde teşhir e

dilen ev ve küçük sanat işlerini bera
berlerinde hariciye ve iktisat vekille

ri. old~ğu ~alde Yakından, dikkat ve 
alaka ıle bırer birer gözden geçirdi • 

ler. Sergi komiserinden izahat aldı • 
lar. Başvekilimiz go··rdu·· kl . .. k • erı mu em. 
x:1eliyetten dolayı İktisat Vekili Ce • 
lal Bayan tebrik ettiler ve şunları 
söylediler: 

"-.Bu sergi iyi bir başlangıç ol
du~ B1:1'ç.ok halkın ekmek Yediği bu 
degerlı ışe ehemmiyet verilnı . . . 

esı ıyı 
ve çok f aydah neticeler vere ktir 
B . . ce • 

u ış orga.nıze edilmelidir.,, 
Ancak saat yediye doP..... ·a 

e • '4 sergı en 
ayrılan muhterem misafiri . d . 
t . t kil" . mız e ık-
ısa ve ını t ebrik etti! Mis . . er. 

af ınmiz, sergı· den brı"ç . . b . rrı ·~-ısı 

ıçın ır elişi ört.U satın aldıl ar. 
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1\11.ahkemelercle· 

Bir kaç senede 
100 000 lira! 

İki günde üç dolandırıcılık 
suçlusu tevkif edildi 

Bir Ayın 
Münakaşası · 
YaDılırken 
- Çocuk sekiz aylık oldu. 
- Hayır tam dokuz aylıktır. 
- Ben doğduğu gün Kur'anın ar. 

kasma tarih düştüm. Sekiz aylrktır. 
- Ben o gUn üç aylığı a.lınıttını. 

Suçların da mevsimlik şapka ve elbise gibi modaya Tam dokuz ay oldu. 
tabi olanları vardır. Sahipsiz arsa ve evleri ·birer hile bula. _Sekiz aylık. 
rak satma modası da İstanbulun kadastrosu ile beraber - Dokuz! 
bitmek üzeredir. lşte böyle bir münakaşa esnM:nı-
Şimd! en revaçlr dolandırıcılık. her da damatla kaymvalde ağız dalaşını 

bangi bir evi müteaddit adamlara sa- J de bir Vasil bulmuş. Babasınuı ad.J a.zrtm.ışlar ve d~n _de .~~~ye dördilncü 
tarak pey pa.ra.amı almak ve ipotek Miço Dimitri imiş He.men yine eski eeza mahkemesının onune meşhut 

Kazak Atamanı TARAS BULBA' nın baş döndUrücU maceraları devamı müddetince heyecanı aza.lmıyan, 
hareket dolu, delice.sine bir aşkın harikulade H1KA YESl 

Binlerce Kazak ve Polonya askerlerinin iştirak ettiği büyük bir harp .•• 
KISKANÇLIK - iHTiRAS -ŞEHVET - KAN 

ve her şeyin fevkinde vatan ve vazife sevgisi 

TARAS BULBA 
SENENiN EN MOHIM HADiSESi OLACAKTIR. 

Oyniyanla.r: HARRY BUAR - DANlELLE DARRlEUX ve JEAN P1ERRE AUMONT 
Rus şarkıları - Rus dansları - Balalaykalar ve Rus Steplerinin baş döndürücü havasI 

Bugün S U M E R Sinemasmda 

KAL • 
1 ENTE 

(LA MUC_AÇA) fransızca sözlü 

DOLORES 
ettirmektir. Bunu yapanlar kanunun Vasile bir haciz ihbarnamesi gonder- suçlu olarak çıkmışlardır. 
müsaadesinden istifade ~iyorlar. miş, Rus sokağındaki arsasının satı- Samatyada Ağaçkakanda Ayşenin KALIENTE : de sıcak aşk şarkılarını dinleyiniz. 
ÇUnkü iş adliyeye intikal edince ha- la.cağını bildirmiştir. İcraya gelen ta- evinde oturan Fahriye davasını şöy- KALlENTE : d~ İspanyol güzellerile dans ediniz. 
dise dolandırıcılık mahiyetinden çı- ahhütlü bir mektupta da buna muva- le izah etti: KALIENTE : nın esmer güzelleri zevk saçıyorlar. 
karak alelade bir alacak senedi ol- fakat edilmiı,tir. - Bu suçlu Neşet, alacağım diye KALIENTE : de (La Muçaça) yı öğreniniz. DEL RİO 
makta.dır. Bunları bize salahiyetli ARSA MEZATTA kızım Fıtnatı kandırmış, 9 aylık bir KALlENTE : de kırmızılı kadının sözlerini dinleyiniz. 
bir adliye rüknü anlatırken şunu da l de çocukları olduğu halde halll. nikA.h KALtENTE: de 12 güzel yıldızı siz de görünüz. TU RK s·ıneması ,.-

l·1a·ve etti.· Sabş ba.5 amış ve arsa haraç me- yapmıyor. Ben du"'n·. K LlENTE · k' d b A : nın şar ııan, anslan, güzelliğine hayran. 
- Eminim ki son birkaç sene için- zat edilir~en h uk arsanın _sahibi baş • - Çocuk dokuz aylık oldu. ne va- olacaksınız. 

de sahipsiz diye birkaç yüz bin H"a· kası oldugu a kında hır ıhbcı.r ya. kit nikah yapacaksınız? dedim. Ne- KALlENTE : Aşk ve zevk filmidir. Mutlaka görünüz. BugUn matınelerden itib~ren 
lık emlak tratıhnıştxr. lşsizler böyle ptldığı için iş Müddeiumumiliğe inti- şet, sekiz ay oldu, diye manasız yere •••••"'•••İlll•••••••••mİı•ill••••••İıılllllıİ•••••••••ııılıııl•• 
sahipleri başında bulunmıyan evleri kal etmiştir. Müddeiumumilik dün israr etti. Sonra da iskemleye san-
ve arsaları arayıp buluyorlar ve llQn· suçlu Leon Lütfiyi Sultanahmt:t sulh tarak bana hUcum etti. iskemleyi 
ra da satıyorlar. birinci ceza mahkemesine verdi ve başıma vuramayınca bıçağL"lI çekti, 
UÇ TEVKlF hakim Re§it de kendisini tevkif etti. ayni zamanda da sövdü. 

lki gilndonberi bu çeşit iddia.dan Evvelki gün de Laz Koço ile baldızı Mahkeme, ev sahibi Ayşeyi dinle-
üı; kişi tevkif edilmiştir. Dün tevkif di. Ayşe, suçlu Neşetin Fahriyeye 

Aspasya ayni şekilde bir suç!:.an tev-
edilen de vaktile barodan çrlr.anlan küfrettiğini söyledi. Biraz soru·a Ay·· 

kif edilmişlerdi. · -ı B ki d · · O d Leon Lutfi isminde birisidir. şenın og u e r e dınlend1. a 
kUfretmediğini iddia edince, ~is, a-

Hadisenin mahiyeti şudur. 

Sarraf Çıplakyan iki sene evvel öl· Kadıköy 
Cınayetinin 
Muhakemesi 

na ile oğlu yüzleştirdi. Her ikisi de 
sözlerinde israr ettiler ve mahkeme 
salonundan çıktılar. 

Şimdi ikinci bir cürmü meşhut fas. 
h ana ile oğul arasında başladı. HA.
d;seye adliye polisi kanştı. Fnk:tt ı, 
müddeiumumiliğe aksetmeden oğul, 

müştür .. Yegane varisi Madam Fi

lor'a birçok bonolar ve tahvil senet· 
leri brra.kmıştır. Madam Lilor, bu a
lacakları yalnız başına temin edemi
yeceği için IJOOn Liıtfiyi çağırmış: 

- Kmum, sen vaktile avukatlık 

ettin. Bunları sana ciro edeyim. Ta.h· 

&il edince bir ücret veririm, demiş. 

KARIŞIK tŞ 

Dört ay evvel Kadıköyünde Ziya- anasmnr elini öpmek suretiyle halle
paşa kumluğunda kahveci çırağı Va· dildi. Mahkeme müzakereden sonra 
hidi öldtirdükleri iddiasiyle tevkif e- Neşet hakkında kAfi sübut delilleri 

bulamadığı için beraet kararı verdi. 
dilen Eyüple Şuayibin dlln ağlr ceza 
mahkemesinde muhakemelerine de • 
vam edildi. SuÇlulai pollllt.e d6vlll • 

dükleri için } tiratta bulunduklarını 

Leon Lfttfi bu senetleri almıf, ar
kalarına. ciro etmiş ve Va.ııil oğlu Di· 

mitri imzalı bir senedi de ayni şekiJ - iddia ettiler. Komiser Ziya il~ Ibra. -
de kendine temlik etmiş ve bir de Fi- him şahit olarak dinlendiler. Muha • 
lor imam atmıştır. Şimdi l..eon keme bitirilemediği için 25 Teşrini _ 
Ltitfi bu borçluyu aramaya başlamış, saniye bırakıldı. 
gösterilen adreste bulamamış, mek· 
tup yazmış, ona da cevap alamayın
ca tekrar aramalarına devam etm~ş. 
Asıl borçlunun adresine yakm bir yer 
de bir Va.sil oğlu Dimitri bulmuş. 

Ona icra vasıtasiyle tebligat yaptır· 
ınış. Hiç kimseye borçlu olmadığım 

bildiği için de bu ödeme emrine iti. 
raza lüzum görmemiştir. Yahut ta 
Leonla anlaştığı için hiç itiraz etme
miştir. Bu Vasilin borcunu ka.r,ıhya
eak emllki ve maaşı da yoktur. Le. 
on faaliyete geçmiş ve VasH adında 

birine ait bir arsa ve ev 3.."8.rnaya 
başlamış, Pa.nga.ltıda Rus sokağında 
fş gören ka.dastroeularm yanma so
kulmuş ve oradaki arsalar y8.zıtırken 

ON KİLO 
ESRAR 
Dün öğleden sonra müddeiumumi

liğe Hamı:a oğlu Yahya adlı bir suç

lu getirildi. Yahya Yalovanm Reşa
diye köyündendir. Dün memurlar e

vinde ~a yapmı~lar ve tam on 

kilo esrar yakalamışlardır. Mt\ddei
umumilik dtin öğleden sonra bayram 
tatili yaptığı için .meşhut suçlar müd
deiumumisi, Yahyş.yı bayramdan eon 
ra gönderilmek üzere polise iade et
ti. 

TEŞEKKOR 
Sevgili kuc;;aın, '-'lla.uırw """ ~•yı.ı.ı 

pederim 
KAN! IPEKÇI 

nin cef atı dolayrsiyle bizzat cenaze 
meraeimine iştirak ve telgraf ve mek
tupla beyanı taziyet ltitfunda bulun
muş olan akraba ve do8tlarınuza ay-

1 
rı ayn teşekküre teessürümüz mani 
olduğundan en samimi teşekkfü-Ieri- 1 
mizi iıblağa saym gazetenizi tavsit 
eyleriz. 
Fevziye, Mafuka. Cemil, Fahir ipekçi 

ll&flf yemekler - Ş1' kebabı pan· 
car Mlat.aeOe, fasulye ııronte, elma 
ptlnısl. 

Ağrr yemekler - Ç.erbz t.avup, 
kıymalı t.epsl böretl, reçelli krem. 

Gece Yarısı 
Bil8.l, dönüp baktı; tiyatronun e

mektar gişe memurlarnııhın 1•ilçUk 
Boğos ona bakarak gülüyordu. ~ 

- Merhaba Boğos... l. cı.j;; ••• ufdan 

No. 81 

' BilAJ.. yağmur altında ytlıilrken dU
e{lnemiyordu, şa.pkaamm kenarlann
dan da.ıplıyan sulara bakıyor, ırinir -
leniyor; iki adımda bir, c;amur, su 
birikintilerine basıyor, sinirleniyor • 
du. 

Çok cam sıkılıyordu; yağın ura al-
dırmayıp, bir cigara. içecekti. Fakat 
paltosunun önUnU açmak, _kibrit ya~
mak, bir hayli zordu; yagmur, goz 
açtınnıyordu. 

Bili!, kıyı kıyı gitmeye de kor~
yordu; oluklardan taşan sular, yag· 
murdan daha tehlikeliydi: 

- lcl!l Hanımm evine, ne diye gi· 
derim'! Apartı:manda olsaydı, ne ise .• 
MevlO.da gideyim. Ya orıla.r da evde 
yokl&r1!8 ?- Evde olmadrkları mu -
hakkak a.ma, acaba. dönmil§ler mi -
dir! 

BilAlin, srrtI mlanmıf, flşilyor; is
karpinleri, vıcık vıcık su içinde yii
züyordu. Hafif hafif genzi de yan -
maya başlamıttr: 

- Bir acaba, için o kadar yol ~ 
pilmez... Hem, ne zoruma... Bir an 
durdu, kendi kendine şaştı~ 

- Ben, enikonu budala imişim._ 
Sun'ullah, Fofo ile konu111yormut 
Bana ne!-

Mahmut Y ESARl göz a~ılmıyor... Baksana, halime.-
Boğos, tasasızdı: 

Hı:zJa yUrildU: - Sahi, çok ıslanmrşsm... !çeri 
- Bugün prova yokmuş... Prova git, paltonu çıkar. Bu ıslaklıkla otu-

olduguv günler, 158.Ilki prova yapılıyor 1 1 H · nırsan, nez e o ursun.- em, senm· 
da.. Saba.ha.tin anası, ıçkırıyormuş... kiler de içeride! 
Ne diye sinirleniyorum?.. lclal Ha • Y a.n döndü, kahvenin arka tara -
nım, ne yapıyormuş? Bana. ne?.. f:m.da., buzlu camekA.nla bölünmU., im 
Mevlutla Sabahat, erkenden nereye mı gösterdi: 
gitmişler? .. Bunları, ben, neden dil -
•ünüyorum '! Bunların tasası, bana mı - Gelılin altDl.I§ altı ... Bugün pro-
düştü? vanız yok galiba? 

Cadde üstündeki büyük kahveyi Bili!, sordu: 
hatırla.<iı: Şimdi orası, kalörüerin tat - Bizden kimler var'!' 
lı Bicaklığı ile ne ılıktı kim bilir?.. - Mevlut, Tayyar ..• Aşağı yıı&.uı 

Bili!, hemen döndU, eağa sola çar- hepsi. .• 
pa.rftk kahveye doğru adımlarını: aç- - Mevltlt ta burada mı? 
tI : El Bikmakla BelA.m vermek araam~ 

- "Heyet., bozulursa, MJrunıpan - da bir el sa.llayışi.le Bllll, hemen Bo
ya,. dağılırsa.? .. Ne yapalım? Obür - ğosun yanmdan ayndı,l kahvenin ar· 
leri de düşünsünler._ Bana mı dert? ka taratma seğirtti: 
Yazık değil mi tatlı canıma... - Biz, onu nerede arıyoruz; o, ne-

Ve kahveye girince, hayalindeki rede? 
tatlı ılıklık biraz acılaşır, eoğur gibi Paltoeunu çıkardı, bir ga.~ ver 
oldu. Kahve, hmcahmç dolu idi. Onu di, Mevliidun yanma koştu:. 
tanıyan bir garson, elile işaret etti: - Atkolsun yahu! 

- Büyurunuz Bili! Bey ... Burada Mevliit, elindeki klğıtlan hesap e· 
yer var. , diyordu: 

Billl, garsonun gösterdiği tarafa - Kırk sekiz ... 
yQrlldü, kolundan biri çekti: Ka.rşmnde.ktne cevap vemı: 

- Nereye? Çiğneyip te mi ~eçiyor - Sen, gidenin. 
BUD artık! Bir iskemle çekip yanma oturan 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
Bugün akşam 
saat 20,30 da 

B!R KADINU . 
HAYATI 
FRANSIZ 

TlYATROSU 
OPERET 

KISMI 
Bu akşam saa1 

20,30 da 
DUDAKLARIN 

1!.tanbul Bftediqesi 

Ş~hir1Yyat rosu 
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Eyüp Mu.iki Cemiyetinde 
Eyüp Halk Musiki Cemiyetind;a ·: 

Eyüp Halk Musiki Cemiyeti 20 -

11 • 936 salİ günü akşamı saat 21 de 
senelik kongresini yapacağmdan üye

lerinin mezkur saatte cemiyet bina
sında bulunmasını sayyılanmızla di-
1.......:-

Büyük manya.tizmıı.cı ve illüzyonist 

Pr. ZAli SUNGUR 
MAKS1M TIY ATROSUNDA 

Pek kısa bir zaman sürecek olan temsillerine görUlme 

. ~:, ... ·· .... · ... ,,.·,. 
. ~A}~ 

~ 
. ~ 

miş bir muvafhkıyetle devam ediyor. CUMHURIYET 
BA'X.t<.AMINDA NE YAPACAGINIZI lllÇ DUŞUNMEYINlZ. Doğ
ru MAKS~'e ZAT! SUNGUR'u görmeye koşunuz. Bayram münase
betile bugün, yarın ve her cumartesi ve pazar saat 17 de matine. Ge
celeri saat 21 de sUve.re. ~iyatlar: 100 - 60 • 40 kuruştur. lçerde 

aynca konsumasyon yoktur. 

Bugün SARAY ve SAKARYA Sinemaları 
BUtün lstanıbul halkmm tehacümüne maruz kalacaklardır. Çünkü 
sabırsızlıkla beklenen Ş A R L O CHARLlE CHAPLlN'in tam mev
zulu 11 kısnnlrk kahkahalı ve yegane hakiki 

ASRI ZAMANLAR 
şaheserini görmeğe koşacaklar. Büyük bir servete mal olan bu em -
RA.)Ri:r. film t:<i'-ı..., .. ;, • ..., n-. .. • ~u-
zam yapltmaksUim göstertlme'ldedfr. 
İlaveten: Fox Jurnal dünya hava disleri, bugün saat 11 de matine. 

TAN 
!\BONE VE iLAN ŞARTLARı 1 

Bu hafta Y 1 L D J Z SİNEMASINDA 
Tllrtb• 01'8"" 

lc;İD lc;i11 1 POMPEiNiNgöSQN GÜNLERi ----
Bir ay1dr • • • • 
1 - • • • • 
il .. • • • • 
1 "'1ılr 

ı 50 
4-
, 50 

14 -

8 -... -
28 -

Ola lçbı Olncdık Sirtetlertne oıı 
•ac:aaı edilmelidir. 

KUc;lllı illnlaı dof1'11du doiruv .. 
daremizı::e almıbilir. 

Knc:nır illnlanıı 5 utırhf't bıı 
Jefahlı 90 kunı•tur !I aaurdan fu 
ıuı lc;İQ 11tD' ba•ma 5 kurut almn 
Bir defadan fazla tela Te.lr6ndar 
tr,, 10 kurut indirilir. 
rı11ne •~lı "fJııhıııl11 5 lnrrastu' 

Bil!le dönmüştü: 
- Ne var? 
Bilfil, ters ters baktı: 
- Bir de soruyorsun? Kayın anan 

ını, nedir? Işte, Sabaha.tin anası, sa
atlerden beri tiyatroda bekliyor. 

Mevlut, elini alnına vurdu: 
- Eyvah, şimdi hatırladım... A -

na.htan kapıcıya vermeyi unuttuk. 
- Gece uğra.mışsmız, kadıncağız 

kalkmış, sabah karanlığında gel • 
mit! 

- Biz.e mi? Biz çıktığımız zaman 
saat dokuzu geçiyordu; hangi sabah 
karanlıh... Hava biraz kapalı oldu 
znu, biz1m. kayın valde ic;in, akşama 
}tadar sabah karanlığıdır. Peki, gimdi 
tiyatroda mı? 

- Tiyatroda ya! Sizi bulurwn Ü· 
ınidile Uğr&.Dllf ... 

Billl, eğildi, Mevl<ıdun kulağın& 
fıeildadı: 

- Sen, neredeydin tiyatroya gel· 
nıedin? 

Mevıtt, duda.klan arasından: 
- Sonra... Dedi. 

- Peki, Sabahat nerede!, 
Mevın.t, dişlerini sıktı: 
- Sonra .•. Sonra, dedik ya ... 
Bil!l, Mevl{lda. dikkatle baktı; o-

nun, "söyliyecek çok şeyi olduğunu" 
anladı, sesini çıkarmadı. 

Mevltlt, "altmı~altı,, yı 'bitirince 
kalktı: 

- Billl, gidelim, 

filmini yer bulamadıkları için göremiyen zevata senenin en muva -
fakıyetli bir şaheseri olan bu hariktila.de filmin BIRKAÇ GUN DA
HA GOSTERlLECEGINI tebşır ederiz; 
Herkes biribirine haber versin! Umumi dühuliye 30 kuruş 

~ .................................. .,, 

GRACE M O O RE' in 
En gUzel fllml 

MARGAR • 
1 TA 

Masadaki a.rkada.şlan sordular: 
- Tiyatroya mı? 
Mevlut, Bil8.lin cevap vermesine va 

kit bırakmadı: 
_ Hayır ... Biraz işimiz var. 
_ Akşama neredesiniz? · 
- Yine buraya geleceğiz. 
Kahveden çıktıkları zaman, Mev -

llıt: 

- Tiyatroya uğnya.limt kaymval
deye haber verelim, dedi. 

- Olur, sonra, nereye gideceğiz? 
- Bize gideriz, rahat rahat konu· 

şuru.z. 

- Sabahat, evde mi? 
- Hayır, tcıa.ı Hanrmda.-

- Ya!. .. Ben de öyle tahmin et • 
miştim. 

- Haydi, çok sorma... Sokllkta 
konuşacak vakit değil .•• 

Tiyatronun kapısmda, pas-.jda do
la,an bir garsonu çağırdılar, Mev • 
Uit: 

- Bizim kaynanaya; yani Sa.b& • 
hatin annesine söyle, biz, eve gidi -
yoruz, oraya gelsin, dedi. 
Apartmıana gittiler; orta odaya 

girince Bilfilin rengi değifiverdi: 
-Burada soğuktan donarız ... Vaz 

geç, başka yere gidelim. 
· Mevli'ıt, kollanm kavtı§tunnuştu: 

- Başka bir yere gidemeyiz. 
- Neden? 
- Akgam, lclll Hanım, buraya ge 

lecek ••• 

- O gelinciye kadar donacak ı:nI' 
yız? Ben, müthiş ıslakım. 

- Sen, merak etme .•. Bizim sa4 
sobayı tutuşturdum mu, on dakik&' 
da, ateş kesilir. Sobanın başına g~ 
çer, ısınırız. Kayınvalde de gelir, bi" 
ı.e çay yapar. 

Bilfil, hiddetle kolunu savurdu: 
- Sabahtanberi içim dışım çs.1 

kesildi... Konyağın, yahut rakın vsJ 
mı? Sen, ondan haber ver. 

Mevl\lt, dti§ündU: 
- Konyağı, geç bir kere ..• Kam~ 

e.ğnyor, diye kaymvalde, onun et~ 
bine da.nyI ekti... Fakat rakı ol& ' 
cak 15&111Yonım ••• 

Kalktı, yan odaya geçti, biraz so,,.. 
ra elinde küçük bir §işe ile geldi~ 

- Oğlum, taliine küs... OlınuP 
bitmifi bu kadar. 

BilAI, gözile hesapladı: 
- Bunda, dört kadeh var. 
Gözlerini kırptı, MevlO.da dfitka.tl6 

baktı: 

- Kapıcıya aldıramaz mıyız? 
- Alır ... Alır ama., bakkaldan bOt" 

ca. almaz. 
- Paraııile aldıracağız. 
MevlO.t, tırna.ğııu dişine vurau: . 
- Bende metelik arama ... YUı 1! 

mi kuru,um vardı; cigara, kibri , 
çay ... Sonra da altmışaltıda. söı&l 
düm. 

Bilfil, elini cebine atmıştı: 
- Ben, bir papel tutuyorum. 

{Arkası vatl 
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Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herfeyde tenıiz, dürüst, ıamimi 
olmak kariin gazetesi olmaya , 

çalı9maktır. 

j Günün Meseıeıerij 
.Yıkma ve yapma devirleri 

Bugün CUmhuriyet Bayrammm 
on üçüncü 3~tuır kutluyoruz. Türk in
kılAL>ı Dd de\Te geçirdi. Birinci dev
re yılana devri idi. E<ıld cemiyetten 
mtros şekllnde bize geçen bir Ç<>li 
fptldni, ortaçnğ miles e e ve an'ane
neJerfııJ yrkmnk mecburiyetinde kaJ
dık. Fesler atıldı, tekkeler knpatıl • 
dı, :Mecelle maziye gömUldU, maztııln 
kötü mirnsla.n birer birer ayıkla.rup 
temiı.lendi . 

Bu devir uzun ünnec:li. ArknsınıJnn 
yapma devl'.i b ladı. Harap ve fnkir 
bir menılekt>ti, maddi ve mnne\i Dıti
yaçlnnna cevnp verecek tarzda yeni 
bnşt.an Jmnnak ve yapmn'l< ''nzifesi 
ıuı.r.;1r;mdn idik. Demlryollan yaptık, 
yollar yaptık, fnbrUmJar lrurduk, 
mektepler nı;tık, dilimizi Jınf amm, tn
rihimlz:l düzelttik. Hain Türk cemi
yetini yeni baştan kunİıakln me, -
gulüz • 

Falih Rıfkmm dediği gibi yıldö
nUmierinde biz maziyi hatırlamakla 
övünmüyonız, yerıl yııpılan işlerin a
~ılrnn bay:rnmJn.mu t.es'it ediyonız. Bu 
Clomhuriyet de,Tinln bU:rifü m.niluırl
yetidir. 

• • • 
Eskişehir faciası 

Geçen gUn )ine bu Utunda mem
leket dahilinde işliyen otomobil , .e 
kamyonlnrrn pek başıbomk bir vazi
yette bulumluklanna işaret etmiştik. 
Şehirler arasında rnünnknleyi te

min eden otomohil ve kamyonlar hiç 
bir nizama ve kanuna tabi değildir • 
lrr. ~ehlrler içinde i liyen otomobil 
\'e n~balnr i~l'rı birçok kayıtlar ''n.r
drr. Trenler, tra.mvnylar. vapurlar, 
t:nyynrek.r rnua:n ·en nizamlnı:a nvsnm 
&ı.>.ı iıa ;.m ga mecburdurlar. F~ 
knt seJıirler nrru mdn i Uyen otomo
biJ ve kamyonlnrda, ne bir tnrlfe, ne 
bunlarm Ur'ntinl tahdit eden bir 
kayıt, ne blnebllecek yolcnJann mik-

t.anm tayin eden bir emir yoJ.-tur. 
Donlar bru ıbo~ bırnkılmışlardır. Yol

cnla.rc1an istedikleri kadar para alır
lar, kmk dökllk otobU lere istedik _ 

lerl kadnr insan ve eşya doldururlar. 
yollarda istedikleri kadar sür'atle 
giderler. 

Dünyanın hl~blr yerinde bu nakU 

wsıtaınm bu kndn.r h:ı,şıbo bırakıl. 
maımştıT. 

Biz bu Dınuı.Ihı c.emsmı Ekide bir 
~kuhnln.n otobüs ve otomobU lraza_ 

ıa.:n ne ödUyonız. İzmir ve Bursa YOl
ııı.rmda ildde bir otomobil ve otobüs 

(iazalnrmm VUlnıu, bizi ikn7.a k8.fi gel
ınemiştir. 

Fakat bu defnkf Eskişehir fa.el 
A MI 

ll.rlıl• hükumeti ilr'atle hnrel<ete sev-
kedeook derecede nıUhlmdir. Diz Türk 
wtandıışlnmıı ba§ıbozuk nakfı"il 

vası-

truarma kurban vereıncytı l'e venne-
nıeli)iz • 

• • • 
Makinenin kuvveti 

Bugün dünyayı makine idare edi • 

J'Or. 
l\lnklne insanın hem hiznıetçisl, 

Jıem elt".ndf 1 olmuı tur • 
Bir elt".ktrlk kumpanyası 1 O Ytlda 

160 ın1Jyon insan kuvveti istihsal et-

Boğazköy hafriyatında ç:han 
kıymetli bir Eti eseri 

,. H atay Türklerinin 
Şimali Suriyeye 

karşı yaptıkları hareket 
parlak bir muvaff akryet
le neticelenmiş, Mitanni
lerin Mısır Fıravunlarile 
ittifakları bir şeye yara
mamış ve bu suretle Fıra
vunların bu havalideki 
nüfuzu ağır bir darbeye 
uğramıştı. Etraf ve civar
daki kabileler Hataylarla 
birleşmek için koşuyor, 
sadakatlerini arzediyor
lardı. Fakat Hatay'larm 
ilerlemeleri Şimali Suri
yede durmadı. Çok geç
meden, Filistin hududu 
da aşılmış ve Filistin şe
hirleri de birer birer Ha
tay'ın eline düşmeye baş
lamıştı. 

Firavuna gönderilen istimdat 
mektuplan bir netice vermiyordu. 
Genç Firavun Ahnatön ortaya yeni 
bir din çikarnuş ve Mısır halkı en 
mühim milli mesele saydıkları din 

' Uzerinde ikiye ayrılmışlardı. Bu 
yüzden Mısırlıların askeri bir ma -
ceraya girişmelerine imkan kal -
mamış ve Etiler vnziyete ha1<im 
olmuşlar, yaptıkları ittifaklar ve 
muahedelerle hakimiyetlerini sağ -
lamlamışlar, ve Hatay tahtına o
turan Subbiluliuma alakadar oldu
ğU . büttln devletler arasındaki ih-
tilüiarı hal ile meşgul olmaya baş
lamıştı. Asker hükümdar, bir im -
parator olmu§, ve imparatorluk te 
mellerine dayanan yeni bir tesek -
kül vücut bulmılştur. 

M itanni Hükftmdannm oğlu 

Eti imparatoruna sığınarak 
yardım dilemesi üzerine dileği ye
rine getirilmiş ve burada impara .. 
torun himayesi altında yeni bir dev 
let kurulmu,, fakat Asuriler bu 
devleti rahat bırakmamış ve onu 
mütemadiyen yağma ederek can
lanmasına. imkan vermemişlerdi. 

Kablelmilli.t 1275 te Şalmanese
.rin kuvvetleri Malatyanm önUnde 
görUldüğU zaman yalnız Mitanni • 
nin istikUıli tehlikeye düşmemiş, fa 
kat Eti imparatorluğunun kendisi 
de ayni tehlikeyle karşılo.şmıştr. 

Bununla beraber imparator Sub

biluliuma'nın fütuhatı bu sırada 

emniyet içinde idi. lmparator Çar

çemi§'i zaptetmiş ve Suriyenin şi

malindeki araziyi muhafaza etmiş

ti. Çarçemiş tahtı Hataylarm kral-

miştir. 

Bir kfı.ZaD, bir makine, 15000 ki.si· 
nln işini görür. 

Ak§am sa.at sekiz, aekiı buçuk ... 
Hava çok ıserln, toz gibi ince bir yağ 
mur yağıyor ... 

Bir eıc1~rikli dch'1nnende bir a

dam, adi değinnende 8000 kbtnfn 

ynptığı ~f ynpar. 
Öyle ince hesaplar yapan maldne

ler vardır ki, hes&P müt:.eh865ıslan 
bunlarm k.ar§ısmda p.5Jtlm.ldrlar. 

Bugün rnrudnenin yapmadığı ü 
Yoktur. Sigarnmızı rar, pıılrntine 

koynr ve bUtün buolnn in an el \'e 

dinın''1Dlll eriserniyepcği lir'atle ya
par. 

Makine dünyaya bolluk \'e ucuz -

- getirmiş; falatt arnl zamanda 

~kendisine köle yapllllı.c;tır• 

Ve ben UşUyen ellerimi mantomun 
ceplerine sokmuş, yakamı kaldır
mış Tünele giriyorum. 
Kulağmım dibinde bir ses: 
- Allah rızası için bir sadakacık 

diye fısıldayor. 
&§mu sağa döndUrüyonım. 

. B~ kadın ... Soluk bir yüzü, etrafı 
sımsıyah çevrilmi§ gözleri var. Ustfln 
de rengi soluk bir manto .•. Baftnd& 
siyah bir bll§örtü ... 
Kucağında vUcudUnün yarıın çıp -

lak bir çocuk tutuyor. San bukleleri 
kirli yilzUnUn Ustilne dağrlmı~··· Du
dakları bakımsızlıktan ve kirden ya· 
ralı... VUcudUnUn çıplak yerleri çi
ba.n içinde bir yavrucak... pis bir 

l' A N 
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~a ay Devletınin IT~rihi ~e~ 
. Kım Kıme 

T • h • K yat netice:5inde imparatorluğun ar-a r 1 1 n e 1 şivlerini fhtiva eden kUtUphe.neler Garez 
• ke::;~r;:~ş~;e;inde yapılan kabart Q 1 1 

mala.r ve sair o.bideler geniş bir m u ş . 
sahayı işgal etmekle beraber, en 

B • B k çok toplandıkları yer, Boğazköyü sa ır a ış ;:~:::J~~~~~::.;1~: 
Vaktile Şehremnnetinfn kırk ki . 

• ---'- !'il • 
Jik bir meclisi \unu. Bazı dolttoıi 
bu mecliste aza idiler. Pntril- 0~ 
manynnm biraderi Kombidns Orman
ynn ile, Kuleli nıc1-tebf hocn ı \ 'e ta
bibi Şem 1 1'1olla da bu zülllrede:n.di. 
l\fecll rclsl, Umar Kemal••ttin mer
humun kaympederi Hnlil BeJ·di. K."l'k 
azalı bir meclis hrybetli bir heyet 
manr..arası gösterirdi. Doktor Şe~si 
ıuolla llmlycdendl. İstanbul payesi 
vardı. Başında değirmen t.oşı gilıi 
blr beyaz anğr, omuzlnrmdn. cUbbe
si ile heyete itimat telkin ederdi. Şeh
remanetinin bulunduğu daire ile 7..a.p. 
tiye NeznrE>ttnln bulunduğu daJre 
bir binada idi. Binanın bir knnndı 
Şehrcmnnetine~ bir kanadı da Zaptiye 
Ne7.nretine tnh i <',dilml5fl. Hemen 
denebUirdi ki Şehremaneti mecli in
cle liiJ-sek Je öyJenen bir öz, mn
knmında oturnn 7..nptiye Nazınnm 
önünde söylenmi uınnedilirdi. 

BoğazköyJe bulunan Eti eıerlerinaenbiri 
bk hanedanına geçmiş ve burası den Lisyeye kadar uzanıyordu. Ha 

Eti imparatorluğunun inkırazından tay yaylasından Toroslarla aynfan 
sonra da Hatay nflmmı muhafaza bu Ulke, müstakil yaşamak sev -
ederek Eti satvetinin merkezi ola.- dıı..sında idi. Bu devlet Hatay'a kar-
rak yasamıştır. şı birleştiği takdirde çok tehlikeli 

olurdu. 

•• mparator Subbufluliuma'nın 
ba;ıhca kuvvetlerile Mezo • 

potamya ve Suriycde uzun bir za
man kayoolmassı anayurt içinde 
bir takım karışıklıklara sebep ol • 
muştu. Imparatorun eski tabiri ile 
"llah olmn.51,. ve yerine oğlu Mur
silinin geçmesi vaziyeti kolay ko -
Jay dUzeltmedl. Bilakis yeni hü • 
kf.ımdann gençliği Fırat üzerinde
ki Gasga, Torosun cenubundaki 
Arzava devletleri isyan etmışll'r ve 
genç 'Mursllf tchltkeyf knvrrynrnıc 
karşılamak IUzumunu anlamıştı. 

Mursilinin dehası tehlikeyle savaş
maya elverişli idi. Kendisi derhal 
kumandayı ele alarak harekete 
geçti, muvaffakıyetle neticelenen 
muharebeler açtı ve on sene içinde 
mevkiini sağlamladıktan başka Su 
riye devletlerlle de münasebetleri
ni idame etti ve taahhUtlerinin 
hepsini de yerine getireli. 

M ursilinin a.skert dehası, Na.
polyonunkinden farksızdı. 

Genç hükümdar evvelA Ma.verayi 
Torostaki Mazakadan hareket ede· 
rek Gasganm kalbgAhma doğnı yU 
rUmUş, dakika kaçll'madan şima· 
le doğru ilerlemi6 ve Sivasa yetişe· 
rek !sileri perişan etmi§ti. Yolda 
rastgeldiği Prensler ve şehirler ya 
ona. iltihak ediyor, yahut mağlOp 

ediliyorlardı. isyan, yıldırım sUra • 
tile bastırılmı§tı. Fakat Arzavada· 

ki vaziyet te ciddi, mahiyette idi. 
Kamilen Eti olup olmadığı benilz 
anlaşıla.mıyan bu devlet, yahut dev
letçikler kümesi KiUklyanm içlerin 

Cürmü Meşhut 
paçavra yığınından ba§ka bir ~ey ol· 
mıyan bu kucakta uyuyor .. 

Yumruk halinde mkılm~ elleri ve 
mini mini ayaklan soğuktan morar· 
ımş ... Ve onu kucağmda tuuıı ka • 
dm... Bizim merhametimizi ta.brik 
etmek ve keselerimizin ağzını açtır • 
mak için çocuğu yağmurun altında 
bire doğru uzatıyor: 

- Evde daha dört tanem var ... Aç 
bekleşiyorlar ... 

• • • 
Bu kadm yalan mı söylilyor? Haki 

katen evde ekmek bekleşen daha 
dört aç çocuğu mu var ... 

Bilmiyorum... Bu kadın eğer pro
f esyonel bir dilenci değilse elini böy
le açmak için mubakka1t ki. felaket
lerin ve sef aletıerin en koyusuna düs
müetür. 

Fakat Mur ili, vaziyetin fazla 
vehamet peyd etmesine im

kan bırakmıyarak Hattusas'a dö
nerek ordusunun eksiklerini ta • 
mamladıktan sonra tısilere kar§r 
yürüdü. Hedefi, hasımlarınm bir • 
!eşmesine imkıin vermemekti. 
Lavzanm dağlık taraflarını geçerek 
asiler arasındaki muvasalayı boz

ı:n.ıw v~ o. ,. · gııJcbe. jle me~ -
leyi halletmiııti. ,Unamını tnkibc gi 
rl~ n Mursili, düşman nrtıklnrmın 
Uç kola ayrıldıklarını görerek bun
lan muhtclif mevsimlerde tepele
miş, ve ondan sonra Ulkclerini ye
niden tanzim ederek Arza.vayı par 
çalamış, sonra Surlyedeki hakimiye 
tini sağlamlamış ve oradaki hü • 
kümdarlarla muahedclerini yenile
mişti. 

Anlaşılan bu sırada payitahttan 
beş kilometro mesafede bir dağ e
teğindeki "Yazılı Kaya,, diye Ana. 
dolunun en mühim abidelerinden bi 

ri mahiyetini veren kabartma re
simler yapılmıştı. Resimlerin mev
zuu, dini bir ayindir ve bu ayin sı
rasında Etilerin fırtına iltıhı, da
ha başka mahall ilWarla bera -
ber, bir arslan sırtında duran, ve 
Yanmda oğlu ile birçok maiyeti bu
lunan büyük GUneş ilılhesini kar
şılamaya çıkıyor. 

Yine bu devir, imparatorluğun 
refah devri idi. Payitaht şi -

maJe doğru genişlemiş ve burada 
saray mabetlerinin en bUyUğU inşa 
olunmuştu. Burada yapılan hafri-

Fa.kat ben bu ihtim&lin bir haki • 
kat olduğunu dahi kabul etsem. Hiç 
bir zaman 1nsanm diğer insanlann 
merhametini tahrik etmesi için bir ~ 
cuğu istismar etmesne tahamın.UI ede 
ıneın. 

Bu bir cUrUmdUr-

• • • 
Ve bu ctlrilın her gUn gl5zier1mlz:in 

i5nUnde i§leniyor. 

Cocuklan kucaklarmda dilenenıe
rl_n suçu cUrmUmeşhut mahkemeleri
nın işi değil midir? 

Çocuklarımızı açlıktan öldllrelim, 
fakat dilendirmiyelim. Dilenciliğe 
alet etmiyelim; 

Ben çocuklarile dilenenlerin tcczi
Yesini istiyorum. 

Suat DERVIS 

Malatya iki mühim mevkie varan 
yolalrda bu çeşit Abidelerle göste • 
rilmiştir. 

Eti imparatorluğunun son safha
sı bizi tekrar Surlyeye götUrilr. 

Mısırlılar birinci Seti ve ikinci 
Ramsts devrinde bütiln Suriyeye 
yerleşmek istedikleri zaman Mursi
Hnin halefi olan Muvatalli'nin me
seleyi halletmesi Jazrmgelmiş, 0 da 
kuvvetler toplamış, iki taraf kab
lelmilft.t 1296 da Oront nehri Uz~ • 
rindeki Kadış'ta harp etmişler, iki 
ordu birlbirini hırpalamış, fakat 
Etiler, Suriyedeki hakimiyetlerini 
idamcye muvaffak ol
m u ş 1 a r d ı. A n c a k M u • 
vataıli'nin son halefi olan HattuRi
li kendini daha mühim bir tehlike
lle karşı karşıya buldu. Bu tehlike 
garpten Dardan gruplannm, şark
tan Asurilerin taarruzu idi. 

H attusili bu vaziyet karşısrn • 
da ~frsrrla anlasmak ve Ba

bil ile iş beraberliğini temin etmek 
istedi. Milattan önce 1280 de Mı _ 
sırla bir mfiahede yapılmış, birkaç 
sene sonra Etili bir Prensesin Fi
ravuna varması ile sağlamlanmış 

ve Eti kralının kendisi de Firavunu 
ziyaret ederek münasebetleri bir 
nebze daha ilerletmişti. 

Diğer ta.raftan Asflrilerin taar • 
ruzu durdurulmuş, fakat Ahilerin 
akmlan devam etmişti. 

Buna karşı Eti hükümdarı Dud
halia Milattan önce 1240 ta Gaz
ye doğru hareket ederek Eğe deni
zinin kıyılarına kadar ilerlemi~; fa
kat bu sırada Ahilerin snltanalı 
da sağlamlanmış ve Ahilerin kral
ları Bab\11 Mısır, Asür htikümdar
lan scviy ind nınm ya başla'"' 
;mı tı, 

Milattan önce 1200 den itibaren 
garpten milhaceret akmlan frun • 
Jasız devam ettiği için Etiler bu 
akınlara dayanamamı§: Truva et
raf mdaki sil!h çarpışması ise Eti 
imparatorluğunun inkira.zı buhran 
içinde bir hadiseden başka bir şey 

ı-

Beyoğlu l\luta arnfı şair Mahmut 
Nazım BcJ' (Pa a), bir Ermeni mese
lesi akabinde Zaptiye Nazın oldu. Ve 
ilk icraat olarak hnmamlnrd:ı meb -
zulen bulunan delluklerin saçlarını 

ke th;m k, b lnrmı trrnş edip liele 
f;C\irmek oldu. Bu icrant herI-este 
hayretle tdiıkki olundu. Tilrlü türlü 
dedikodular yapıldı, nihayet bilmem 
ne vesile ile m ele ebremnneti mec
li ine de ok etti \'e meclis heyeti n
leniyesinde mevzuu hah oldu. Tenkit
ler yürUtüldU. 
Şemsi Molla öze ınüdnlıale ede

rek: 

"- Eder a... Eder a .. Elbette ki e
der. Hamamaı hamac.1ya garez olur .. 

Tekerlem . ini y11, arJııdı. 
Heyeti derin bir hn3Tct ''e Ukfuı 

n)dı.. Herkes önüne l.inkh ''e bS§mı 
eğdi. 

Abdurrahman Adil EREN 

değildi. 

!Fa.kntEunın hayatı Suriyede de
vam ettl ve di'ac!.laki ktiltürlle ve 
te kilatı ile yaşadı. 

Bugünkü medeniyet. bu Türkle
rin medeniyetinden teşkilltçıhğnı 
ruhunu, kanun ve nizamnameye ri· 
ayeti, muahedelere saygı göster
meyi, kadınlara hürmeti öğretmiş. 
tir. 

. .. . . . .. ..,.. ' .. • ' ' . • . . . . .,: ... , ••. <;. ... . . 

OKüYUCU MEKTUPLARI; 
. .· -- ---- - ' " . - - ' . : .-' ~· ... ._ .... "'" 
)'aıovada 

vapurlar 
t>azar kurulduğu gtinıer 

pek kalabalık oluyor 
"Çamlıca okuyucularımızdan Hik-j Vapurun h r ta -L 

1 . . . rw.ı yo cu ve e§ya ile 
met,, ımzıuııle aldığımız hır mektup- dolmu!ll kenarla ki t f 
ta 7 ' r, ma ne e ra ında.ki 

n: boşluklar ve makine pencereleri yu-
"Geçen Cumartesi günü, Yalova- karıya kadar eşya ile kapanmışt.J. 

ya gitmek Uzcre, KadıköyUnden 8,10 Oyle ki döşeme tahtalo.rını bile gör
vapuruna bindim. '1ieybellada,, va - mek nıUmkUn değildi. Kalabalığın 
puru iskeleye yanaştığı zaman, za- tah 

a.m.mUiaUz sikletinden, aldığım 
ten haddi istiabisi kadar yolcu almış dört tavuktan UçU oldU. Birini de 
bulunuyordu. Buna rağmen ben ve ancak 

. . yarı canlı olarak eve götüre-
benim gibi Yalovaya bilet almış olan bıldıın. Arnsıra denize yolcuların bir 

yolcular da tabii vapura bindik. Va- ~eyler attığını görüyor ve bunlnrrn 

purumuz Heybelia.daya ve BUyilka- bu kadar işkenceye dayananıayıp ö
daya da u~radr ve buralara bıraktığı len tavuklar olduğunu anlıyordum 
yolcuların ıki Uç mislini aldı. Meğer Gazetelerde gördüm: Bir k · 
Yalovada bugün pazar kurulurmuş !erde tavuk istasyonları yço t yer-
ta b Uth" · . ap1 ıyor-u m 1§ ızdıham ondanmış!" muş. Yalovada da böyle bir · ., __ 

Karii · Yal ıs~yon mu; ovanm paza.n hakkm- yapılı!!a veyahut himayei h 
d d . ayvanat 
a abm.altımat .vererek kendüıinln de ~miyeti him~et edip bu hnyVancık-

u~u.ı ulduğu bır §ey aldığını söyle- taan ş~ anlattıgıın işkencelerden kur-
dıkten sonra §U satırları yazıyor: rsa. 

"Yalovada do~ırken, vapurun kal 

kacağını bildiren ilk düdüğü işitince, 

gelioimtzdeki izdihıımı hatırlııdığım 

için, hemen vapura koştum ve ser

~tçe bir yere oturarak s-elenleri 
Aeyre başladım. Amnn yarabbi! Va .. 

pura öyle bir yolcu ve eşya hUcumu 

başladı ki tarif edemem. Yüzlerce 
tavuk kafesi, s bzc, mcyva kUfele
ri, çuvalla.n.. Her yolcunun elinde 
bir yumurta sepeti, Uç - beş tavuk, 
muhtelif eşya., durmadan vapura tı
kılıyordu. 

Nihayet vapur hareket et ti. Herkes 
yerine tnıhlanmr.ştı. Sıkı~ anız bile 
yerinizden kalkmak imkanı yoktu. 

• 
iki Ka · · rınııze Cevap 

Aksarayd Oru G 
de Nalmcı 80k ç a.zi ınahalle!in. 
eVde oturan p atında. 22 numaralı 

~ · T. T. ldare!ll telgraf 
menwrlugundan açıkta Bay Ni . 
Yanığa: Yazı 

İşini?.i "Ankara" da taki . . 
yonız. Netic.cyi bu sütunıar~a ettın
cağız. Yaza-

• Edremitte elektrik 
da Celll og"'lu -:., nıağazasın-

m.ustafa ö ztUrke. 
Mektep işinizi KültU . 

nezdinde takip ed' r Bakanlığı 
t5lltun1arda okurs ıyoruz. Neticeyi bu 

unuz. 
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Tiirk Ordusuna Saygı ve Selim 
Dünya ermeydanında her 
gözün beğenerek baktığı 

ordumuza bin şükran 
Daima kuvvetliyiz! 

Bu~ün Cümhuriyet on üç yılını bitirip on dördüncü yı
Jma basarken yurdu ve Cümhuriyeti heybet ve haşmetle 
ınüdafaaya muktedir bir şeref ordusunu da sinesinde 
çok uzak yıllara doğru götürüyor.. Türk ordusu, Türk 
donanması, Türk havacılığı karada, denizde ve göklerde 
yurdu ve Cümhuriyeti korumak için her zaman hazırdır, 
kudretlidir. 

Ve ordu bütün bir yurt, Orduya fiilıran ue selam: 
bütün bir millet demektir. Cumhuriyetin on üçüncü yılmı sils
Yer yüzünde ordusile gönül liyen birçok mutlu hadiseler Türk 
gönüle yqıyan bir millet mili~~ kahraman ord~muza ka!'fl 

·saı· b. besledigı sevgi, saygı ve manm tasa-
mı ı anyan varsa ona ız hU-''- . kA · tir 

i... hkl n.uıe un an verm19 . 
ve yalnız oız kolay a ce- Yeni yıt bütçesinin kaıbuUl dolayı-
vap verebiliriz: Türk mil- siyle Kamutay; yurdun ud kontyu
leti. cueu ve bUtUn biz varlJk1a,rmuzm 

Atatürk ordusu Cümhuri- yüce kollayıcım cumhuriyet ordu:tu
yetin on üçüncü yılında da - : Kamuta~ inan ve aellmlarmı 
h f 1 el· ve ilerleme dlrmlttir. 
h:mı~~n! e=:tir. _........._......._.. •-=--:.~ 
on1anarmn 1ıııouet1enmai: C. H. Partisinde 

• Hava kuvvetlerimizin artmımuı ve Halk evi erinde 
için u.tm alm•cak ve yapılacak tay-
yare, motör, yedek malzemesi ve bir Cumhuriyet Halk Partisinin 
tayyare techiza.tı vücuda. getiren si· memleketin siyasi ve içtimai ha-
llh tefernta.tı için hüklımet, Millt yatında ıüttUğü yüksek ma:k
M11ddaa Veklletine 2U500.000 lira 
tahaleat vermlftir. 

• Orduya top ft t,efemıatıyle top 
maı.em.a ..ta al.._.• bu ..ı~ 
zemenDı Dam.il için Aüeit Fa.brik&• 

aatların tahakkukunu kolaylaş· 
t1rmak lc;in bundan aonra Parti 
faaliyeti ile hUkOmet ldar•I a
ruında daha aıkı bir yakınlık ve 
daha ameli bir beraberlik teınin 
V'\ıltl l l l'ııı'vtııv •-••"'~' •-• ,.,_ ' "'-• -~ 

Jar Umum MüdürlU~ tesisat ya
*1"'•" n .. ft..,. ıt'1 ~~·~ ;_1.1: +.("-'
uuı. ıcrasma mezumyet vetjlıniştlr • 

• Deııis •a11Jtl1~4'h 2.ıoo.mo wrilmif ve t8fkilltta bazı dfrii-
lra fevkalde tM.fiit Jloıi1'1ftı1Jfbıtı. tiklikler yapdmıf'br. 

• Cumhmt,etln ôft tı~lhlcft yıhil&l Son. Cumhuriyet yıh içinde 
ftrk mWeu. b:lınıİlall orduya olan Halkevferimiz bir başarı ve iler-
fQkran .,. MJlillbJD bir 1fadesi ola· leme rekoru vermitlerdir. 23 Şu-
rak Türk Bava Kunmıu vuıta.siyle bat 1936 da 23 yenisinin katış-
84 tayyare &l'lllağan etmiftir, I;ttan- tığı 139 HaHcevi millet hayatın-
bul 9, lzmlr 8, Adana 2, Adapazan l da. muasır seviyeyi yaratmak 
Ankara S, Bafra 1, Bura 1, Seyh~ yolunda. yorulmak ve durmak 
1, Ma.ni9& 1, KeNln 1, ectenıı, Boz bil . 
öağ ı, Samwn ı, ,..,._ ı, ~ mez bır heyecan ve hareket 
ı, Uzunköprü ı, Aydını tanve . ~ _k'!'1afı olmutlardır. 
mıştır. al .. ,.""--~ ....... 

, 
Türk Tarihi ve 
Tarih Kurumu
nun Çalışmaları 

T Urk DO Kununmaun eaı... 
malan devam ederken, 

Tarih Karama da bir deklkMDU 
bUe bot geçlnnlyerek önemli fa.. 

allyetlerde bulunmut, Uml arat
tırmalar y&pllllf, birçok yeni e
aerler meydana koymuttur. Ala
eahöytUde, Trakya.da Y'lPllan 
hafriyatı bu arada zikredeblDrlL 

Tarih Kurumu, bundan batka 
aramıusaı birçok tarih kongrele
rine de mümessil göndermek 911. 

retlyle iştirak etmlttlr. ruth 
Kurama, bllyttk rttrk momfa 
İbnl Sina için de öltlmtlntbı 900 
Uneil yddöntlmtbae rutııyan 987 

ydı bulran •11 ""8de bir ihtifal 
,......... kararlqfmmftır • 

İhtifale ~k ecnebi illmler 
de davet edllecSlerdlr • 

Tarih Kurama, netrlyat aaha
smda da bllyUk faaliyetler sarf. 

etmiş, Türk tarllıJnln ana hat
lan llzerlade t.etldkahnı Uerıet. 
melde metga) obn111 ve bu a...,a 
_... 1'llrlı mimarı ...... 
de ettlta. hulrlaautf.ır. • 

Tarih Konımo, ayni zamanda 

1iir1tl7*1e ortla, zallitiyle oe erleriyle millet biltinliilünlln tam bir ilatlaülir •• 

ZJerler yaralan Melunet~ik Türk yurdunun mert korayqcqaır, "'ih ara au'laünü" aıil bekç~sidir. 

.iümrük teşkilat 
takv~ye ediliyor 
• • Cümhuriyetin on UçUncü yılı ıçin-

de en çok çali§an ve P.Ser bır.ıkao 

1 
Vekiletlerden biri de Gümrük ve ln
hisa.rlar Veklleti olmuştur. Vekilet 

1 evvela bünyesi içindeki te.şkili.tı yeni 
bir te§kilat kanununa bağlamak •u· 
retiyle. mesaiden dolgun randıman 
almak ve bugünün ihtiyaçtarma ce
vap vermek yolunu tutmu4tur. Son
ra bu hareketini iş başında bulunan. 

~~~-~k teQkP,atını 
~filil...+;vupqa &'O*· 

mek ç~ açmakla tama.rrJamış .. 
br. Bu yıl lc;tncle Vekllet ınUdttrle
rinden ikisi Fransa ve laviçre güm • 
ıilklerini inceden inceye tetki.k ederek 
dönmüşlerdir. Bunlan takı1ben AJ. 
manyaya gönderilmit olan cıiğP.r iki 
mUdür hi.18. oradaki tetkiklerine de
vam ediyorlar. Bu seyahatlerln hesı
lasmdan bilhassa İstanbul gUmrllk
lerinde \,qlahUf olan mJah l'ıareket. 
lerinde ook istifade edilrnıotir. t.ıa.n. 
b~ ~~kleıinin faaliyeti Ttlrkiye-

r ürk bahriyeai ııe Türk bahri)'eliai sularımıza, kr-'anmrm nm butün gümrüklerine göre muamc-
'"' na- lenin ve va.rf datm yüzde yetrnişini 

mert •olunamıya azmetmİffİr. lııe Y auu.. Bu amin doldurmaktadır. Bunun içindir kt bu 
yenilme~ bil- tinuali.. yeniliklere buradan başlanuuştır. 

C h • t 8 h • • Kontenjan tevziatında merkeziyet um urıye a rıyesı ve llSulün'ün kaldınlarak tevzıatm ma. 

C h . haltnettirilmesi, ticaret llemine heın um u rıyet Bahriyelisi zaman kazandırmış hem de bir Rttrtl 
telgraf masraflarmm tasarru~ edil • T urıutıarm, Barbaroelarm, Pi- m~dakl mes'ut gtdişl luzlandırmt§tıı. meaint lnt~ etmittfr. 

rl Reislerin öz torunu olıUI Bu arada muvuzaf deniz subaylan Aeri l'Ümrlikotllililln en b~...;z vasfı, 
ftrk bahriyesi bugün nice Turgutlar' yetif.tirme ve denis subaylanna yük- antrepo ve yolcu Alonu işl~tmek gi. 
~~-~ler yaratmaya ve tarllıe sek ıktidar ve. ta.lıei1 verme t&Hmat.. bi teşebbtisleri bqka mUeCJSeSelere 
~er hediye etmeye muktedir nameai, askerlik milkellefiy« kaııu • bırakmak ve YOicu ve eşyanın sade
bul111hlyor. Qtmlıarlyet balutyest nwıwı bazı maddelerfui deiiftiıen bir ce gthnrttJt ~uamelelviyle uira • 
bllgttq IDOden vudlarla J'IUQ'Ua bu- kanun da çıkanlnuftır. nıaktır ' 

1aaan bir deaız kuvvetidir. lr====================:-= B1lgijn Ttlrk bahriyesi onhuam 

--ctlclbai t..n etmek lktldarma 
tanı lllanuDe ..ak bir ._;,lyettedlr. 
Fabt o, her eeyclen evvel bir sulh 
llllsUl'Q, bir mtlda.faa eoerjlslcllr. Kı
fd&rnnı7.a kötü nlyetle varacak olan 
muhteris elleri kırmaya unıetmlştir. 
!reladk bünnclaa mtltalea .edecek o .. 

l111'9ak buglla CUmlıurlyet i!&hrlyesl 
ve Ctbnııurtyet bahriyelisi modern 

bir deniz blı1lfldlr. Bugün saffıharp 
d • 
-ıroyer, denlzaltr ftlolanmrz var. e.._ btittln blrlncl smıt gemDeıi _ 

mb Yealdlr, M1*tedlr ve bllgllt et • 
lel'deellr. Bmtaaıa beraber Cibnbu

rlyet ...... bahriyemizin tabi -
1fl8t .._ ....._.. lt:ıla mllletteıı akhlı 
m.a. ve lnfe De ~k çahşiyor. Uma
Yoııı. ki CttmharlyetlJa 14 liıwü JI .. 
lında ordum1111111 c1eaJa ~ )'elli 

harp Cemllerl n"a8ftlktır. 
Hükiimetin, Kam'utayın. son bir yıt. 

hk devre.sinde 9ıkardığı kanunlar a
rasmda ordumuzu ve doııamna.::ıum 
alliadar edenler askerlik }»yatımı • 

KJ~MUTJ..Y 
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Beş ·yıllık sanayi plinı
mızı muvaffakıyetle 

tatbike devam ediyoruz 

/ 1 
CÜmhuriyet bugün on 
üçüncü yaşmr bitiriyor. 
Şimdi o, on dört yaşın
dadır. On üçüncü yılrn 
şu timsali Atatürk yur
dunun inkrlaplar yo
lunda ilerliyen hamle
lerini ve Türk milleti
nin manevi birliğini 
canlandırıyor. 

Iktısadi kalkınmamız 

Rejimin en büyük 
eserlerinden biri : 

iş kanunu 
YENi FABRiKALARIMIZ 

1936 Yılı, Sümerbank için Hararetli 
Faaliyet Devresini Teşkil Etmiştir 

C ümhuriyet hükumeti. 131 Sun'i ipek fabrikasının da İnfa
sene içinde memleketin atı ilerlemi,ıir. Fabrika, gelecek 

her karı, toprağını verimi~ bir seneden itibaren faaliyete geçe. 

hale koymak için azami bir gay- cektir. 
ret sarf ebnif ve bu senelerin içi- Demir ve çelik fabrikalarının 
ne sığmıyacak derecede biiyük tesisi hususunda hazırlıkla>· iler
işler başarmıştır On iki sene ev- lemiftir. Karabükte kurulacak o
velki, harpten yeni çıkmıt Tür- lan Fabrikanın ihalesi yakında 
kiye ile bugünkü Türkiye ara- yapılacaktır. 
aında bir mukayese yapacak o- Kimya endüstrisi Üzerinde ya
lursak yapılan işlerin büyüklüğü pılan tetkikler muvaffakıyetle 
gözümüzü kamaştırır. Bunu sa- sona erıni,tfr. Kendir endüstrisi 
<le biz söylemiyoruz, belki ev- üzerinde tetkikler fiilen ba,Ia. 
velce bize hasta adam diyen Av- mış bulunmaktadır. 
rupalılar hile itiraf etmekten çe- ı, Bankuı Cümhuriyetin on 
kinmiyorlar. üçüncü yılını da feyizli ve ve-

Bugün son ekonomik buhra- rimli bir genitleme ile bitirmiş
nm doğurduğu zaruretler karşı· tir. Memleketin iktısadi hayatı
ıında bünyeleri zayıflıyan, her nın ilerlemesile meydana gelen 
gün bir parça daha etinden ke- ticari ihtiyaçları büyük bir mu
miğinden kaybederek hastala- vaffakıyetle h~aran İt Bankası 
ınan bütün dünya kartısında Tür tüccarın açılan ekonomi saha
kiyenin mevkii gittikçe kuvvet- sındaki kredi ihtiyaçlarını en 
lenmektedir. müsait tartlarla temin etmekte 

Beş aenelik iktısadi planın devam etmittir. 

tatbiki bütün vatandaşların re· 
/ahını daha ziyade temin etme
ye başlamıştır. 1936 •enesi, bu 
plfının tatbiki bakımından ga
yet verimli geçmiştir. 

Birinci be, yıllık 11e1na,,i pla
nının tatbiki aevletçe !Illihdes!Ji'e 

1 

Yer Altındaki 
Servetlerimiz 

verilen Sümer Bank için bu yıl, 
en hararetli faaliyet devresi teş- Enstitüsünün Bir Yıllrk 
'kil etmiştir. 

Daha geçen Cümhuriyet Bay
muvaffakıyetli mesaisi 

ramında işlemeye açılmıt olan Madenlerimizin rasyonel bir suret· 
Kayseri Bez F abrikaaı ile yeni te istismarı suretiyle hudutsuz olan 
ilavelerle geni,Ietilen ve mo- yeraltı servetimizin kıymetlendiril · 
<lern bir hale konulan Bakırköy mesi hususunda bir taraftan mevcut 

ve mekşlı.f madenlerin ekonomik bı:ı
Bez Fabrika.sının i]k çalışma krmdan değerlerini ve istismar kabi-

l"" 

• 

üzerinde ytllarca uğraşılarak 
zırlanan ve rejimin en büyük es 
rinden biri olan bu kanun, bu de 
de çıkmıştır. Iş verenle işçi aras 
da tam bir ahenk ve müvazene 
rarak milli iktisadın ve iş hayatı 

inkişafına imkan verecek olan ka 
nun tatbik hazırlıkları devam et 
tedir. Bunun için iktisat vekalet· 
idaresi ismi altında hususi bir t 
kil!t kurulmuştur. VekUet endti 
merkezlerinde kanunun tatbiki e 
fmda tetkikler yaptırmaktadır. K 
nun 148 maddedir. Umumi hüküml 
Iş akdi, işin tanzimi, işçilerin s 
lığını koruma ve iş emniyeti, iş ve 
çi bulma, grev lokavt yasaklığı v 
ihtilaflarmrn halli, iş hayatrnın 
rakabe ve teftişi sosyal yardnnl 
ceza hükümleri ve teşkilat kısımı 
nı ihtiva etmektedir. 

Bankalar Kanunu 

Bankalar kanunu: Türk kanunl 
na. göre kurulmuş ve kurulacak b 
kalarla ecnebi memleketlerde teşe 
kül etmiş olup Türkiyede şube a 
mak suretile faaliyette bulunan ve 
bundan sonra Türkiyede şube açar 
faaliyete geçen bankalar bu kanun 
hükümlerine tabi olacaklardır. Kan 
bankaların dahili teşkilatını, kr 
muameleleri ve karşılıkları, muht 
mel şeylerin karştlrğı, üç aylık 

sap hülasaları, bilançolar ve def 
ler; yeminli mtirakipler, müteferr 
hükümler, mesuliyet ve ceza bahis 
ri gibi bankaların tekemmül ve te 
kisinde amil olan hususları bugün" 
iktisadi şartlarma ve milli ekonomi 
uygun bir şekilde tayin etmektediıi 

Endüstriyel mamulat; fiatleri • 
'"" .... -....,..1.:; 

lktisat Vekaleti endüstri şubel 

mamulatından lüzum gördüklerin· 

maliyet ve toptan satış fiyatını ko 
trol ve tespit etmiye ve bu maksat 
işletme ve idare şartlarını umumi, 
tisad.i vaziyetlerini ve buna dair e 
rak ve vesikalarnu tetkike salahiy 
li bulunmaktadır. Tespit edilen sat 
fiyatları ilan olunacaktır. Muhalif 
reket edenler hakkında cezai mile 
deler vardır. yılında çok dikkate değer neti- liyetlerini ara.ştmnak ve hemiz keş-

celer alınmıttır. fedilmemiş olanları meydana çıkar- -------------------------------------------

B::::~:in:.~R:.;l~I B·· =:&:~~~=~~:~~=~~~~~: inhisarlar idaresinin Bir yıllık Faaliyeti 
• Ticarette tağşişin men'i ve i 

catın kontrolü ve korunması hakk 
da 1705 numaralı kanuna ek kanu 

la; ihracat ticaretile meşgul olm 
istiyen tüccarlar iktisat vekaletind 
rühsatname almıya mecbur tutulm 
tardır. Bu rühsatnameler üç sen 

Fabrikasının inşa ve montaj iş- tamamlıyan işler, son cumhunyet yı
leri ta.mamlanmı,, itletme tecrü- lı zarfında memnuniyet verici bir in
beleri bilfiil ba,Iamı,tır. Sümer kişafla devam etmiştir. 

Maden tetkik ve arama enstitüsü, 
Baınıkın bu fabrikası ile lğ 

iyi bir faaliyet göstermiş, birçok eti.it 
59,000 ive tezgah sayısı da 

ve araştırmalarını ikmal etmiştir. 
1,660 ı bulmuttur. Nazilli Basma 

Enstitünün metal madenler üze
F abrikasının ana binası, memur 

rindeki tetkikleri eskidenberi mallı.m 
evleri ve demiryoluna iltisak 
hattı tamamile bitmi,tir. 

olan mıntakalardan başlamış ve Ge-
ban, Bulgardağı, Gümüş Hacıköy 

MALATYA KOMBİNASI simli kurşun, Murgul Kuvartshan, 
Bundan maada, devlet endüs- bakır ve Guleman krom madenleri 

trisine 430 tezgah ve l 0,500 iğ etüt edilmiştir. Bunlardan Guleman 
C:laha ilave edecek olan Malatya ve Kuvartshan madenlerinin işletıne
Bez Fabrikasının projeleri ve ih- ve yarar olduğu tesbit edilerek bu 
zari çalıtmaları tamamlanmak etütler Eti Banka devredilmiştir. Gu-

k 
. ~ 

üzeredir. Gelece ış aenesı zar- teman krom madeni dünyanın en zen-
fında bu fabrikanın da temelleri gin krom madeni sayılabilecek mik

atılacaktır. tarda. olduğu gibi cevheri de çok yük-
Dokuma endüstrisi bran~ına sek bir tenördeclir. Geban, Bulgar

'dahil bulunan Bursa Merinos dağ ve Gümüş Hacıköy madenlerin
Fabrikası da gelecek Cümhuri- de eski iptidai işletmeler zamanından 
yet Bayramında çahtm21larının kalma Cürufun temizlenmesi ve ma
ilk semerelerini a.lmıt buluna· denlerin hakiki kıymetlerinin, topoğ
caktır. rafik tetkikler ve sondajlar yapdmak 

lZMIT KAGIT F ABRlKASI 

İzmit Kağıt Fabrikası, bu yaz 
ba.flangıcmdanberi çalıfmıya 
başlamış ve ilk Türk kağıdını pi. 
yasaya arzetmittir. Milli ihtiya
cın yarısını kar,ıhyacak olan bu 
fabrikanın bir misli daha büyü
tülmesine ve genitletilmesine ö
nümüzdeki seneden itibaren ha, 
lanacaktır. 

DIGER F ABRlKALARIMIZ 

Gemlikte kurulmakta olan 

suretiyle meydana çıkarılması husu
sundaki çalışmalar kısmen bitmiş, 

kısmen ikmal edilmek üzere bulun-

muştur. 

Enstitü kömür madenleri üzerin
deki tetkiklerine, Kütahya civarında
ki Seyit Omer linyit havzasından 

başlamış ve bu havzada asgari 100 

milyon tonluk bir enerji kaynağı 

meydana çıkarılarak işletme etütleri 
ikmal edilmiştir. Diğer mmtakalarda 
da birçok kömür zuhuratmm ilk is
tikşafları yapilmrştır. 

İnhisarlar idaresi son bir lik lehine fiyatları da indirilmiştir. 
· · d k' f ı· ] · Geçen sene bir miktar indirilen cı-

sene ıçın e ı aa ıyet en a- fiyatla b b" dn.h 

d 
. . . . . l . f l gara n , u sene, ıra.z a 

rasm a tutun ış erıne az a indirilmiştir. 

ehemmiyet vermiş, tütün Bu sene işlerinden biri de misket 
kalitelerini yükseltecek, tü-
tün randımanrnr fazlalaştı-
racak tedbirler almıştır. Bu 
arada bir çok yerlerde tütün 
bakım evleri yapılmıştır. Üs 
küdarda Şemsi Paşada yapı
lan bakrm evinde bin kadın 
ve 3 00 erkek işçi çalışmak
tadır. 

Ankaraçıa tütünlerin çabuk kuru • 
masınrn öniinü alacak tertibatı haiz 
bir tütün Klimatizasyon kısmı vücu
de getirilmiştir. . 

Tuz işlerinde yapılan yeniliklerden 
biri de, Çamaltı tuzlasındaki met • 
rfik değirmenin işlemeğe başlamış bıı
Iunmasıdır. Buradaki tuzlar, rutu
betten müteessir olnuyacak şekilde 

elde edilmektedir. 
İçki imaline yanyan üzüm, incir, 

anason gibi iptidai maddelerin satm 
alınması hususunda idare müstahsil
lerle doğrudan doğruya teması usul 
ittihaz etmiş, ve bu yüzden milstah -
sillerip menfaatini korutmuştur. 

İnhisarlar İdaresi, 1zmir havalisin
de, müstahsilin elinde fazla miktar
da kalan hurda incirin piyasada yük
selmesini tem.in etmiş, fiyatları 4 ku
ruştan 10 kuruşa kadar ç1karmL~tır. 

şarabının piyasaya çıkarılmasıdır. Iz
mirin en nefis misket üzümlerinden 
yapılan bu şaraplar, halk tarafından 
çok takdir edilmiştir. Sofrada m~yve 
ile beraber seve seve içilmektedir, bir yenileneceklerd.ir. 

İdare, İzmir havalisi üzüm reko!te
sirıden (1) milyon kilo kadar satın 
alarak bunları şarap ve misket şara
bı imalinde kullanmıştır. Şarap sar
fiyatını çoğaltacak tedbirler düşünül
düğü gibi hususi şarapların müsteh-

Parlak bir küçük endüstri imtihanı veren Türkiye, bugün büyük sanayi merhalesine [!eçmek için 

Son hazırlıklarını da ikmal ediyor 
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Dil ve Kültür 
Üçüncü Türk dili ku
rultayının verimli me
saisine kısa bir bakış 

Dil Kurumuntın Faaliyeti 

Bin dokuz yüz otuz altı yılı Türk kültürü ve dili ba. 
lamından çok ehemmiyetli hidiaelerle doludur .24 

~ğuıtoıta, Dolmabahçe Sarayında, Büyük önder Ata
türkün Başkanlığı altında toplanan Dil Kurultayı, yalnız 
bizim kendi aramızda yaptığımız bir Kurultay olmaktan 
çıkını§, büyük minaıı olan bir toplantı halini almııtır. 
Kurultaya bu hususiyeti veren, 12 ecnebi dil aliminin, 
ilk defa olarak Türk dili etra6ndaki kanaat ve fikirlerini 
ortaya atmaları olmuştur~ 

Üçüncü Türk Dili Kurultayında, nazan dikkati üzeri
ne çeken başlıca mesele, GÜ"ef . Dil Teorisi idi. Kurulta
ya gelen bütün tezler, hep bu teorinin mahiyetini anlat
mak için .ileri sürülmüştü. 

Dil Kurumu, Filoloji ve Lengüstik bakımdan, dünya 
dilleri üzerinde araştırmalanna devam ederken, bir yan
dan da, Türk dillerinin ana köklerini bulmıya çalışıyor ve 
bu kökleri bulmak için de lüzumlu gördüğü eser ve lugat
lerin tercüm~lerini yaptınyordu. 

Dil Kurumu, bundan başka, Mekstkada yaşıyan Maya
lann dilleri üzerinde de tetkiklerde bulunurken bu dilde, 
bizim ata dilimizin bir çok kelimelerine rastladı. Simdi, 
bu tetkikler, dünya dil bilginlerinin alikUmı üzerine çe
kecek bir dereceye varmıştır. Günet - Dil Teorisi, dilimize 
yabancı sanılan bir çok kel~melerin a~len Türk kay~ağm
dan gelme olduğunu açık hır surette ıspat etmektedir. 

·· l h lk b"ld" w • Güneş - Dil teorlalnln bir faydası Boy ece a ın ı ıgı ve k k ı· ı . a1nız Türk ... d .... k l. l da, nır çe e ıme enn, y • 
manasını anla ıgı e ıme e- çeliği bilinen kelimelerden ibaret 
rin, yabancıdan geliyor sa- olmadığmı anlatml88I ve bu suretle 
nılarak feda edilmesi zaru- hallan tereddüde dtltmeaine meydan 
reti de ortadan kalknul bu- vermem•I olm\lfbll'. 
lunuyor. Ancak fUl'aamı da Tllrk Dili Kurumu, anekll ca1ıl • 
hatırlatalım ki: Güneş - Dil malan ~da cep kılavuzuna da 

T · · · dilimizde karşıhgw 1 yer ayırmagı unutmamıştır. Kılavuz-
eonsını . . da 8752 aöziin kartılığı vardır. Bun-

bulwıamıyan. kel!mel~rı~ 1ann 4888 • et.edeDberi 111..,...... 
muhafazası gayretile ılen ve lrullancblmm ttlrkoe 61erdir. 
sürülmüş bir nazariye sa- Tllrk Dil Kurumu, Tlrld:ye Tllrk -
nanlar, tamamile aldana- çeslntn tam blr kamusunu hazırla -
caklardır. maktadır. Bu btlytık iti bqannak 

Atatürk rejimlnhı ldllttlr saha • için kütüphanelerimizde bulunan es
amdaki hedeflerinden biri de, TUr· ki, yeni bir çok kitaplara b&fwrula· 
Jdyede okuma yazma bilmez bir tek rak genif ölçüde bir eser ortaya ko
yurtdq bırakmamak, herkesi oku • nacaktır. 1 
duğunu anlar bir hale aetlrmek, ko- Büyük Şef Atattlrldln himayesi ı 
nuşma dili ile yazma dili aruuıdald altında Dll Kurumundan, gelecek ııe- 1 
ikiliği ta.mamiyle ortadan kalcbrmak. nelerde daha bilyUk faaliyetler bek- f 
tır. leyebllirla. ı 

Cumhuriyet Maarifi
nin bir yllllk verimli 
faaliyetine kısa bakışl 

C ümhuriyetin 14 üncü yıhnt sirerken, arkada bı
r~~t~~ız 13 yılın biribiri üzerine yıfılan hatı

ralarım, kultur alanında, ne büyük manileri atladığımm 
ne ~şı~~ sanılan Yollan geçtiğimizi bir kere daha gözle
rimı.z onunde canlandınyor. 
MiLLi MUSiKi VE TIYA TRO mı te,ekküllerin, ıw1ek adamlarmm 

C.. buriyetin 80 fikir ve mtltalealan"almarak bu ip 
um . ,. . . n . yılı devam edfJmtı ve köy ilk mektepleri, 

içinde rnillı m1;1s1~. ve tiyat- 1ç1a bir program ı.ıatı hUD'landığJ 
ro hareketlenne on ayak o- ıtın köye ıöre lSjretmen yetı,ıirmek 
ıarak Müzik Öğretn1en O. için de tecrllbelere glrlfllmiftir. Ya· 
kulu~da,. bir konservatu- pılan tetkikattan töylerimime tah • 
ar ile temsil ve opera okulu =r: :vape.nuyan çocuklarm mit· 
k~tacaktır. Müzik ve ti- ~yona yakın olduğu anla· 

Yatro profesörlerinden iki aaı,.,_,_.: 
1 .. ~--- okuyamıyan çocuklar. 

mütehassısın rapor arına go 110 bin kadardır. 
re teşkili tı yapılacak olan Olmhur1J9t lclaıwlnhı 
bu' müessese, böylelikle biz. De y_,.mw aı.--1- köy JdllttlrD 

sik• • ·-..... & ~ ı&ıöntlne alır-
de ilk milli mu 1 ve tiyat. eat, ..... ı. -'--da'-•· ırı..~ • 1 caktır .-- J-.W. auy, -ll&u. ve fe-
ronun temelı o a • bir QOCUklan içinde, tabımn1 yapa -

Gerek koııııervatuvar ve gerek tem llU1Ul JdJue b1mıyacapıa kolay • 
lil okulunun bllttln ,ubeleri, ıılhayet bJda Jtlkmedeblliriz. 
bet eene içinde milli ıntısik ve l&hne 
için kabiliyetli artist ve 1&11'atklr ye 
tl§tirmif olacaktır. 

KOY MEKTEPLERi 

838 Y ı h l ç l n d e, ya b a a
cı memleketlere Y'8klen H talebe 
Pderilmitttr. Bunlar, arkeoloji, an
tropoloji. oojratya, 8llld Onuya dil-

Son Cümhuriyet yılıllda en mtlhim lerl, &l'liv ve ldtapuraycılık tamilf 
ltWtttr hareketlerinden biri de, mek- yapacaklardır. 
tebi uzak köylerin içine kadar eok - A vrupada tahetllerlııl bltlrerek d&
ma& için yaRIJan tettfkler olmuttur. nenlere llnivendte ve fakWtelertle va-

•uııtelff bakauhkllU'm. yan res - siteler verllmlttlr. 

• 

. 1 Adliye Tarihi-
mizde yeni bir 
devir açılıyor 

Adliyemizin 936 Cüm-
huriyet yılı içindeki 

çalışmalan, gerçekten dik
kati üzerine çekecek derece
de müessir ve faydalı olm·1ş
tur. Ortaya konan eserlerle 
bu yılın, pdliye tarihimizde 
yeri vardlr. 

Montrö muvaf/akıgeti ,.,.u .. rk Başlıca işler, Türk Ceza 
.6 ı Kanununun tadili ve meş

/ıarıci siyasetinin bir zaferidir/ 

Kemalist Türkiyenin milletler 
arasında kazandığı sempati ve 

itimadın açık •• "'. 
ornegı 

hut suçlular için hazırlanan 
muhakeme usulü kanunu
nun mer'iyet mevkiine geç
mesi olmuştur. 
Bazı filller baklanda, ceza kanunu• 

muzda ceza mevcut olmamp aörlll· 
meei üzerine, kanunda muayyen ta,. 

dillt yapılmuma zaruret hbıl oı .. 
mUf ve hazırlanan Yeni muaddel ka
nunla bazı ıuçlann cezalan arttmlG. 
ğı gibi hiç cezası olmıyan cllrilmterhı 
de madde tayin edilerek cezalan 
konulmu,ıur. 

Bu arada cuueıuıı: yapan ve içti
ma! nizamı bozanlar hakkındaki htl
kümler, ağıı:ı.,tınlmıf, birden faz
la~~JıMilmit. Vel dl. 
---i~~ JaJlllmıttır. kalede bUyWr tealiti

ratla karşılanmasını 
tesbit eden tarihi 

fotoğraf 

CEZA EVLERiNDE 
Adliye Vekili Saracoğlu ŞUkrUntln 

• • te,ebbüatı ile, ceza evlerlmizJe de 
verımlı olduğunu şu satırl;ıra bakarak pek iyi anlıyabi- mühim mlahat yapılmuma baflan-

1 liriz: mıştır. Bu arada Edirnede büyUk bir 
24 Temmuz ~23 de Lozanda imza ~ evi açılmlf, diğer bazı ceza ev. 

edilen Boğazlar mukavelenameainin lennde de tamirler ve ili.veler yapıl. 
yerine 20 Temmuz 936 tarihinde ::r· ~e bu yıl içinde mahkfun. 
Montröde imza edilmif olan yeni mu· _, Yeni bir çaıı,ma hayatına gir
ka velename kaim olmuttur. m~ müatehHk vaziyetten çıkıp müa 

1 ürk orJum, Çanakluıleye wirerlıen 

, 

Lozan muahedesiyle pyrl aallerl ı:: hale geçmeleri Yolunda mühim 
hale konulan mmtıktda Tllrk yur- a 

1 
ar &tılllllf ve mahltibnlarm bu 

duna emniyet için prekll olan tec:I- yen if hayatına ntlmune olnıaır Uze
blrleri almak haklmu kabul eden ye- ~ ~d~ bir açık hava hapieaneaı 
ni anıa.,ma, harp ve ıulh zamanlarm- eaıa edilDUftir. 
da Boğulardan geçecek gemiler için dı Tecrübelerden iyi neticeler alm
busual hUkUmler koymUftur.. kça, bu nevi haplsaneler tedricen 

Harp zamanmda Ttırkiye muharip çofaltılacak ve mllhıhal eden rnab • 
olmadığı takdirde ticaret geıniJeri ~~· buralarda çalıfbnlarak, keıı
Boğulardan geçif ve eeyrUsefer ııer- CP. erinden latif &de edilecektir. Böyle
beatisinden mUıtefit olacaktır. Harp bi' ma.Jıkflm, elinden hiç it gelmiyen 
zamanında TUrldye muharip olduğu Ç&.reler olmaktan kurtanlacaktır. 
takdirde Ttlrldye lJ,fJ harp edt!D bir 
mE"mlekete mensup olmıyan ticaret 
gemileri, dU,mana hiç bir ıuretle mtı- Adliye Veklleti, m8fhut •U!:lar için 
zaharet etmemek f&l'Üyle, ayni ııer- hazırladığı ve 1 Te,rlnlevveı 936 dan 
bestiden letlfade edecektir. Bu geçi' itibaren tatbikine baflandıfı yeni ka
Ttırk makamatı taralmdan gösterile- nun ile de adalet makanizmaamm çok 
cek yoldan vaki olacaktır. iyi '·l . bü••nı. .... -ıı._, 

MEŞHUT SUÇLAR 

A9 emesıne J- "'-"""""arda bu. 
Yeni anlafmanm, dUnyanm anah- lunmua+ 

tarlarından biri ..., .. ur. 
olan Boğazlar için Kabahat nevinden olan ıuçlar ı 

koyduğu btltün hükümler; cihan- çin tatbik edilen bu kanun eayeıin : 
da bir sulh ve ıUkiUı unsuru olan Ke- de ballt blriblrlyle daha iyi 

1 
mallat TUrkiyenin mllletleraraeı IMm- meye m~bur olmakta ve su,. ı~eçl n ~ 

ti i · "' M? eme .. ~a. ve tunadmm birer parlak deli- lstldadmda bulunanlar da sUr'atle r.e-
Udir. Yeni &nl&fmanm mllzakere ve ıa -mek korkusuyla yıldın 

• -1- • m mab-
kabulü 11raamda dilnya etkln umumi kemeıd adını verdiği bu mahkemelere 
yesinin ve matbuatmm ha.kkmmda dtlfmekten kaçınmakta.dır. 
göeterdiğl allka ve aevgl, 13 tlnctl Bu •uretle, az zamanda cünntl 
cumhuriyet yı1mm mutlu ve mee'ut m8fhut vakalan azalmaya yUz tut-
bir hidiseeidlr. mu,ıur. 

1 Adliye Vekllett teft· 
akendenm ft Antakya ehemmi t 1' 1'lerlne de 

ye vermektedir 934 eeneatn 
Bu yı1m mUhim aiyul ~rin- dkenberi teftit edilmem~ hiç bir mah: 

den biri de, Antakya ve uumderun eme kalmamıştır. 

meeel'81ctir. P'ranm htıkOmeti De ya. A VUKA nıK KANUNU 
kında Ankarada yapdacak olan mü- Avukatlık mesı e dal 
zakerelerdeın eoııra Antakya meeeı0• tetkiklerden 

80 
etin k r Y&pılan 

sinin müabet bir tekilde hallolun11ca- da son şeklini n;:-, a~ atlık kanunu 
ğma ıüphemlz yoktur. proje e öre a mış ır. . ~azırlanan 

• Yugoslavya ile iadei mücrimin bir .::j ~tlddetivukatıa_r ıkı senelik 
mukaveleelne ait kanunu Kamutay Avukatlann sec~e tlbı olaca'khırdır. 
taldik etmiştir. Yine Yugoslavya ile bU••nk eh . yelerlnin t etkikine 

· adlt eden! v ticari h ı .r .a emmıyet Verilmekt d" Antdyad lıa ~yen Türk fOlörl.nnin 6ii mi W ..... _ ... L '~ e usus arda kar- Avukatlık k e ır. 
a ftlP ,... • ,..,,.uc- fllddı mtlnuebata dair mukavele d hare ve arına uygun olmıyan 

lan taalaüratı ta6it etlen lotofrtıl tud1k edllmlstlr e ketleri 1'liyenler hakkmda. h 
aiyet divanı karar vere kti ay-

ce r. 

' 
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Nafıa işi .erimiz 
Cümhuriyet Nafıası bugün 
ta~ 23 yeni köprünün 
inşasına devam .ediyor 

Programlı ve 
Sistemli 

Çalışıyoruz / 

Memleketin yükselişinde bü);1k bir 
değeri olan yol ve köprü in~ası işine 
cumhuriyetin on üçüncü yılında da 
programlı ve sistemli olarak devam 
edilmiştir. 

Tahsisatları hususi idarelerce te -
min edilen yollardan; vilayet yolları 
üzerinde 381 kilometre köprülü tes
viye, 216 kilometre yeni şose, 634 ki
lometre şose tamiratı, 1505 adet yeni 
köprü ve menfez, 1179 adet te mev
cut köprü ve menfezlerin tamiri ya
pılmıştır. 

Yeni inşaata cem'an 6.109.613 lira 
sarfedilmiştir. Ve vilayetlerde bir 
senede 850 kilometre şose yapılmış· 
tır. 

Doğrudan doğruya Nafia Vekaleti 
tarafından yaptırılan ve her bıri ken
di mıntakalannda bu yolda ve haya
ti ihtiyac;ları karşılıyan yollımmız

dan başlıçalan şunlardır: 
!stanbul - Edirne asfalt yolu; 

Trabzon - lran transit yolu, Balye 
- Çanakkale yo1u; Hopa - Borçka 
yolu; Ankara - Çubuk yolu ... 

Büyük köprülerimiz 
Rüyük köprülerimiz için cumhuriye
tin on üçüncü senesi: büyük bir faa
liyet yılı olmuştur. Son on üç yıl i-

çinde köprülere sarfedilcn para -------------
3.SıtO.OOO liradır. ı 
Yapılmakta olan köprülerimiz şun-

lardır: 
1 

Bafra, Sakarya, Kebanmadeni, Me-. 
mikan, tnce, Ovaçayr, Yalakdere, A- \ 
!atlar, Çubuk, Fadlı, Kemah, Ilı<:, j 
Hasa.npaşa. Ergene, Karadere, Ha
nifdere, Afrin, Yahyaköy, Sazhderc, 
Kanncedere, Hacı Kamil,· Devrek, 

ZIRAATTE 
lNK· ŞAF 

Altınova köprüleri. 
Bu 19 köprünün takribi ihale bede

li 1.032.000 liradır. 

Diğer nafia işlerimiz 
Bu yıl içinde başarılan bilyük na

fia işlerini şöyle hulasa edebiliriz: 
Türkiye cumhuriyeti ile Yunanis

tan, Romanya ve Yugosiavya 
krallıklarının posta, telgraf ve tele
fon idareleri arasında posta ve tele
komünikasyon sahasında müşterek 

çalışma anlaşması yapılmıştır . 
Nafia işlerine ait eksiltmelere gi

recek olanlar için bazı şartları ihtiva· 
eden ehliyetnameler alınmak mec -
buriyeti konulmuştur • 

• • 
Büyükderede Aoresperesso Ita -

Jiana Şirketine ait bulunan tayyare 
limaniyle sabit ve müteharrik tesi
sat 200.000 liraya satın alınmıştır. 

• • 
Havayolları devlet işletme idare

ııine yardım olarak Maliye Vekil.leti 
bütçesinden 250.000 lira verilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umumi idaresi memurları 
tekaüt sandığı hakkmkda 2904 sa -
yılı bir kanun çıkarılmıştır. Bu ka -
nun, memurların ve ailelerinin hak
larını tamamen temin etmektedir. 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
Işletme Umum Müdürlüğülüğü me
mur ve müstahdemlerine verilecek 
harcirah, tazminat ve tahsisat hak
kında bir nizamname hazırlanmış -
tır • 

• • 
Isveç grapuna etUt ve isti~af için 

Yerilmiş olan paranın Devlet Demir
yolları işletme idaresindeki hesabı 

kapatılarak hazineye devrolunmu~ • 
tur. Nafia Vekaleti bu para miktarı
nı tecavüz etmemek şartiyle tesisat, 
inşaat ve tamirat vesaire masrafları 
için lcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
hükmü gelecek seneye cari, ıı:ıukave
Jeler aktedebilecektir • 

Bu yılın en mühim 
zirai hareketleri 

Bu yıl içinde kabul edi
len pamuk ıslah ka

nunile Ziraat Vekaleti, İktı
sat Vekaletinin mütaleasını 
alarak gerekli gördüğü mrn
takalarda ekilecek açık ko
zalı pamuk çeşi derini tayin 
ve bu çeşitlerden başka açrk 
kozalıların ekimini menede
cektir. 

Bu saf pamuk tohumundan baş • 
kasının bu mıntakalar içinde alım. 
satım, ekim ve muhafazası yasaktır. 
Çırçır evlerinin çırçırlayacağı pa • 
mukları veka.Jet tayin edecektir. Ve
kalet münasip gördüğü yerlerde çır
çır evi açacaktır. Bu kanunun hü -
kümlerine aykırı hareket edenlerden 
sulh mahkemesi kaqı.riyle yüz lira • 
dan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezası alınacaktır. 

N ebatlan hastalıktan koruma 
Yeni kabul edilen 2906 numaralı 

nebatları, hastalık ve zararlı böcek
lerden koruma kanununa göre, ya -
hancı memleketlerden gelen her ttir
lü nebat ve parçalarının Türkiyeye 
sokulabilmesi için, memlekete bu • 
laşmasından korkulacak hastalık ve 
böceklerden ve bunların ispor, yu -
murta ve kurtlardan temiz olması 
ve hastalıksız ve böceksiz yerlerin 
ürününden olması şarttır. 

Bu hastalıklar Ziraat Vekilliğince 
yabancı hükUnıetıere bildirilir ve 
ilan edilir. 

Girme, çıkma işlerini kontrol et -
mek üzere Ziraat Vekfiletince güm
rüklerde teşkilat yapılacaktır . 

Tarla, bağ, bahçe v e b u n a. 
benzer eahipli topraklarda herhangi 
bir hastalık veya zararlı bir böcek 
görülürse o yerin sahibi veya kiracı
sı bunu köy muhtarına haber verecek 
ve ziraat memuruna maliımat verile
cektir . 

Konya ovası sulama idaresi ile 
yüksek ziraat enstitülerinin hükmt 

şahsiyetleri kaldırılmış ve bunlar u- ı 
mumi müvazeneye alınmıştır . 

Bazı mmtakalar için biricik istih
sal maddesi olan ve fena kullanılma
dığx zaman bir hız kaynağı olan çel
tik ekimi Ziraat VekAletinin yeni bir 
kanuniyle düzeltilmiştir. 

Kendi varidatlariyle idare ' edilen 
müessese ve çiftliklerin idare ,ekil
lerini gösteren talimatname çıkanl· 
ffil§tır . 

Buğday liatleri 
Bu sene bir yandan kurak ve muh

taç yerlerde müstahsilin tohumsuz 
ve aç kalmaması temin edilmiş, bir 
yandan da büyük istihlak merkez • 
lerinde hatta birçok vilayet merkez
lerinde buğday fiatlarmm anormal 
yükselmesi önlenerek müstehlik ko
runmuştur. 

Bunlardan başka yurdumuza gelen 
on binlerce göçmene yekt1nları bU • 
yük miktarlara varan birer senelik 
ekmeklik buğdayları ile kafi miktar
da tohu.mhık buğday dağıtılmıştır . 

on Cümhuriyet yılı 

içinde nafiamızın ba

şardığı mühim işlerin 

başında yenı hatlar 

inşası geliyor. Sıvas -

Erzurum demiryolu Çe 

tinkayaya vardı. Bu

<?;Ün açılış merasimi ya

">ılacak 

• 

---..--------..... --
Cumhuriyetin 
14 Üncü Yılın de 
Jemiryollarımı~ 

Milli hwlutlanmız dahi
linde kalan uki demiryol· 
lar: 

Geni, hatlar 
Dar hatlar 

3840 Km. 
245 Km. 

4085 

Cümhuriyet devrinde 
yapılan yeni demiryollar: 

Geniı hatlar 2610 Km. 
Dar hatlar 36 Km. 

Mevcut bütün demiryol
larımızın u%unluğu 
yekunu: 6191 Km. 

Demiryolu siyaseti
mizde büyük inkişaf 
ERZURUM YOLUNDA YIZI 
Bütün Anadolu 

çelik ağlarla 
baştan başa 
örülüyor 

Türkiye, motörlü ziraat, endiis 
tri ve bayındırlık memleketidir 

Bugün yapılmakta bulu
nan milli hatlarımız; Sıvas .. 
Erzurum hattıyla bu hattın 
Çetinkaya istasyonu ile Ma
latya arasındaki iltisak hat
tından ve bugün kömür hav
zasına girmiş bulunan (Fil
yos - Zonguldak) kömilt 
hattından ibarettir. 

Bu mühim üç şebekenirı 
bugünkü inşaat vaziyetleri
ni şöylece hulasa edebiliriz: 
(Swas - Erzurum) demiryolu: 

Bu hattm Sivastan itibaren 113 ün• 
cü kilometredeki Çetinkaya istasyo
nuna kadar ray döşenmiştir. Bu kıt' 
mın Cumhuriyet bayramında işlet
meye açılması mukarrerdir. 

Bu iş mevsiminde Sivas - F.rzu• 
rum istikametinde geniş ölçüde in• 
şaat faaliyeti devam etmekte olup bU 
hattın 70: 312 kilometreleri ve 4.52! 
502 kilometreleri arasında amele ça• 
lı~maktadır. Ve gündelik amele me\f .. 
cudu (13.000) kadardır. 

(Çet~kaya - Malatya) hattı: 
Bu hatta ray ferşiyatr Malaty?.dall 

itibaren 71 inci kilometrede (Bekirtı• 
han) a varmıştır. Bu kısım cumhtJ• 
riyet bayramında işletmeye açtlacaJı• 
br. (Hekimhan) ile (Çetinkaya) if• 
tasyonları arasındaki inşaatta blltil!I 
müşkülatma rağmen azami ga.yrılC 
sarfedilerek 936 mali },lı için1e tanı• 
men bitirilecek ve Malatya - Çetlıt' 
kaya iltisak hattının bitirilmesiyll 
Akdenizle Karadeniz bir de bu istik•• 
mette biribirine bağlanmrş olacak• 
tardır. 

Sivas - Erzurum hattiyle Malatya 
- Çetlnkaya iltisak hatları lnR&atrnl 

~imdiye kadar 15 milyona \•akm 
sarfedilmictir. 

(Filyos-Zonguldak) demiryo!ıı: 

12 - 11 - 935 de Filyosta işlctmefi 
açrlma töreni yapılmış olan (lrm_. 
- Ereğli) hattının (Filyostan ~ 
Zonguldağa) doğru uzanan 25 Jdlô'" 
metrelik kısmı in~aatı da çok foall• 
yetle ilerlemektedir. Eyliıl ayr nih&• 
yetlcrinde Filyostan Zonguldak isti 
kametinde döşenmeye ba~latılnn raf 
cumhuriyet bayramında (Çatala~zı) 
istasyonuna girmiı:ı bulunacaktır. 

(Afyon - Karakuyu) hattı: 
113 kilometre uzunluğunda olsJS 

bu hat; 25 - 3 - 936 tarihinde Baf• 
bakanımızın yüksek huzuriyle 2~ • S 
• 936 tarihinde işletmeye açılmıştır. 

(Bozanönü - Isparta) hath: 
14 kilometrelik bir şube ola?!. bdi 

hatta yine yüksek Başbakanımızın dl 
ğerli huzurlariyle 25 - 10 • 936 tarl' 
hinde işletmeye açılmıştır. 

(Balô.diz • Burdur) hattı: 
24+500 kilometre uzunluğunda O'ı 

lan bu hat 936 senesinde tamame 
bitmiştir. Açılma töreni henüz yap~ıl 
mamış olmakla beraber bugün işi 

tilmeye başlamış olan bu hattın aç 
ma töreni de cumhuriyetimizin 13 ~ 
eti yıldönilmü şenliklerine tesadüf ev 
miş bulunmaktadır. 

TÜRt<rYE 01'5. TiCARETi 

ITHALAI iHRACAT 
1Q?4 -.,µ::.· 

ıg l'i 

ıgıo -----
ıQZ 7 

•918 

ı9lQ 

ıil )U 

•9lı 

(IVMPJI' mm~ •9 )? 

1 - .] ,,,, 

ıiii 4 18 ıuı=' io u 40 20 • zo i ı;o no ıoö •il wı 
ıı Mılvııı .. .r Mııvon Tc,. t Mitvı1t ııı. vt Mtlvan 1L 



F iKS -ve-

• 
1 E 

SIGCRTA ŞiRKETLERiNDE SIGGRTALI OLANLARA: . 

Sigortalarına devam suretile zarardan korunmak isteyenlerin 
Milli Reasürans tarafından HükOmetimizce verilen emre 
uyularak Yeni Postane arkası Türkiye hanında 12 numarada 

teşkil olunan büroy_a bizzat veya taahhütlü mektupla· 
müracaatlar. nan olunur. 

' Son müracaat müddeti 

Föniks dö Viyen'de sigortah olanlar: 

. • 
Türkiye Milli' de sigortah oranrar: 

• • 
tarihine kadar müracaat etmelidirler 

ANAD 
Anonim Türk Sigorta Şirketi Anonim Türk Sigorta Şirketi 

• 

Sermaye ve ihtiyatı T. L.: 1,000,000 Sermayesi T. L. : 500,000 

VASIFLARI: 
EMNiYET 

CiDDiYET 
. SÜRAT 

iNTiZAM . 
KOLAYLIK 

lsfan4ul Yeni Postane kaTszsz, Büuük Kznaczuan Han. Telefon: 24294 

• 
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No. 88 Yazan : Ziya Şakir 

Bir.Taraftan Harp Meydanında Bir 
Taraftan Siyasi Saha da Yeni 

Muvaffakiyetler Elde Ediliyordu 
Yeni kralla.rma zafer kazandırmak 

için, çllgın ve hummalı bir hareketi~ 
ileri atılan faik düşman kuvvetıerı, 
karşılarına birer tunç siper gibi ge· 
rilen Türk saflarına çarpa çarpa; 
ezilmişler, kırılmışlar •. bitap ve pe-
rişan bir hale gelmişlerdi. . 

Türk topçusu; harbin bu son ım
tihan f aslmda, emsalsiz bir harika 
göstermişti. Topçuların bu so~. s~at
teki vaziyetleri, siperlerinin ustune 
frrlıyarak düşmana karşı ayakta a
teşe devam eden cesur ve pervasız 

piyade neferlerine benze~ekte~di. 
O derin sükutu, kısa bır emır ta

kip etmişti: 
- neri! .. 
Ve bu emrin üzerinden birkaç sa· 

at geçer gec;rnez de, (Ankara) ya su 
telgraf gemlişti: 

Erkanıharbiyei Umumiye 
Riyasetine 

Metristepeden 

ı Nisan 337 . 
Saat 6,30 sonrada Metnstepeden 

gördüğüm vaziyet ... 
Gündüzbey şimalinde, sabahtanbe

ri sebat eden ve dümdar olması muh
temel bulunan bir düşman müfreze
si; sağ cenah grupunun taa.rruziJe 
gayrimuntazam, çekiliyor. Yakından 
takip ediliyor. 

(Hamidiye) istikametinde temas 
ve faaliyet yok. 

(Bozöyük), yanıyor. 
Düşman; binlerce maktullerile dol

durduğu muharebe meydanını, mu -
zaffer silahlarımıza terketmiştir. 

Garp Cephesi Kumandanı 
İsmet 

Netice? .. 
Onu, biz söylemiyelim; bu büyük 

eserin büyük sahibini dinliyelim. O, 
Ismet Paşaya şu telgrafı çekmişti. 

Inönü muharebe meydanmdft., 
(Metris tepe) de-gM'p cephesi ku
mandanı ve erkanı harbiyei umumi
ye reisi Ismet Paşaya: 

Bütün tarihi alemde; sizin. (İn
önü meydan muharebeleri) nde der
uhde ettiğiniz vazife kadar afhr bir 
vazife deruhde etmiş kumandanlar 
enderdir. 

Milletimizin istiklal ve hayatı, da
hiyane idareniz altında, şerefle va -
zifelerini gören kumanda ve silah 
arkadaşlanmızm kalp ve hamm.iyeti
ne büyük emniyetle istinat ediyor -
du. Siz orada, yalnız düşman değil, 
milletin makus taıiini de yendiniz. 
istila altındaki betbaht toprakları

mızla beraber, bütün vatan, bugün 
müntehalarma kadar zaferinizi 
tes'it edivor. Düşmanın hırs ve is
tilası, azi·m ve hamiyetinizin yalçın 
kayalarına başını çarparak hurdehaş 
oldu • 

Nammm, tan1ıin kitabei mefahi
rine kaydeden; ve bütün milleti, 
hakkınızda ebedi minnet ve şilkrana 
sevkeden bu büyük gaza ve zaferi -
nizi tebrik ederken, üstünde durdu
ğunuz tepenin, size binlerce düşman 
ölüleriyle dolu bir meydanı ~eref 
seyrettirdiği kadar, milletimiz ve 
kendiniz için şa'şaai itila ile dolu bir 
ufku istikbale de nazır ve hakim 
olduğunu söylemek isterim. 

Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 

(Mustafa Kemal Paşa) nm bu 
telgarfı ;işte, (ikinci lnönil) zaferi
nin en candan ve en canlı tefsiri idi. 
Ve bu tefsirde, genç Türk ordusu i
le, o orduyu bilyük bir dirayetle 
idare eden kumandanın tebriklerin
den başka, büyük Türk inkılabının 
ruh unu gösteren beliğ bir işaret te 
mündemiçti... Nitekim, bu işaretin 
manası da az zamanda. tezahür et -
mi§; artık Türk milletine mukadder 
olan mes'ut günler biribirini takip 
eylemi'.] ti. • 

• • 
Inönü harp meydanında bu büyük 

zafer kazanılırken, siyaset sahasm
da da buna yakm muzafferiyetler 
elde edilmişti. 
Komşu ve dost (Rus Sovyet hüku

meti), Vrangel ordusunu tamamiy
le Karadenize döktükten sonra Kaf
kuyada da bilyük muvaffakıyetler 
ihraz etmişti. 

lovyet federaayonuııa dahil ol-

mak üıere, Azerbaycan ve Ermenis

tan Cümhuriyetleri teşekkül eylemiş
ti. Tifüs civarında toplanan Gürcüler, 
Sovyet ordularına mukavemet etmek 
istemişlerse de; bu teşebbüsleri he -
zimetle neticelenm~ti. 

.1.şte bu sırada milli hükumet ric-a
linin, vaziyeti dirayet ve kiyasetle 
idare etmeleri sayesinde, (Ardihan) 
ve (Artvin) kazaları (ana vatan) a 
ilhak edilmi~; (93 harbinde) impa -
ratorluk tarafından terkedilen bu 
kıymetli vatan parçalan bu suret!.! 
tekrar ele geçirilmişti . 

Bu siyasi zaferi, yine bazı siyasi 
muvaffakıyetler takip etmişti... Lon-
draya giden heyet, itilaf devletler! si· 
yasi ricaliyle hususi temaslara gir
mişler; bazı menfaatler temin eyle -
mişlerdi. 

(Sevr) muahedesi ahkammdan ba
zıları tadil edilecekti. Maltada bulu
nan Türk esirlerinin Anadoluda. bu
lunan itilaf devletlerine mensup esir -
lerle tebdili tekarrür etmiş; ve derhal 
tatbikata geçilmişti . 

Fakat, çok gariptir ki: saray ile 
damat Ferit paşa partisi, bu büyük 
muvaffakıyetlerden en küçük bir in
tibah hissetmeden, yeni baştan bir 
takım gizli hareketlE're girişmişlerdi. 

Bu gafil güruh, İnönü zaferinin 
mana ve mahiyetini ciddi bir şekilde 
tahlil edememişler: 

- Evet .. Yunan ordusu ,her han
gi bir sebeple ric'at edebilir. Fakat, 
(Milliciler) in kuvvetleri de, artık 
bit.kin bir hale gelmiştir... Fırsat, bu 
fırsattır. Onların hiç ummadıkları bir 
zamanda,, hiç ummadıkları bir yerde-:ı 
bir kuvvet gönderelim. Me~;:sıerinin 
ortasına bir yıldrnm indirelim. . 

Diye bir karar vermişlerdi. Ve bu 
karann tatbikine de yine (Ahmet 
Anzavur) ~~ e~. 

• 
Ahmet Anzavunm kafası, 

nurl kesildi? 
Balta limanı sarayında uzun mil · 

zakerelerden sonra, Ahmet Anzavu
run eline bir takım tavsiyeler verile
rek (Bursa) ya gönderilmişti . 

Anzavur, aldığı talimat üzerine 
Bursada bulunan Yunan ordusu baş. 
kumandam ile tema~a gelecek; ve o
na. projelerini izah eyleyecekti . 

Fakat Yunan ba.5kumandanı ,gerek 
bu tavsiyeleri ve ·gerek Anzavurun 
mülakatmr reddetmiş ;böyle bir ser
seriyi kanıısma alıp söyletmek iste -
memişti. 
Anzavur, Yunan ba5kumandanından 
gördüğü bu istiskal ve hakarete rağ
men, deruhde ettiği meş'um ve kanlı 
vazifeye devama karar vermiş. doğ
ruca Bigada (Adliye) köyü civarında 
bir çiftlikte, kendisine bir merkez te
sis etmişti. 

O civar halkı; artık Anzavurun bü. 
tün kıvmet ve mahivetini anta.dTklan 
ic:in, o~un telakkilerlnc ve vaitlerine 
itimat etmemişler; soğuk muamele 
göstermişlerdi . 

Lakin bu adam, böyle istiskallere 
ve itfmatı=11zhklara ehemmiyet vere -
C'ek fıtratta değildi. Bol para s;ıyeı.in
de bir iki şeyh ve hoca bularak (Ezi
ne) taraflanna göndermiş, oralardan 
bir kuvvet Gıkararak maksadına mu
vaffak olacağmı ümit etmişti. Fakat 
bu teşebbüsü de beklediği neticeyi 
vermemişti . 

Anzavur, taliini bir defa da (Gö
nen) de tecrtlbe etmek istemişti. Bu
nun için de evvela, - kendisi tarafın
dan tayin ettirilmiş olan - kaza kay
makamına ha'ber göndermişti. Ve, 
derhal muvafık cevap gelmişti. Kay. 
makam: 

- Paşa Har.retleri, buraya teşrif 

buyursunlar. Meseleyi burada müza -
kere edelim .. 

Diye haber göndermişti. • 
Anzavur ,artık talih ve teışcl)bü.sa -

tmm iyi bir nekle gir<liğinden emin o
larak (Gönen) e gitmişti. Kaymakam 
ile ,eski ahbapları ve adamları tara
fından istikbal edilmiş, mükellef zi
yafetler verilmişti... Fakat sıra (kuv
vetli bir çete toplayarak gizli yollar. 
dan Ankara üzerine düşmek) pllnma 
gelince; buna iştirak etmiye kimse 
cesaret edememişti . 

[Arkası var] 
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PaTalar 

Alı !ıf 

1 Sterlin 614,-
1 Dolar 122,-
20 Fransız fr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 81,-
20 Drahmi 20,-
20 İsviçre fr. 565,-
20 Leva 21,-
1 Florin 62,-
20 Çekoslovakya ku- 70,-

ronu. 

Satış 

618,-
121i,-
118,-
130,-
ss.-
23.

S75,
ı3.-
66.-

78,-

I Silinı 
I Pezet& 
I Mark 
1 Zloti 

20- 22.-
Tescil ~ditmemi,tir. 

23.- 26-
19,- 22,-

I Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yen 
Ruble 

20,- 23,-
12,- 14,-
47- !iO,-
T,escil edilınemiı,tir. 

I laviçre kuronu 
Altm 
Banknot 

Çekler 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Bertin 
Var~ova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yolcohama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 

I< ıht "'' 

.. 
30,-

990,-
240,-

617.25 
0,7919 

17,0325 
15,0410 

4,7020 
88.9425 

3,4463 
64,8035 

1,4675 
22,3766 

4,2316 
7,3470 
1,9692 
4,2220 
4,2932 

108,2220 
34,5890 
ı.1~ 

17.5056 
3,1422 

Anadolu J VI! n kupon kesik 
IIJ 

.. Mümessil 45,90 

lıtilırazlar 
Türk Borcu I 

" II .. .. nı 
Ergani A. B C. 
Istikra:n Dahili 
Sivu - Erzurum J 

JT 

Esham 
• 1o Bankası 

N 
H•milinı 

Anadolu % 60 
" % 100 

Sırketı Havrıye 
Tramvay 
Boraootj NelııtD 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
S:ırlr M "rlcl!ı Ecıanesf 
% 7 Sivas 

.. 
32,-

995.-
242,-

615.-
0.7910 

17 ,0913 
15,CıQ60 
4.7190 

89.2682 
3.4590 

65,04 
1, 1725 

2Z.4585 
i.2470 
7,3740 
t.9764 
4,237!> 
4,3090 

ıo8,6t 75 
34,71) 

2,77 
174418 
3,1536 

\0.60 
42,70 
42 so 
•6.10 

23.52,1/2 
21.50 

21,b7.l/2 
IJ7-
99.25 
99.' ~ 
99,.50 

8l.
ıo.-

10 -
25,20 
41.
\tı -
20.50 
l'i.
'l?.-
13.80 

90,
Z9.
s ~o 

99.50 

Radyo 
Bugünkü program 

İstanbul 

Ankaradan verilecek olan bu programı 
lsatnbul radyosu da aynen verecektir. 

Saat 12 - 13: Pllk neşriyat; 13 - 1,305: 

1 

İstiklal m.aror; 13,05 - 13,25: Tilı·kiye 
Cumhuriyeti rejimi hakkında C. H. P. 
Genyönkurul üyesi Denizli Saylavı Ne. 
cip Ali Küçüka'nın konferansı; 13,25 -
14: Müzik; 19 - 19,05: Istiklal marşı; 19,05 
- 19,25: Türkiye i.nkılabı hakkında C. H. 
P. Genyönkurul üyesi Erzurum Saylavı Na. 
ri Kansu'nun konferansı; 19,25 - 22; Mü
zik 

Jf. 

Günün program özü 
Senfoniler: 

17,35 Varşova: (Mozart, Moskovski v.s.); 
21,30 Bükreş: (Muhafız bölüğü orkestrası}; 
23,35 Budaperıte: (Waııner, List, Şuman, 
Dohnanyi). 

Ha.fiJ konserler: 

15,15 Paris - Kolonyal: Konser nakli; 
17,10: Prag: Karışık konser; 18 Bükreş: 
Radyo orkestrası 18,25 Prag: Şar· 
kıl konser ; 18,35 Prag : Bohemya 
dansları; 18.40 Layzpig: Halk şarkrları, 
danslar; 19,15 Bükreş: Radyo orkestras!: 
20 Paris - Kolonyal: Kons~r naklı; 
20,35 Varşova: Hafif musiki; 21,3!) Istan· 
bul: Radyo orkestrası; 21,SS Prag: Orkest 
ra, piyano; 22 Varıova: Leh musikisi; 22,4~ 
Bülı:reş: Motzoi orkestrası; 23,15 Prag: Fok 
orkestrası; 23,20 Belgrat: Radyo .,rkest
rasL 

Operetler: 
21,45 Roma: Mule'nin "Dafni,. operası. 

19.15 Budapeıte: Piyano - Şarkı; 20 Is
tanbul: Türk musikisi; 20 Varşova: Piyano 
konıed; 20 Llypzig: Piyano (Tek kollu pi· 
Yaniat Horn); 20,55 Btikreş: Jorj Fo!eıılru 
(Şarkı}; 21,45 Paris P. T. T. : Şopen musi
kisi. 

0"ı. mosild!lll: 
16,30 Pariı - Kolonyal: (Paris odı ku. 

arteti); 21,30 Belgrat: Kuartet konseri. 

16,40: Eindhoven; 18,30: Iatanbul: 23,15: 
Millno; 23,30: Liypziı; 23,45: Roma; 24: 
Varşova. 

Plak konserleri: 
9.55: Pariı - Kolonyal; 10.45: Paris -

Kolonyal; 12,30: Istanbul; 13,10: Bükreş; 
14,30: Bükreı: 15 Eindhoven; 20,20: Bük· 
ret (pllkla Türk musikisi); 23,10: Var· 
ıova. 

Küçük s._n'atler kongreıı:ine 

gidecek murahhaslar 
Tkinciteşrinin 12 sinde Ankarada 

toplanacak olan küçük sanatlar kon
gresine iştirak edecek murahhasların 
seçilmesi ticaret odasına bildirilmiş
tir. KUcük sanatlar erbabı her zümre 
den mümessillerini pazartesi günün
den itibaren seçmeye başlryacaklar • 
dır. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
Yazan: LOKMAN HEKiM 

Pastırmaya Rakip 
Ne mutlu lstanbullulara! Trab- milletten dalıa iyi bilen lngilizler

zonda, lstanbul ve Karadeniz ya
lısı lıalkına ucuz ve taze et yedir
mek için bir fabrika açılacakmış. 
Burada etler dondurulacak ve ıs
tenilen yere gönderilecekmiş. 

Haberi bildiren telgraf: 
- lstanbul Belediyesi mezbaha 

varidatından blraz kaybedecehe 
de, fabrika lstanbul halkının sıh
lıatine hizmet edecektir. 

Diye ilave ediyor. Bu işte lstan
bul Belediyesinin mezbaha varida
tından bir ,ey kaybedeceğini ben 
sanmıyorum. lstanbulda en ziya. 
de lüks 0fyadan sayılan taze eti 
yiyerek mezbaha varidatını temin 
eden halk pek mahduttur. 01"1ar 
dondurulmuş etin iyiliğini öğren
seler bile, ucuzluğundan dolayı o
na rağbet etmiyecekler ve yine pa
halı, pahalı taze et yemekte devanı 
edeceklerdir. 

Dondurulmuş et, şimdi taze et 
ylyemiyen halkın mühim gıdası o. 
lan pastırmaya rakip çıkacak
tır. Yıllardanberi pastırma ye. 
mekten ağzı kavrulmuş, karnı gaz
lardan şişmiş halk yeni, ucuz ete 
rağbet gösterecektir. 
Vakıa pastırmalar da insanı pek 

iyi besliyen iyi bir et konservesi 
demektir. Taze eti yiyemediğimiz 
zamanlarda imdadımıza yetişrn;, 
olduğu için biz ona daima minrıet
tarız. Fakat ne de olsa, yeni me
deniyetin icadi olan dD:ndurulnıuş 
et ondan üstündür. 
Dondurulmuş etin, kimya bakı. 

mından, taze etten hemen hiç far
kı yoktur. O.nun için insanı bes
lemek cihetinden de ayni işi gö. 
rür. 

Lezzetine gelince; taze et me
raklıları onun tatsız olduğunu id
dia ederlerH de, et yemeyi her 

ce en makbul et, ta A vustralyada 
dondurularak, buz dolabı gibi so
ğuk vapur ambarları içerisinde, 
haftalarca süren yoldan getirilen 
sığır etleridir. Rivayete göre Lon
drada da yenilen bifteklerin en lez
zetli, en ziyade gevrek olanları öy
le dondurulmuş etlerden kızartıl
mış olanlarıdır. 

Dondurulmuş etin büyük bir fay
dası, donmuş kaldığı müddetçe hiç 
bir suretle koknıasına imkan olma
dıktan başka, donmuşluğu geçtik
ten sonra da taze etten daha geç 
bozulmasıdır. Bundan dolayı don
durulmuş et, evde daha uzun bir 
müddet saklanabilir.. Dondurul
muş ette, taz.ı ette bulunabilen, 
solucan yumurtaları da bulunmaz. 

Koyun eti de sığır eti gibi don
durulabilirse de Trabzonda kı..ıru-, 
laca:k fabrikanın koyun ve keçi et
leriyle uğraşmaya rağbet göster
miyerek, Erzurumun meşhur sı
ğırlarını, ineklerini donduracağını 
şimdiden tahmin edebiliriz. Kay
seri pastırmasının iyisi de daima 
Erzurum ineğinden yapıldığı içln 
Trabzonun dondurulmut eti: pas
tırmaya gerçekten rakip olaca'<
tır. 

Yalnız. dondurulmuş etin pas
tırmayla rekabet edemiyecek .1ir 
tnoktası vardır: Dondurulmuş et, 
pastırma gibi hemen doğranılıp ye
nilemez. Pişirmeden önce, don
muş halden kurtarılması bir takım 
ahkama tabidir. Bunları şillldiden 
söylesem hatırınızda kalmaz. Trnb 
zonda fabrika kurulup ta, işleyip te 
dondurulnıu' etleri buraya gel
diği zaman sağlık öğUtleri de, 
onları yazan da sağ kalırsak. don
durulmuş etin nasıl çözülecegıni o 
vakit kMufuruz. 
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MAl21 ANTUV l\N ETi .. 
~om<::Anı 

Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan .4. E. Y .4LM4N 

Antuanet, Kocasını Hiçbir Mari 
Zaman Aşkla . Sevmemişti 

Bu feci haftalar zarfında karısı ken-ı kay basarna~ merdive~ inmeye, ko-ı 
disile bir kere bile konuşamamıştır. casmı son hır defa gormeye hakki 
Bir taraftan da muhakemeye de- yoktu. Hayalinde hakikatten bin 
vam ediliyordu. kere daha korkunç ve daha .feci şey-

Fakat bu muhakeme esnasında ne- Jer canlanıyordu. Nihayet aşağı kat 
!er cereyan ediyor, ne karar verili· taki gürültüler kesildi. Kral Tampli 
yor, bunu bilmiyorlardı. Mari Antu
anet altındaki odada dolaşan koca
smm ağır adımlarını duyuyor, fakat 
onu ne görebiliyor, ne de kendisile 
konuşabiliyordu. Bu vaziyet son de
recede acı idi. 

Son mülakat 
(20) Kanunuevvel günü hususi bir 

memur geldi. Mari Antuanete çocuk
larile beraber aşağı kata inebileceği
ni söyledi. Kadın, bu tebliğin dehşe· 
tini derhal kavradı. On Altıncı Lüiyi 
idama mahk\\m etmişlerdi. Kocasını 

son defa olarak görecekti. Çocuklar 
da babalarını bir daha göremiye
ceklerdi. 

Çok feci olan bu saatlerde, artık 
ertesi günü boynu vurulacak olan a
dam da hiç tehlikeli addedilmediği 

için hepsini yalnız bıraktılar. Kan, 

terketmiş, arabaya binmişti. Evve " 

la Avusturya prensesi, sonra veliaht 

karısı, daha sonra Fransa kraliçesi 
olan Mari Antuanet bir saat sonra 

yeni bir unvan almıştı: (Dul Capet)4 

OTUZ ALTINCI BAP 
Yapyalnız 

Giyotinin merhametsiz bıçağı işini 
gördükten sonra etrafı derin bir SÜ .. 

kUt kapladı. On Altıncı Lilinin ida"' 

mı saltanat ile cümhuriyet arasnıa. 

bir kanlı çizgi çizmiştir. Bu zayıf ve 
yavq tabiatli adamı ölüme sevke • 

den meb'uslardan hiçbirisi ·Ma.rl 

Antuaneti şimdilik itham etmeyi dil"' 

'ünmüyorlard.L 

[Arkam var] 
koca, krz.kardeş ve çocukların vedaı ---===-=--=-===========
pek hazin oldu. Bunu pencereli kapı-
dan nöbetçiler seyrediyordu. 

Bu son mUlakat hakkında ne söy
lense hepsi uydurma şeylerdi. Çün -
kü şahitsiz cereyan eden bu vak'a 
hakkında hiç kimsenin malfunatı yok 
tur. Hiç şüphe yok ki baba ve oğlun 
birbirlerinden ayrılmasını görmek 
Mari Antuanetin hayatındaki en acı 
hadiselerden birisi olmuştur. Bir in
aanın ölüme gitmesini görmek, da
rağacına yaklaştığını bilmek, her 
hassas insan için zaten bir işkence
dir. 

Mari Antuanet kocasını hiçbir za
man aşkla sevmemişti. Kalbini çok
tanberi bir başkasına vermişti, fakat 
dört çocuğunun babası olan bu a -
damla yirmi senedenberi beraber ya
samıştı. Kendisine karşı iyi ve kötU 
~ 

günlerde daima sadık ve vefalı olan 
kocasına nasıl acımazdı? Sırf siyasi 
sebeplerle biribirlle evlenen bu iki in
san felaket günlerinde biribirlerine 
daha fazla ısmrnışlardır Temple'de 
geçirdikleri korkulu ve felaketli gün
lar onları mes'ut senelerden daha faz 
la biribirlerine yaklaştırmıştı. Hem 
Kraliçe gayet kat'i olarak şunu da 
biliyordu: Kocasını yakında kendisi 
de darağacına doğru takip edecek, 
birkaç gün sonra ayni akibete uğrı
yacaktı. 

Bu son mühim dakikalarda kral 

gene ayni soğukkanWığmı muhafaza 

etmiştir. Bütün hayatmm mabvine 

sebep olan kayıtsızlık bu son daki

kalarda işine yar~mıştır. Hiçbir he

yecan ve korku göstermemiştir. Bi

tişik odada bekliyen dört nöbetçi 

ne yilksek sesle söylenmiş bir eözü

nü, ne de bir hıçkırığını duymamış
tır. En sevdiği insanlardan ebedi

yen ayrılırken bile bu zayıf tabiatli 
kral çok mert ve kuvvetli olarak ha

reket etmi,tir. Bütün hay~tmda 
gösteremediği metanet ve azmi son 

dakikalarında göstermiştir. Diğer 
akşamlar gibi ayni şekilde saat on 
olunca ~erinden kalkmış ve ayrıl _ 
mak saatinin geldiğini haber ver
miştir. Bu kadar kat'i ve sarih bir 
hareket karşısında Mari Antuanet 
hiçbir itirazda bulunamamıştır. Er _ 
tesi sabah saat yedide karısını ve 
çocu~a~mı görmeye geleceğini söz 
vermıştır. Bu kendılerini avutmak 
için söylenmiş, çok tabii bir yalan
dır. 

lıtıraplı bir gece 
Kraliçe yukarılri odasında bütün 

geceyi ıstırap içinde geçirmiştir. Bu 
uzun ve uykusuz gece bitmek tü
kenmek bilmiyordu. Fecirle beraber 
feci ~azır!ığın gürültüleri de başladı. 
Agır bu araba sesi du~yor, yu

kaı: _ çı.k~p. inen insanların ayaJ< ses
lerını ışıtıyordu. Bunlar acaba son 
dua~ı edecek olan rahibin veyahut 
celladın ayak sesleri miydi? 

Uzaktan ~avul sesleri duyuluyor. 
Nihayet hava ağarıyor. Babayı ço
cuklarından ayıracak olan !Jaat ner~
deyse çalacaktı. Odasında mahpus 
olan biçare kadın bir kat aşağıdaki J 
vak'alardan haber alam.ryordu. Bir-

Körleri, dilsizleri, sağırları 
iyi eden Eerom 

Adapazarma gidip körleri, sağır • 

lan, dilsizleri, inmelileri kendine ma.b 

sus bir seromla iyi ettiğini söyliyen 

Doktor Bay Hüseyn Hüsnü hakkın"' 

da Izmit sıhhat müdürlüğü tarafın ;ı 

dan tahkikat yapılarak raporun :3Ih"' 

hat bakanlığına gönderildiğini, dok"' 

tor tarafından gözü, açılan kör, ko " 
nuşturulan dilsiz bulunmadığı da s.!I 
laşıldığmı yazmıştık. Doktor HUs&' 

yin Hüsnünün eşi olduğunu ve Ba "' 

kırköyde Kartaltepede 7 numaralJ 

evde oturduğunu söyliyen Bayati 

Mehpare, dün matbaamıza _gel~ 
zevcinin elyevrn "Ankara., da bulun' 
duğunu; zevci tarafından körlere, sa" 
ğırlara, dilsizlere tatbik olunan hıJ' 
susi seromun iyi neticeler verdiğini 
söylemiş ve şunları da ilave etmiş " 
tir: 

"- Zevcimin Adapazarmda bit 

körün gözlerini açmaya muvaffak ol"' 

duğunu bizzat ben gördilm. Dıtiya.1' 

bir kadın da kocam için bana "Hı " 
zır gibi imdadıma yetişti de inme " 

den kurtuldum,, diye dua ediyordu. 

Zevcim müktcdir bir doktordur, 

bütün mesele aleyhinde dedikodcJ 

yapılmış olmasıdır • 

Hem kocamın bir otelde hasta ka"' 
bul ettiği de doğru değildir. Adaps." 

zarında Hacı Cumanın evinde husU" 
ei muayenehanesi vardır.,, 

Bayan Mehpare bize, "On Cebeci 

Ozanlar sokağı Diyarbekirli Sıddık,ı 
imzasile "Ulus.. refikimizde çıkall 
ve kendisile ailesinden iki ferdin ro" 
matizmalarını iyileştirdiği ve bunlar

dan birine yilrüme kabiliyetini de teJc 
rar verdiği için Doktor Hüseyin HilS 
nüye teşekkürü mütazam.mm bir ila"' 
nı da göstermiştir. 

KAGNI 
Hikayeler 

Sabahaddin 

Ali 
SON SENELERiN 

EN GÜZEL VE EN 
OLGUN ESERİ 

••e••M•9• 
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1 Hali 1Mfi7"• 
DO HAN 

Siz de onun gibi yapınız!~:.;.:.~ 
tediye etmie olduklan lel'ID&yenin 
yt1sde fhndi1tlc 22 sinin iadem takar
rür etml§ olmakta buna mahsuben be
her birlik hiaae aenedl için ikinci tev
ziat olarak ı.ıo T. liruJ tediye edile
cektir. Tecliyata 2 tıdncitepin 1936 
tarihinde batlenıJacaktır. 

Hi·edarlaı- malik bulUDduklan se
netleri numaralanm havi bir bordro -
ile birlikte Sellnik Bankam gieeleri
ne g&rterecekler ve bank•ca tediye 
eedilecek mebllğ, ibraz edilen bisae 
senetleri üzerine bir damga ile tea -
bit edileeektir. 

Bu suretle damgalanmış bulunan 
hisse senetlerini, billhara vaki olabi
lecek tevziat için, hiasedarlarca hıf
zedilme.t li.zmıdır. 

ELEKTRON MÜESSESATI 
GALATA VOYVODA CADDESi No. 59.eo.e2 

nLE,Oııt , •t•M 

POSTA KUTUSU • tt .. 

Sirkeli Havriveden: 
Batlra Jmdmlann ...,_ w parlak aıtıerini kendi lekeli, çlhilk diflerile Ecnebi memleketlerde ikamet eden 

mbJraJ9M edip ye'se kapılmaktaDM hissedarlar, hisse senetlerini bir bor-

Oturduklan karyelerin mekteplerine giden talebeye yalnız yaz tatili müd
detince hükmü muteber olmak üzere verilmit olan paaolarm müddeti bu ayın ao
nunda hitecek ise de bu laınn talebenin de mekteplerin hafta tatillerinde ( Cu
martesi öğleden aonra dahil) ve Bayram günlerinde Köprü ve Boğazın her is
kelesi arumc:la puo bileti ile seyahat edebilmelerini teminen yeniden paao veri
leceiinden alikaclarlann fotoğraflı mektep ilmuhaberi ile Şirketi Hayriye 
idaresine müracaat eylemeleri ilin olunur. R AD y o L l• N ~~E~r~ri: 

kasma ibraz ederek damgalatabile 

KuJ1aıam&11 tercih etti ve ima bir aman içinde ~nlardan çok daha beyu. ce=!i memleketlerde ikamet eden ·-----------:--------__._ ____________ , __ 
çok daha parlak diflere sahıp oldu. hlsaedarlara tediye edilmesi llzmı.ge. o 

ım mebaliğ kambiyo mezuniyeti is - V E N s 
RADYOLlN, kir tabalr.......,. daha aert. fakat mine tab&lrumduı tlb•line intizaren billhara kendileri-
daha yumqak olduiu IGID dlflori Gbmeden temizliyen ve parlatan ae verilmek Uzere, tstanbulda Sellnık PUDRASI 

'9lbe dJt W!cunudur. BnJru! nezdinde Türk liram elara.k ._ __________ .._ ________ _. ..,.tacak bloke bir hesapta her bir 

hlaedarm matlubuna kaydedilecek • 

----------------------------------~~ tir. 

OD ON 
Yeni çıkan pllklar 

lstanbul Rady08U ve Odeon l'abrthemm delerll aan'atkln 

Bayan VEDiA RIZA GiZ 
Hüzam oarkı - Aşkmla liiıilnlem 

Beate: Sallhaddln Pmar 
Nr. 270107 Kl1rdili pr1a _Ellerine kimler yaktı kmayı 

Be8te: Sali.haddin Pınar 

Bayan Hamiyet Yüce Ses 
are flll'kl - aoa.as ~ 

Beste: Iz. 1A1d Duygulu 
Nr. 270106 Muhayyer şarkı - Yürük Ali 

Beste: iz. Zeki Duygulu 

-eayan Mahmure $enses 
R.umba - Bolum l&rl Jml 

s.t.e: Mutafa Şt1krt 
Nr. 270103 1'lllll'O _ Yeşil g6slerde Bahar 

Beste: Mustafa Şükrll 

• Tuftye Memurlan 

KAYIP: Y8k arabama alt 12M nu
marah pWıayı kaybettim. Yenisini 
alaatnndan hDkmtl yoktur. - Top
hane lüelealnde arabacı Celll. 

Dr. HORHORNi 
ICmlnGntı ecanesi ,anmda Tel. 
24131 Her giln ak9ama kadar 
hastalannı kabul eder 

)lflballğalı eözler ve rakamlar 
bot gartllebilir, ancak 

Mukayeee teruiBbd elden 
blrakmamalıdJr. 

-------KREM PERTEV 
lnanbul 'Oçllncll lora memurtutun. 

dan: Yorgt Dorltzaye: Beyoğlu Ha- ~buna l11zum yoktur. O ,mt-

ma.lba.şı Yeni yol No. 84. Suat 'Ka
raoemu vektll N 
idlll 
lreme-1 1ldncl Ticaret Dalre8inln 8'/ 
281 numara 11/12~ t&rhli ili.mı ne 

retine daima sadık kalmış ve 
lirkz...... ~ 

,.~, .................. ~ 
1alftfr. 

borcunuz olan 288 Ura 78 kurufu 6- ----------
demeniz hakkmda tarafınıza tebliğ Osmanh Bankasından 
edilmek nzere gönderilen 36/2'12 Omnan1ı Bankuı Aeleri Sontqri-

N • 1. D 1. M h t doaya numaralı icra emri blll tebDt Din 2 inci .~ı gllnllnden itlba • ezıp 1 e 1 e me iade edildiğinden illnen tebllpt ~ ren yeni bır it ara kadar, qafıda ya-
Aymtap tarkıaı - DUman dUman olmUf k&rflki ama karar verilmiştir. ttln ta.riblll· zıh aaatlerde açık bulunacaktır : 

Nr. 270114 dağlar den itibaren mez~r borcu bir ay zar. 1 - GALATA MERKEZi tLE 
Okab garip - Bir çiçek a.çdınıt tmda ödemeniz ve bu müddet zarfm· YENtCAMt ŞUBESl: 

da mal beyanında bulunmanız ve telll• Adi cttnıerde: 
~--- Satrşa Çıkarılmıştlr. ___ .... yis ladet muhakeoıe ,oıne veya merct Saate dan 1e ya kadar _______ ..._ _____ .....,;;...._____ den tehiri icra karan getirmenil il- Camart.e.I stmıerl: 

Ş • k • H d ıamdır Akil takdirde cebri icraya ele- Saat 9 dan 12 ye kadir. ır etı ayrı• ye en : vam edueoell ve beyanda bulunm& • 
2 - BEYOOLU etJBESt 1 

dıfmız takdirde hakkımzda icra it. Adi gtbalerde: 

DUnJdl nfiabamızda netredilen illnda bagOn Rumeli Kavaimdan u.at Kanununun 78 ve 337 inci maddeltl'l ::ı 9 dan 12.30 =· 
19 da hareır.tle başlıca Ana4oıu ve Rmiıell t.kelelertıae utrayarak Köp· mucibince muamele ifa edileceği ~ ,,_..:_~-~ .!.!: · 

emri niakamma kaim olmak ftJJll"8 "'...._..... •-·= 
rDye gel~ olan 71 DUJD&rah n.purmı hareket u.atl btrtlp h&tuı olaraJr 1ln olunur. (269()5) Saat 9 dan 12 ye kadar. 

(10) ,ek1
1
nde diıilmiıtir. Jfareket aatiairı a o1duP tawA w tubllı =-==------""".:::=========== 

l 111111 ••""81n 11 .... n ltleı. 1 ....... , Diıılml olunur. 

izahı pyrilcabilı fakat hakikat' 
Cidden ...,..in taiill Jlbl, biletlerinin t&Ul de yaver olan 

Güzellerin pudrasıdır. 
En kı1>ar famı1yalar, narin ve nazı1c cı1tliler V enüı pud. 

rumı beienerek takdirle kullamyorlar. 

Y alruz bir tecrübe kilidir. 

T anımmt eczane ve ıtriyat ticarethanelerinde satılır. 
Deposu: Evlıya Zade Nureddin Kimyevi Ecza 

Ali.t ve Itriyat Ticarethanesi, lstanbul Bahçekapı 

Tek Kollu Cemal Gişesi Sahibi~ 
CEMAL GOVEN 

Sayın mütterilerinin Qimhuri~et Bayr&mnu kutlular 
(Bayram günleri giıemiz açıktır.) 

En mükemmel lnailiz falwikalari mamulitmdan 

Trençkot ve Gabardinlerinin 
Zengin ve müntahap glflUerini en mtlsait ıartıarla ve her JVden 

ucu fiyatlarla ~Y«>ilunda 

B A K E R 
den baskı HıÇBıR MAGAZA takdim edemez 

Sisi 10n derece alakadar edecek 
~-· Vitrinlorlmiae l'utfen bir göz gudiriniz. 

..-------KAŞE---~ 

KALMiN HAS 
Ainlardan, nzılardan, acılardan kurta
nr. Çüııküı 

HAS KALMIN'dlr 

Devlet Demiryolları Umum 

KADER GiŞESi 
Her kefidede muhakkak lll6fterilerlnl sengin ve mea'ut etmektedir. 

• Kader ve taliin bu aırrı izah edilmez fab't hakikat: 

Muhammen bedellcrile ıniktar ve vasıflan aşağıda ya
zılı ( 5) gurup malzeme her gurup ayn ayn ihale edilmek 
ü:ere hizalarmda yuıh t~? .ve günlerde. Haydarpqada Sıvas - Erzurum hattı üzer.inde bulunan Eskiköy Ka ... 
car binası dahilindeki 1 ıncı ııletme komısyonu tarafm- ra~ö~, Kav~~ ve Cetinkaya istasyonlannm ı / ı İ / 93 6 
dan açık eksiltme ile satın al~c~tır; . . ~rih~~den ıtıbaren her türlü münakalita açılacağ1 ve 

İsteklilerin muvakkat t~ı~at ~le kanunu!' taYll!' ~- şımdilık bu kısım üzerinde Pazartesi Pereembe günleri 
ii veıilralan ve kanunun dörduncu madd~ mucıbınce. muntazanı birer muhtelit tren işletileceli muhterem hal
ile girmiye manii kanuni b~unnıadığma daır beyanname kailin olunur. "1549,, "2526" 

MOdUrlUğünden: 

tır. Siz de diier bahti,...Iar pÖİ ~olmak 
iatenmia 7eni t.tip biletinizi 

KADER Gişesinden 
Alınız. Devıunlı hiletler l liraclan utıJıyor 

1'lfl'8daD llparlf kabul edlUr .,. dertıal g&ıderllir. 
Adrele dikkat: latuıbu1. Bmfn&ıtl. Valde Mm yanıMa No. ' Tel. 
2S970 Beyoğlunda Parmakkapı, No. 109. Telefcın: '8888 

vermeleri lazımdır. Bu ioe aıt tartnameler Haydarpqada • 
ı. inci işl~tme komisyonu tarafından parasız olarak ve ... B O A Z 1 Ç 1 
nlmektedır. 

1 - 68 adet Dubl bina camı, 880 adet adi bina camı Kecmuaemm Clmlıarl,.t .Jlrra• mtmuebe~e çrkan fevkallde aa-
muhammen bedeli 307 lira 50 kurut ve muvakkat temi· 1181 buaflnda itlblım: Dfrll • Botulçi iskelelerinde atılmak. 
natl 23 lira ı O kurut olup 9-Xl-38 Pazartesi eünü aaat ~: Reül .....,_, BUD1'1N CAHrr YALCIN•ın l1efla bir 

1 O da • m•blell, lıllTaT OINAI.'ID en Jelli •iirl. BALAHADDIN 
'------------------... ' z - 7 s Kc. palancalık ~f halat 28 m/m, 150 Kg. kol- aoıı·u. • .. ,_ w cmKAL NADIR·m • IU.ı bir brll;: 

tukluk lif halat 35 m/uı ":J' muhammen bedeli 132 lira TG llUllW'&lı V..- alt nmm" 1UI ve btrvok tür ve fototraııar çAGLAYAN'da 
CUmhurlyet BayramJ mtlnuebetlle ' slnl1lk bllylk 

11em1eketimbdn ta1111m111 wı'atklrlan.,. 

Bayan MUALLA Dinçses 
114veten ZEYBEK REVÜSÜ 

ve Rizeli kemençeci SADIK ve arkadatlan tarafmdan 
Karadeniz Halk Türküleri ve Milli Ralmlar 

45 kuruş ve muvakkat temınatı g lira 95 kuruı olup ·~ftl'dlr~~· ~~=====~~~~~~---••ıl 12-XI-936 pazartesi ,uııü aaat ıo da 
3 - 2000 Kc. kompresör Yaiı (prsoyle D. T. E. oll ---~ -·- - -

B. B. veı emsali) muhammen bedeli 472 lira 20 kurut ve 
muvakkat teminatı 35 lira 40 kuruş olup 12-XI-36 per -
eembe günü saat ı O da -

4 - 600 M. çelik çekme fren hava sevk borusu (1/2" 
ve 3/4" de) muhammen bedeli 484 lira 92 kurue ve mu
vakkat teminatı 28 lira 90 kurut olup 9-XI.36 puarteai 

·· ü saat 10 da 
gun c1 ak • • • 5 - 54000 M. kur nn vum 2 ıncı mevki va«onlar 

için muhammen bedeli 1620 lira ve muvakkat tern · 
121 lira 50 kuruş olup 9-XI-36 ı>azartesi gün·· ınatı 
ıo da (2494) u saat 
. ~~la~a - ~tinkay~ ~a~~ y azıhandan sonra 
sıkkoprü - Hekımhan ısırnli iki istasyonun ı 11 93 

Ke-
hinden itibaren işletmey~ açılacağı ve şiınd"l:k M 6 tari
Hekimhan arasında Perşembe günI • M 1 1 

• alatya -
isletileceii muhterem halka ilin oıu:r. ~t6e01ıt trenler 

9 .. 



Apartıman Yaptırmak Tasavvurunda iseniz 

Elek'rik lesisatı Meselesine 
Fazla Ehemmiyet Vermeniz Şarttır. 

Siz veva Kalfanız 

Elektrik Tes ·satını 
Herhangi Bir Elektrikçiye iha~e Etmeden 

a 

o IEDve 

Danısma:ısınız 

SATilE: Müşterisine ez!vet etmez 

SATiE Doğru fiyat sövler 
\ 

29-10. 936 

SATllE En iyi malzemeyi kullanır ~~-•-INl1'1 
--~---=-~~~.-•= :.ıu awC:w 

' 

SA 1iE işinizi sürat1e intac eder. i•~41riiJF 48iDffj 
Telefon: 44963--"' ---------------~ 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLERi 

Esmer, aarı,m, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kil!1ilen giderir. 

4 şekilde takdım edilir: 
1-Krem Balsamfn yağlı gece 

için pembe ren~li _ 
2 - Krem Balsamın yagsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4:-Krem Balsamin acı badem 

gündüz için 
Kibar mahtlllerin takdir ile 

kullandıktan yeglne 8Jlıhf krem· 
lerdir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoflu - lstanbul 

Acele Sabhk Hane 
6 oda ,banyo, mutfak, odunluk ve 

klSmtırltığil ile 100 metre bahçesi bu
lunan 3 aeneJik yeni beton bir ev mu
tedil ftat1a acele n.tlhkbr. Fatih Ya
YUZ SeU:m caddesinde Boma oteli sa
hibine mtıracaat • 

Sahibl:Alullet Emin !'ALMAN -
Umumt Neerfyab idare Eden: 

8. SALIM 
Gaııetecilik ve Netriyat Tllrk Limitet 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaam 

-

Kullanacağınız 
Fener ve Pi.lerin 

en ıyısı 

DAIMONdır. 

POKER TIRAŞ BIÇACil 
DAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KASIK ve 

ÇAT AL 'Iarını da daima tercih ediniz. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gnn arasız açıkbr 
- - - .. 

Etablisman QROZDJ-BAK İstanbul 
Yeni ve mevsimlik çeşitleri gelmiştir 

Yünlü Kumaşlar - Kadın için yüksek nuvoteler, Erkek, kadın ve 
Çocuk için hazır ve ısmarlama elbiseler. Çok zengin trençkot 
ve yağmurluk çeşitleri, T uhafıye vesaire... vesaire .. , 

En birinci cins mallar. inanllmaz fiyatlarda 

BiR ZiYARET KAFiDiR 

ROTBART Luxuosa istiklal Lisesi 
DIREKTORLOCONDEN 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 nci • 10 ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe 

yoktur. 
3 - lstiyenlere kayıt p.rtlan bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasmda. Tel 22534 

1.- Vekiletimiz Deniz Ticareti Müsteşarlığı için 
her nushası 21 X 29 eb'admda tahminen (50) fo·-•L41W 

Osmanlı Bankası dan ibaret olmak üzere (1200) nusha (ARSIUL1' 
l LAN SAL) işaret kitabmm bastın1ması eartnamesi mucibio 

% 5 faizli, ıeıs tarihli istikrazı cc on beş gün müddetle münakasaya konulm~ştur. 
dahi1t tahvilleri hamillerine 2.- Şartnamesini gönnek isteyenlerin İstanbul 
ı Sonte,riıı 1936 vadeli. ve No. Deniz Ticareti ve Ankarada Veldlet Levazım Müd"" 

38 ıı kupon bedelinin, ı Sontefrln lüklerine müracaat etmeleri • 
1936 tarihinden itibaren Osmanlı 3. -Miinakasa 3-11-1936 perşembe günü saat 1 O 
Bankaemm Galata ve Ankara idare· Ankarada Vekalet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlil .. 
Jeriyle villyet merkezlerindeki bUtiln ğilnde müteşekkil komisyonda icra edilecektir. İstekli .. 
şubeleri glfelerinde ödeneceği ilin o- lerin yüzde 7, 5 hesabiyle ( 450) liralık muvakakt tend
ıunur. natı yatmlmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat 

20 - TUrk lirası itı"bari kıymetli etmeleri ilan olunur. ( 1378) (2237) 
beher tahvil kuponuna mukabil ki- , - -
ğıt para olarak 50 - kuruş verile- • 
cektir. 

• 1 



29-10 - 936 TAN 15 

iNHiSARLAR iDARESi 8 Liradan ·s LiRA YA 

Fransız ampanyalarını 
T O PTAN ALANLAR!.-\ .fENZiLAT~jf) 

eayram-Güiiieif ··şampanya ile Neşeleniniz ! 

iNDiRDi c 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası/ Deniz Yolları 

iŞLETMESi 24 Birinci Teşrin 1936 vaziyeti Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

.. - zade Han. Tel. 22740 .... J\KTIF 
Kasa 
~LTIN: Safi kilogram 17.087.953'Lira 
BANKNOT • • • • • • • ,, 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası • • , ,. • • • Lira 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 4.398.244 Lira 
Altına. tahvili kabil Serbest da. · 
vizler • • • • • • . . • 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • • " 

• 

rira 
24.035.573.11 
11.193.387.-

863.845.16 

701.385.22 

6.186.482.30 

68.403.48 

1 

13.613.027.02 
·-~~~~~~~~ 

Hazine Tahvilleri : 
Denıhde edi.evrakı nakdiye kar-
9ılığı • • • • • • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

Lira 158.748.563.-

12.064.611.-vaki tediyat • • • • • • • _,, 
~-~-~--~~-

Senedat Cüzdanı : 

370.200.-
24.4 73.314.25 

UAZlNE BONOLARI • , , • ~L~a 
TlCA.RI SENEDAT. • • • • ~ 

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

E ıha m ve Tahvilat cüzdanı: 
( Deruhde edilen evra.kt nak- Lira 

A - ( diyenin karşılığı Esham ve 
( Tahvilat (itibari kıymetle) 

34.501.820.2;, 1 

4.161.092.15 B- Serbest esham ve tahvilit ,, 
·---~--------~~ıı 

Avansla!": 

~tmveDö~e. • • • ,Lira 26.3.059.40 
Tahvillt üzerine • • . • • . " 17 .078.821. 77 

Hiııedarlar. • • • • • • 
Muhtelif. 

. 
• • • • • • • 

YekUn 

CiLDiNiZi / 
B E S L ·E Y i N i Z ı 

28 gtin u.rfnıda bir~.ok seneler da ha gençle.şnıJş olursunuz. Meşhur bir 
üniversite profesörü, genç hayvanlar dan cilt i~in hakiki bir cevher istih
sale ınuvaffak olmuştur. 

100 kadından 99 u beslenmemiş bir 
cilde ınallktirler. Buruşukluklar, sol
muş t;enler ve gevşek yanaklar bu ha
lin ball ali.metleridir. 

Zaman.ırnı~d~ . tecrübe ile sa.bit ol
mutur ki; cildmız, milyonlarca me
eaıneleri sayesinde sureti hususiyede 
ha.mlanmış birçok unsurları mas ve 
ca.nlı hUceyreler şekline ifrağ ederek 
kaybettiği güzellik ve 1:az.eliği kaza
nabilir. 

Cilt için en mükemmel gijncJeJlk 
güzellik reÇet:Mi budur: 

Genç ha.yvanla.rdan istihsal edilen 
Biocel cevheri, taze krema ve ttlUSaf. 
fa zeytinyağı. 

genç hayvanla~ 

dan ıstıhsal edl· 

ten ·• BIOCE L .. 

36.092.305.27 

PASiF 

Sermaye . . • • • • 
İhtiyat Akçesi . · · · 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 

• • • 
• • • 

15.000.C00.-

1.551.182.53 

Mudanya Hattı Kış 
Programı 

Deruhde edilen evrakı nakdiye Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-

158. 7 48.563.-

1 lkinciteşrinden itibaren :\tu
danya hattında kış programının 
tatbikine başlanacaktır. Buna 
nazaran lstanbuldan Pazar, Salı, 
Perşembe ve Cuma gün \eri ol -
mak üzere haftada dört posta 
kalkacaktır. lstanbuldan .::;aat 
8.30 da kalkacak bu postalar -
dan Salı ve Cuma postaları gidiş 
ve dbnıişte Armutlu ve :Mud:ın 
yaya uğrayarak Gemliğe kadar 
gidecekler ve diğer iki posta yal
nız Mudanyaya gidip gelecektir. 
Perşembe postası 1Iudanyadan 
ayni gün lstanbula dönecek -
tir. (21)03 l 

701.385.22 
ne teVfikan hazine tarafından 

vaki tediyat . · • • · · · 12.064.611.--. ----
Derubde edi. evrakı nakdiye 

bakiyesi. • • · · · • • 

Karşılığı tamamen altm olarak 
ilaveten teda,•ült vırnediJen . . Lira 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 

146.683.952.-1 

19.867.912.80 19.000.000.-

vazed. . ı .. _._. ____ 6_.o_oo_.o~o_o_.=ı 171.683.952.-

146.683.952.-

24.843.514.~5 

38.662.912.38 

17.344.781.17 

4.500.000.-
8.464.710.79 

Türk Lirası 1\1evduatı : 

Döviz Taahhudatı : 
Altına tahvili kabil dövizler . · ıLira 
Diğer dövizler ve alacaklı kli-
ring bakiyeleri. • • · " 

Muhtelif .• • • • 

1.723.58 

2·1.5!l8.1.5J .28 

• 

.. .. 

H.086.707.26 

24 !'iQO.S74.86 

7ü . .G-i0.257 .23 

Osmanlı BaPkası 

1 LAN 
% 3 faizli, 1911 ihraçlı Mı::ıır Kre· 

di Fonsye tahvillerinin, 1 - 12 - 1936 
tarihinde yapılacak itfa çe~cınrnde 
başabaş tediyesi tehlikesine karşı, 
Osmanlı Bankası Galata mt·rkez•yle 
Ycnicami ve Beyoğlu şubelerı tara -
fından pek iyi şartlarla sigorta edi -
leccği, mezkur tahvilat hamil>rirıin 

malumu olmak üzere ilan olunur. 

rltanb~feN Menıurluğtın~ 
dan: Kira bedelinden dolayı mahcuz 
olup satılmasına karar verilen nir a- ~ 
det do~durma dolabı 31 - 10 - ı)36 
gününe gelen cumartesi saat J2 den 

297.161.973.88 l 3 e kadar Beyoğlunda lstiklal cad-
Y ekU.n 297.161.973.88 

1 
dE>si 17.zetbey apartıman altında 4 

2 Mart 19 3 3 t 'h · d · · b 1
11 umaralı dükkanda hazır bulunacak 

arı ın en ıtı aren memur tarafından açık artırma su-
İskonto haddi <fo 5 112 Altın Üzerine avans Cfo 4 1h rc.·tiylc satılacağı ilan olunur. 

Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye 

Mektebi Nalbant Memurları ve 
Direktörlüğünden· 

Orijinal rekor şırıngası ( aes: 
culap) marka 1/ 8 cc. nıadenı 
kutu içerisinde veyahut bu ev-

Adet Muhammen 
kıymeti 

Lira 

Muvakkat 
teminatı 
Lira K. 

safta diğer bir marka 500 1200 90 
Orijinal rekor şırıngası ( faro) 
marka 1/ 1 O cc. ırıadeni kutu 
içinde veyahut bu evsaita di-
ger bir marka. · 500 825 61 88 
Termometre büyük ~~1:EB 31. 
Maksima 1/ 10 c 3000 2250 168 75 
Termometre küçük IVfEB 31. 
Maksima 1/10 c 3000 1800 13!> 
Rekor şırınga iğnesi (Küçük 
antiradermik) 10 X 0,80 ıoooo 1200 · 90 

5/ 11 / 936 tarihinde saat 
14,30 da kapalı zarf usu

. lile. 

Krezolin birinci mal 
Kaporit 

3 O O O kilo 13 5 O 1 O 1 2 S 

50 " 110 8 25 
5/ 11/936 tarihinde saat 
15 de açık eksiltme usu
lile. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Boğaziçirıde Balta I:in1anında Balıkçılık mektebi ola

rak kullanılan Balta Lımanı sarayı arkasında Yeni Refik 
B. caddesinde kain 4 No.lı Ahırlarla 8496 metre murab
baında meydanlık Ahırların 94 lira On beş kuruşluk ta
miratı kiracıya ait olmak şartile Yılda 1 79 lira bedel iize
r~nden ~ç sene ~ü<l?et ve aç~k arttırma usulile kiraya ve
rılecektır. İsteklılerın ve tedıye şeraitini öğrenmek isti
yenlerin 5/11/936 Perşembe günü saat on dörtte 01

0 
7 5 

pey akçelenle Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan
1 K~-

misyona gelmeleri. (M.) (2354) 

Istanbul Nafıa Müdürlüğ-ündeP: 
.~6/1.:~~36 Pazartesi günü saat 16 da İstanbul Nafia 

Mu~urluguncle ~opkapı Sarayı Mimar Sinan mutbaklan 
tamıratı açık eksıltmeye konulmuştur. 

Muk~vele: esksiitme, Bayındırlık işleri genel, hususi 
ve f~n?: şartnameleri, proje, keşif hülasasile hun;:ı miitp_ 
ferrı dıger evrak dairesinde görülecektir. 

~uvakkat teminat "67 5,. liradır. 
~steklilerin teklif mektuplarını ve en az" 5000,, liralık 

b.u ışe benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika Üze
rı?e Nafia I\ı1üdiirlüğüntlen almış olduğu müteahhitlik ve 
Tıcaret Odası vesikaları ile 16/11/936 Pazartesi g .... 
saat 16 ya kadar Nafia l\1üdürlüğüne gelmeleri. "ZS~~~ 

sı karşısında Yüksek Mektepler muhasebeciliğindeki Sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bütün bu uruıurla.r, !Jimdi Tokalon 
keriminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem tanmmll cilt UMurla.nnm en 
müke~ıneli ve en fazla besleyicisi. 
dir. ya.ınız bir gece zarfında cildini -
zi taravetıendirecek ve inanılmıyacak 
derecede ca.nlanclıracaktı:r. Ve 28 gün 
zarfında dev&mlı bir güzellikte yeni 
bir ten temin edecek, beşerenizi bir 

gül yaprağı gibi daha tatlı, daha 

nennin kıla.ca.k ve buruşukluldardan, 
gevşek yanaklardan ve yüzün zayıf
laırue adelelerinden ıcurtaracaktır ... 

ruza bakarak tasdik edeceksiniz 40 
ve 50 ya.şiarında birçok kadınlar son 
derece besleyici bir unsur olan bu 
kremin muntazaman kullanmaları 
sayesinde hemen bir genç kIZin terli 
taze cildine ve nermin tenine malik 
olmaya muvaffak olmuşlardır. Ak
şamlan, Tokalan kreminin pembP. 
rengindekini ve sabahları (yağsız) 
beyaz rengindekini kullanınız. Pem
be rengindeki krem en fazla besleyi
ci bir kremdir. Fakat sabahlan (yağ
sız) beyaz krem kullanılması mürec
cahtır. Çünkü fevkalade bir cilt un- --1-_:_-z-ir_a_a_t_V_e_k_a_l_et_i_n_a_nı_ı_n_a_s_a_t_ın_a_l-ın_a_r_a_k __ A_n_k_a_r_a_d_a 
suru olduktan başka pudrayı gayri d 

3 - Şartnameleri ve mevcut nümuneleri s ı· · ~d 
S . 1 N e ımıy ~ e 

Küçük ıhhıye memur arı ve albant mektebinde h ~ _ 
gün görülebilir. . er 

Bu ıayanı hayret semereyi, ayna-
mer'i kılar ve son derece yapışması- Etlikte merkez vilayetler eposuna teslim olunacak alat 
na medar olur. ve eczayı tıbbiyenin muhammen kıymetlerile muvakkat 

teminatları ve eksiltmo şekilleri Yukarıda yazılıdır. 
2 - Eksiltme 5 /11/936 tarihine rastlıyan Perşen1be 

günü yazılc saatlerde Cağaloğlunda Cümhuriyet matbaa-

4.- İstekliler 24.90 sayılı ~anunda Yazılı vesikalar ile 
teklıf 1:1~ktuplan~ı ıhale ~a~t:~den bir saat evvel makbuz 
mukabılınde komıs~on ıeıslıgıne vermeleri ve a<'ık k 

1 · kl ve ·ık "" c sı t-meye gırece er s a ve muvakkat teminat m kb 
1 

• 
1 b. l'k ·· 1 ·ı.... a uz arı e ır ı te muracaat arı ı an olunur. ( 215 s) • 

ilaçlarınızı Bah~e 
kapıda SALiH NECA 1 i 

den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddt 
ı..;. istikamcıtlP hıızırl~·m 

KES K • N K Aş EL ER• Grip, Nezle, baş ve di • 1 1 muannit ea.ncıle.n bir :nd:gr~arını 
Ktvmettar b' ·ı~ eser, 

o1 ır ı cıçtır. 
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Fabrikalar, Belediyeler, Elektrik Şirketleri,Sınai Müesseseler! 

TAKLiTLERi VARDIR 
Orijinal ambalaja dikkat ediniz 

Fabrikalarınızda ve sokak tenviratında kullandığınız ampullerin değiştirme 

MASRAFINI HiÇ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ? 

Şimdiye kadar en iyi diye tanıdığınız ampuller ancak 

900 SAAT Y ANABiLliYORLARDI 
Halbuki, ampul Sanaviinde en büyük varllğı sizin menfaatinize olarak Bugün 

L U M A Fabrikaları gösteriyor 

LUMA nm dünya piyasasına çıkardığı 
ampullerde kahir bir faikiyetle 

, EN AZ 1500 SAAT YANMA KUDRETİ YARDIR 

LUMA ampulleri bu yüksek faikiyetine rağmen DAHA AZ 
CEREYAN SARFEDER ve DAHA BOL IŞIK . ·vERiR 

Hem ampul parasmndan, hem değ~ştirme masrafından ve hem de cereyan 
sarfiyatından hep bir arada tasarruf için 

Amoulunu Kullanınız 
Hesabını Bilen Yalnız LUMA Kullanır 

EL E K T R O N M Ü ES S ES A. T 1 
lstanbul, Galata, Bankalar caddesi No. 58 • 60 • 62 == Ankara, Anafartalar caddesi No. 1 O 

PHILI sak 
• 

TERCİH ETTiGin İ[İN 

fJAl-ITiYAA 1 M 

sat 1 ş 5 -8 ı o n u : G a l ata , V oy v od a c ad d esi , J e n e r a 1 H an . O r o z d ı - B a k : 1 s tan b u ı 

easmac.:ıvan : Beyoğlu, istiklal caddesi 96 Türkiyenin her tarafında acentelerimiz vardır. 


