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Ankara da bayram T. Rüştü B.in kızı 
"Büyük ülkülerin sema-

csa., tarıırı ı ıncı sayıınmızda> Hilaliahmer bayrakları altında /ara kadar yükseldiği bir 
ötüyor. istasyona inen yol bir ha- hasta bakıcılar ilerliyor. d 

Büyük Gazinin dünkii 
hita heleri ıo sabahını hatırlatıyor: Yaya kal- 100 tayyare bayramı havada dakikada nişan/an l 

1 l ) (Baş taralı ı lncJ sayıfaml7.dıt) 1 sabah saat 9,15 te Büyük Mil dırımlarında silindir şapka ı, ru - selamlıyor.. • Ankara, 29 (Gece telefona -

gan iskarpinli, fraklı adamlar.... Gazi Hz. saat on bjr buçuğa doğ - leketi seviyesine çıkaracağız. Mil- Meclisini teşrif etmişler ve burB 
Gözleri köşe başında. Kulakları İzciler geliyor, kız izciler, er - tu Ankarapalastaki verilen baloyu letimizi en geniş refah vasıta ve kordiplomatiğin tebriklerını toP 
korna sesinde; otomobil bekliyor- kek izciler ... Ellerinde fırkanın al- şereflendirdiler. Davetlilerin sü _ kaynaklarına sahip kılacağız. Mil lu olarak kabul buyurmuşlard•.;, 
}ar. Halk "kın akın yaya kafileler lı umdesini gösteren bayraklarla d l · Li kültürümüzü muasır medeniyet Kordiplomatik namına elçı ... rekli alkışları arasın a sa ona gır- W 
halinde İstasyon yolunu tutuyor. ellerinde vilayet fırka teşkilatını diler. seviyesinin üstüne çıkaracağız. rin kıdemlisi Şovyet büyük e 1 
izciler renk renk bayraklar altında temsil edenler ilerliyor. Atlı köy - On ikiye doğru Gazi Hz. kendi B~nun İçin bizde za'."~n _ölç.üsü si M. !\uriç, bir nutuk .irat ed~~ 1 
toplanıyor. lüler, yaya köylüler kalabalığı geçmış asırların gevşetıcı zıhnıye· Reisicümhur Hazretleı-ıne tebr1 b k · lerine ayrılmış olan yerde davet - d ·1 ·· t }'lf Fraklı, silindirli üyii me - Şakarya gibi akıyor, Şakarya gı - tine göre eğı , asrımızın sura ve ta bulunmuş ve Reisicümhur . 

f 1 . 1 h lilere şöylece hitap ettiler: fh .. a·· .. ··1 1 ıııı murlar, resmi kıya et erıy e a - bi coşuyor.. hareket me umuna gore uşunu · leri cevaben şu nutku irat ey e ! 
kimler tribündeki yerlerini alıyor- Köylü safları fasılasız surette "Bugün buraya onuncu yıl dö- melidir. Geçen zamana nisbetle tir: 

lar. Fotoğraf opjektifleri işliyor. ilerliyor.. nümünü lmtlulamak için geldik. daha çok çalışacağız. Daha az za- Büyük elçi efendi, ~ ı 
Film operatörleri makinelerini yer Bir safta, bir nizamda kafileler Bu kıymetli güne kavuşmak için manda daha büyük işler başara - Muhi<>reın kordiplomatiğe, .

1 leştirmekle meşgul. ilerliyor... çalışan arkad~lardan güzide ve cağız. zin vasıtanızla hana yapmal< ll1 

Halk akın akın karşı tribünleri Tribünlerden sesler geliyor... mümtaz bir şahsiyet olan Tevfik Bund da muvaffak olacağımıza funda bulunduğu tebrik ve tenıe • 
dolduruyor. -Yaşasın köylüler... Rüştü Beyefendinin kızr ile gene şüphem yoktur. Çünkü Türk mil· nilerden dolayı hararetle teşel<~ 

Saat 10. - Yaşasın köylü efendilerimiz. güzide bir Türk gencinin nişanını !etinin karakteri yüksektir. Türk ederim. Bu vazifeyi ifa için ~1~ 
Herkes yerli yerinde, bütün Şonra, halk geçit resmini yapan yaptrk. Bu gece ni~anlanmakta o- .milleti çalışkandır. Türk mil- lanrlığmız ~evimli sözler için sı 

gözler şu bir tek noktada toplam- kafileye takılarak Gazinin önün- lan bu iki genç, büyiik ülkülerin leti zekidir. Çünkü Türk mille- de bilhassa tcşekkiir ederim. 

yor: Gazinin resmi geçitte bulun- . den geçiyor. • semalara kadar yük.ı::eldiği bir da- t1 birlik ve beraberlikle güçlükleri Bugün, ci.iınhuriyctin 10 uıt 
duğu tribünde.. Herkes bir an e- Onlar Gaziyi selamlıyor Gazi kikada birleşmiş oluyor. Kendile }enmesını bilmiştir. Ve çünkü yıl dönümünii kutluluyoruz. .. 
ve! onu görmek, bir an eve! onu onları selô.mlıyor. rini tebrik ederken bepinizn teb - Türk milletinin yürü.mekte olduğu • Büyük elçi hazretleri, bu '.-el' 
i itmek istiyor... Saat 13,20 geçit resmi nihayet- rik sadalarmı işitmek isterim.,, terakki ve medeniyet yolunda, '? - min doğusunda ye lck5.ın illlrı 

Saat 10,30. ]eniyor, Gazi, otomobille, yanın Bütün davetliler: !inde ve kafasında tuttuğu meşale bizzat ha~ır bulundunuz --~İP.: 1 
Radyo sesleniyor: Gazi geliyor! da Ruşen Eıref Bey olduğu halde müsbet ilimdir. en!>le,·h 

81
·z

1
• kordiplomatıgın 

- Tebrik ederiz. " -' 
1 Hoparlörde haberler biribirini geçiyor. k 1 h k Şunu da ehemmiyetle tebarüz krdeıl.llisi ye memleketimizin J~:. 

ık Diye yükse ses e ay ırmış - " 
takip ediyor: Silindir şamkası elindedir. Ha ettireyim ki, yüksek bir insan ce - ceıı·ep dostu olarak seJamlaınn . d t lardır. 

- Gazi askeri teftiş e iyor · otomobilin ardından: miyeti olan Türk milletinin tarihi bahti.varım.. ..11 

ı f · d. t Tevfik Rüştü Beyefendinin kı- -~ 1
- Gazj izci eri te tış e ıyor · - Yaşa.... vasfı da güzel sanatları sevmek Bu münasebetle, yürekten" " f · d. ı zı Emel Hanımın nitanlısı harici - ı 

- Gazi sporcuları te tış e ıyor. -Var ol... ve onda yükselmektir. Bunun için- lamladıg"mı kordiplomatik aZ8s.

1 
G · ki k""t n· b yeden Fatin Bey isminde bir genç- k k i 

1 - azı nereye ya aşıyorsa u ıye ağırıyor, çırpınıyor ve dir ki milletimizin yüksek ara te etrafımda görm~k benim için J 

le oraya yaklaşıyor; miknatısa tu- alkışlıyor. tir. rini, yorulmaz çalışkanlığını, fitri hassa zevklidir. 
tulmuş çelik parraları gibi.. ---------------------- kA ·ı hag"lılıg"ını gü f d•ı 

3' ze asını, ı me - E en ı er, tı işte Gazi. Bu·· yu·· k Bayramımız zel sanatlara sevgisini ve milli bir- Harici sivasetimiz, bidaye Coşgun bir alkış. lik duygusunu mütemadiyen ve kendisine çi~drğı hattı hareketi. 
Kitle kımıldanıyor. d her türlü vasıta ve tedbirlerle bcs· asla inhiraf etmemiştir. Harici Sl 
Sağa aola açılıyor, kapanıyor. • k a r ş } s } fi a liyerek inkişaf ettirmek milli ülkü- yasetmiz daima ınilletl-:r refaPdı 
Herkes oldug"u yerde biraz da- · d.. Ih · ·n t tı 

muz ur. nm miivellid; olan su ıç1 
ha yükseldi. Başlar biribirinin Türk milletine çok yaraşan bu memleketin inkişafını istihdaf et 
omuzundan ıarktı. Avrupa gazeteleri hayranlık/arla dolu ülkü onu bütün beşeriyette hakiki ıııi•tfr. Bu inkişaf, tam ve mu~~ 

Yer yerinden oynadı. t kt d" l &..'4 .......... ·-:-: vnlnnda ktın..Iİnp 1:.~.ı., 1..:.l~Uıı ııtllc1;tt:"r~t1neırtı Yazılar neşre me e ır er k Büyük reisin üzerinde frak var. düşen medeni vazifeyi yapma ta d · 
erız .. Ceketinin sol yakasında kırmızı, TA YMlS gazetesi, baımakale - M. Dolfus hariciye vekili Tev- muvaffak kılacaktır. Efendiler, 

ufak bir kumaş asılı: Halk fırka - sinde: "Gazinin şimdiye kadar fik Rüştü Beye aşağıdaki telgrafı Büyük Türk milleti, Burada bana yapılan t~mennilfe: l' 
c 

sının altı umdesinin sembolü... yer yüzünde hiç tecrübe edilme - çekmiştir: On beş yıldanberi giriştiğimiz den dolavr bununla sizi tavzi 
ismet Paşa, ceneral Voroşilof miş eserinde bu derece muvaffak "Cümhuriyetin ilanının. onuncu işlerde muvaffakıyet vadeden ço"k den hükÔn~etlerinize, Türk mill~ 

bir başka otomobilde.. k"k olması . hayretle karşılanacak bir 1 yıl dönümü münasebe~iyl~ s;~i~i liiÖzlerimi işittin. Bahtiyarım ki hu tinin teşekkürleri~e birl!k~e ~iit~' 
Alkış durmuyor.. Her da ı a hadisedir ve bu çok ıayam dik . tebriklerimi ve zatı ev et erının sözlerimin hiç birinde milletimin minnettarlığımın 1fadesını bıld 

biraz daha artıyor, yayılıyor ve, kat şahsiyet önünde hürmetle eğil- saadeti ve memleketlerimiz arasın hakkımdaki itimadını sarsacak bir nıenizi ri°'t ederim. ~· 
uzaklara çok uzaklara yayılıyor.. k lA d d" da mevcut dostane münasebatın isabetsizliğe uğramadım. Duvavyen ~fendi, size de ıı:t ' . 

1 

me azım ır.,, ıyor. ak. . . t . 
1 

• . . de t Şonra .uzun çı~la!.ış.~arla aksı sa • DEYLt TELGRAF: "Şayanı inkişafı hakkınd ı en ıyı emennı Bugün aynı iman ve katiyet e vifak ve dostluk gayı·etlerını;'ı 
da halınde gerı dunuyor. dikkat on senenin mucizeleri,, ve yatımı kabul buyurmanızı rica e - söylüyorum ki milli ülküye tam bir dolayı biitiin memnuniyetimi hC t 

Gazi tribünde.. . "Mustafa Kemalin dehasiyle ye - derim.,, bütünlükle yürümekte olan Türk yan etmek islerim. 
Gaziyi gözleyen yüz binlerce niden bir doğuş,, hatlıkları altın - --M--.-P-a-ı.-n-}_e_V_e__ millet\nin büyük millet olduğunu Efendiler, Türk inkılabı kurt'. 

·· d · bu··tu··n "'1cden"ı alem az zamanda ·1 ·ı ~ ı· ··ı k 11 goz e sevınç.. da Türk inkılabının muvaffakı - ., cudur. 'fiirk ı ıtı a ı, yu <se ~ 
G · ·· ı·· 1 · • l t kt d bir kere daha tanıyacaktır. "ınsan~ı u··ıı\,.;;, ,_·ıc bı·ı·1.eşını· s vatanl1e azı soyuyor... • yet erını anama a ır. b k"r ''" ~ 
Kütlede yeni bir kımıldayış ve, LÖJÜRNAL: Türkiyeye tahsis Sabık Fransız aşve 1 1 Aala şüphem yoktur ki Türklü- verliğin ·eseridir. . # 

1 k ı bı.rdenbı"re o"ldü g"ün unutulmuş büyük medeni vas· Çocukl~ı·ına lJl .. ltu··ı1 . b0-r.ı.zellık_1 A derin bir sü Ut.. • ettiği bir makalede şun arı yaz - .. , ,. 
Simdi duyulan, yalnız büyük re maktadır: "Gazi Mustafa Kema - Paris 29 (A.A.) - M. Painleve fı ve büyük medeni kabiliyeti bun. ve bütün büyüklüklerı goreml\ 

11 

b 
. B b. ..k .. u'"l l . hı"ç ıstırap çekmeden bir baygın· dan sonraki inkişafiyle atinin. yük. - a•·ıır "'"nı .. "n'l"' })1·1·tu··ı1 sefaletlere ' \o 

isin sesi... u seste ır go gur - lin ve ismet Paşanın eser erı mu - • ~= ... ... 
/ tüsü şiddeti var.. • azzamdır. Hazırladıkları yeni ne· lık esnasında ölmüştür. sek medeniyet ufkunda yem hır c~mak sanatini öğretmektedir. ~ 

Baıı.tan aşag"ı kulak kesilen yüz s·ıı bu""yu""k ıı.eyler yapacaktır. Bu M. Painleve bir kaç senedenhe· günes gibi doğacaktır. h ı· . naPI 
:ı- 'ı' T:. k ·ıı f Bu jnkılabm araret ı ve ıı ' 1~ binlerce insan, dinç bir milletin iki şefin idaresinde Türkiye vasi ri kalp hastalığından müteessirdi ur .mı e 1' • bir yapıcısı srfatiyle dünyaya ~ç 

dinç enerjisini bizzat Gazinin ağ· arazisinı tekrar ele geçirmiş, mali ve bir çok haftalardanberi çalışa - Ebedıyete a~ıp ·~ııde~ her on 1 vür~kle, lmlfısla ve dostlukla bfl}<I 
zından dinliyor.. istiklalini ve her siyasi ıerefini maz hale gelmiıti. senede bu büyü mı et ayrammı 1 • 

G · b ·· ·11 t• le b·ır ]<ere d" b h ı be Hazı·n bir tesadüf eseri olarak daha büyük şerefle, saadetlerle, ı yorum}. b.. ..k ı'nÇ gı ~, azı ugun mı e ıy temin, iktısa ı u rana ga e e · . . k 
1 1 

Bu 
1
eyecan ve uyu · sev d h k R M. Painleve dün sanayi konserva- huzur ve refah ıçınde ut u ama - . . .. . ve< ~ 

a a aynaştı. derek devamlı bir önesans §ose, .. ··ıd d"lerı"m 1 nünde size hu samımı temınatı '" 1 G . b .. c·· h . etı" onun il . . t tuvarında büyu""k alimin ismini ta· nı gonu en ı . 'Jll" azı ugun, um urıy n ve ıı.imendifer teme erını a mış- kl d" k. ı k~tlerı 
cu yılını kaparken, açılan yeni :ı- şıyan bir amfiteatrın açılma res • Ne m:ıtlu Türküm diyene. me e ır ı, mem e · . . bif 

lır.,, Ö h b (A A ) R · · ·· karşı olan hissiyatımı e\ı ıyı ' ülkünün hududunu gösterdi. BÜKREŞTE: Matbuat büyük mini yapmıştı. lüm a eri yayı· Ankara, 29 . . - eısıcum 
- Ordular ilk hedefiniz Akde - Lır yayılmaz ilim ve siyaset alemi· hur Gazi Mustafa Kemal Hz. bu tarzda ifade etmiş oluyorum. bir alakayla neşriyatta bulunmak-

1 nizdir ! tadır. İki gündenberi Gazinin e· ne mensup bir çok şahsiyetler M. ~ Ceneral Avramidis tayya1r 
de oldug"u gibi, Gazi, bugün ye· h kk d k "t . 1. ka Painleve'nin evine giderek bir IA t Reı"sı"cu""mhuru 1 "ıleAnkaraya gitti 1} Serı. a ın a ço s1 ayııı. ı ma • vus urya 1 l :r df ·· ı··k ld 1' ni bir hedefin şiarını söy edi.. O • leler yazan gazeteler pazar günkü e tere ısım erını oymuş ar ır. 1 . _ "k tt• Atina 29 (A.A.) _ Cener .ı 

b. ~ d · · Gazı Hz.nı tebrı e ı 1 Jt.fl 11 nuncu yılın tribününde Türk mil· nüshasında sayıfalar tahsis etmiş _ Ka ıne azası a cenazeyı zıya • 1 damidis bu sabah tayyal·eyle 
1 

t 
Jetinin hakimiyetinin en ileri sa · ret ederek hürmet vazifelerini yap Viyana, 29 (A.A.) - Avuslur- karaya hareket etmiştir. Anl<JJI'" 

tir. G . d··ııil mıtlardır. ya reisicümhuri M. Miklas, azı : da Cümhuriyet onuncu yıl 0 ~ 
f mı işaret etti. 

Şaat 10,45 ... 
Geçit ba~ladı .. Kıtalar yekpare 

bir beden gibi geçiyor .. Alay bay
rakları tribünlerin önünden geç -
tikçe saflar ayağa kalkıyor ve mil· 
Jet ordusunun sancakları hürmet 
ve minnetle selftmlanıyor • 

Piyadeler, topçular, muhabere 
kıtalan, tayyare lopları, iri birer 
kamhimbağaya henziyen tanklar , 
bahriyeliler geçiyor. 

Avusturya başvekilinin 

telgraflar1 
Başvekil M. Dolfus İsmet Paşa 

Hazretlerine şu telgrafı çekmiştir: 
"En samimi tebriklerimi kabul 

buyurmanızı rica ve Türkiyede 
fevkalade reisiniz ve onun yüksek 
arkadaşları tarafından son on sene 
zarfında yapılan parlak itila 
mesaisi için olan hayranlık ve tak
dirlerimi arzederim.,. 

Şaat 10,30 da M. Al bert Şarra - Hazretlerine aşağıdaki telgrafı I m. ünde hükumetini temsil ecle~, 
ut ailesine hükumet taziyetlerini ~ 

cekmiştir · tır. dl 
bildirmiştir. Şahık hükumet re . "Türk cümhuriyetinin onuncu Meçhul asker mezar~O ,e 
isinin cenaze merasimine ait he • ı p · 

29 
(A A ) Türkıye 

Yıl do .. nl··ımu·· münasebetiyle zatı arıs, · · - e'l-nüz bir karar alınmış değildir. h ı J rrı . . . ı firi bu sabah meç u as ter devletlerine ~ahsi saadetlerı ıçın b" 1 l k t Gazi Hz.nin daveti . rına ır çe en c oymuş ur. 
en iyi temenniyatımı takdım ve ya Rus misafirlerirniı Ankara, 29 (HuıUtlİ: """"'Voro- ı ) 
pıİan yükselme mesaisinin muaz ·· Ankara, 29 (Gece telefon~ .ıı şilof yoldaşın riyasetl~1eki Rus r 
Zam muvaffakıyeti ic.in olan hay- Ruti misafirlerimiz yarından misafirlerimiz hu gece Gazi Haz- , 

l k kd. l · · d ·m ra İzmire gideceklerdir. retlerine davetlidirler. ran ı ve ta ır erımı arze erı .,, 



~ıler . l'. • • 
lk· ge ıyor: 

• 

ıc 1 
erlek konu~uyor: 

· bt,..:' Rica ederim efendi, burası 
··ırn Y • • ,, erımdır .. 

ıı~, ........ Ben boş buldum, siz ba§ı · 
'Q~ Çaresine bakm ... 

l......Jıt ihtiyar kadın daha genç 
'•t.1 ... 1 • 

t, ... rlo.,tlo~pynr• 

,, ........ Yer yok .. 

Cti~ Olmasın ben bir trene bine· 
,,ıltt, muhakkak gideceğim .. 

~a~";;j~Üyük hanım hiç uyuyamı· 
,, ·nız, rahatsız olursunuz .. 

......... A• 
ı. llc d ··•• Kızım, uykusuzlukta 
f' ~ll\ ~rtıektir?. Sizler zaman za · 

\ı~k ar dersiniz, dans dersiniz, 
- ~el\ ~u~ kalırsınız .. Biz de genç -

tc,i .aYra.rndan evvel (Kadir) ge· 
tuıll~ beklerdik.. Bu geceki yol -

ta Kadir gecesi olsun! •• 

J - VAKll 30 B. teşrin 1933-

SQHBE1LER 

Yunan futbolcuları dün geldiler 
Etnikos ile Beşiktaş 

karşılaşıyor 
bugün 

Yunaniıtanın kupa §ampiyonu 
Etnikos takımı dün aktam şehrimi 
2e gelmiştir. Kupa şampiyonluğu 
nu kazanmasıyle bütün Yunan ta· 
kımlarım yenecek derecede kuv -
vetli olduğunu gösteren "Etnikos,, 
lular bugün ilk maçlarını saat üç 
buçukta Taksim stadında Beşiktaş 
takımımızla yapacaklardır. 

Evelce ilk maçın Galatasaray -
la yapılacağı haber verilmişti. Fa -
kat sonra ilk maçın Beşiktaşla1 ya

rın yapılacal< ikinci ımaçm da Ga
latas~rayla yapılması kararlaştrrıl 
mıştır. 

Dört beynelmilel oyuncusu bu
lunan Yunan takımının bilhassa 
müdafaa itibariyle çok dikkati 

calip bulunduğu işaret edilmekte
dir. Bu itibarla Be§iktaşın kuvvet 
li muhacim hattının bu müdafaa 
önünde yapacağı manevraların 

çok seri olması zaruridir. Her hal 
de bu karşıla~.manın çok heyecan
lı olacağı anlaşılıyor. Beşiktaş ta
kımına bugün güzel bir muvaffa -
kıyet temenni ediyoruz. 

················ .................• 
Dün 

Ne mutlu Türküm diyene 
Ciazi M. Kemal 

Dün, ne güzel bir gün yaşadık. 
Dün, on yıl, ayları, haftaları, 

günleri, saat ve dakikalarıyla göz 
terimizin önünden geçti. 

Dün, bizi bu günlere kavuştu • 
ıanın kıymetli sözlerini duyduk. 
15 yıl içinde, milletine vadettiği 

her şeyi yapan GAZİ, hu en büyük 
bayramımızı kutluladı ve dedi ki: 
"Az zamanda büyük işler yaptık. 

Fakat yaptıklarımızı asla kafi 
görmüyoruz. Yurdumuzu dünya -
nın en mamur ve en medeni mem
lekti seviyesine çıkaracağız.,, 

Dün, dünyanın en mamur ve 
en medeni memleket seviyesine 
çıkacağımıza bir kere daha iman 
ettik. 

Ordu, on beş yıldır milletle be
raber yürüyen kahraman ordu , 
dün, Türkün celaaet timsali gibi 
yanımızda yürüdü. 

Dün mekteplilerimiz, mektep -
lerimiz göğsümüzü fahrile kabart
tı. 

Bütün millet, ihtiyar, genç, 
kadın, erkek, çocuk, dün, birdi. 
Tekti. Bir kalp, bir vücut bir 
duyguydu. 

Dün, her kalpte aynı ülkü ya~a
dı. Dün, herkesi sevindiren aynı 
heyecandı. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Kon 
• ya yoktu. Dün, sade Türkiye ve 

Türk cümhuriyeti vardı. Biz bu -
rada bu en büyük bayramımızı 
kutlularken, kendimizi bir yerde 
değil, . her yerde hissediyorduk. 
Gönlümüzde biitün vatan yaşıyor
du. Ankaralı benim kadar sevin· 
di, benim heyecanım Samsunlu -
nun heyecanından eksik değildi. 

Milliyetçi, cümhuriyetçi, halk
cı, devletçi, laik, inkılapçı Türk 
her yaşadığı gün düniin heyeca -
mnı duyacaktır. 

inkılap müzesi, şehir 
kütüpanesi 

izmir· Fener maCjı yapılamadı Zabıtanın aldığı tedbirler 
Ankara 29 (Hususi) -Türki-

Bu heyecanla besleneceğiz. Dün 
bizim "Bugün,, ümüz olacaktır. 

Bugünü, iç:.mizdc dünün hızı 

Salı günü açı:ma resmi yapıla

cak olan Beyazıttaki İnkılap müze 

sinin memur, müstahdemin kadro 
su tesbit edilmittir. İnkılap müze-

ye şampiy~nası finale maçına saat Büyük bayram esnasında gece 
15 te baslandı. 27 inci dakikada ve gündüz birçol< kimseler sokak
F ener m.uavinlerinden biri kendi ta bulunacağı ve bu yüzden bir 
kalesine bir gol attı. Birinci devre çok evler boş kalacağı cihetle vu -
bu suretle nihayet buldu. kuu muhtemel herhangi bir yolsuz 

yaşıyacak ve bu hız, bu heyecan, 
d:nmiyecel:tir. Yavaşhyanın, hız 

almak 1çin "Türküm,. demesi ye • 
t:sir: Kulaihmrzda küpe olacak: 
"Ne mutlu Tiirküm diyene,, 

Selim; izı:et 
Cö ıo)1 .. bü istiklal madalyelı 

llYor· " . 
adam si aynı zamanda büyük bir şehir 

kütüphanesi mahiyetinde olacak -

İkinci devrenin onuncu dakika- luğa karşı zabıta §iddetli tedbir 

sında hakem Kemal Halim Bey bir almıştır· 
düdükle oyunu tevkif etti ve yere Bayram esnasında gece, gün -

Peşteden gelen lzeget 
Peşteden gelen heyet Peş-

t\~ ......... l<ondöktör efendi sen me -
~ }'e~~e.. Ben on iki sene evvel 
h~"'-0 

ardan yaya gittim. Simdi 
~rlrtı • 

tctd ınuzı yaparken ayağım 
ı· ~,k en kesilsin kafidir. Sen me • 
ı- etrn 

e aslanım!. .. 

tk q. ~ ~ 

Qi 'ı>res iki semt gibi ... 
~ı,1 1\ t ~&.raf, vagonrosleranda ya -

( ~,l\t~· adar ütülü masa örtüsü, 
1.. il.tör · k' b' b " 'il .

1 
ı vıs ı, şarap, ıra, uz· 

Şl ık: aydınlık içindedir. 

:~,~~l~ bu ~emt. b~zim lstanbulun 1 
Qdllt rı gozlerını açan Beyoğlu· 
v· 

it· lıonı ıblt ar semti saat dokuzdan 
~~t ~rı horlamıya ba§ladı. Bu 
~ti\ l\t llıana köprüden Fatihe gi -
t~t:~ ahallelerini, bu mahallelerin 

•a.atlerini hatırlatıyor. 

~~~•lık :çılıy:r. *Vagonların 
t'tttb tı Uykulu gözlerle esneye 

ıe . ' 
~ Şlh terınerek uyanıyor. 
~~!% ~h~n gittikçe bollaşan ay -
•!.>~ , Çtnde bir ses çınlıyor .. 
~~~ıler Cümhuriyet mar§ını 

t, 

()~ 
'-'ıla.rında birer havlu, elle • 

tır. Yirmi bine yakın eseri ihtiva 

eden müzede Türk neşriyat ve 

matbuatına ait tam bir kolleksi -
yon vardır. 

Belediye, halkın kütüphaneden 

her saatte istifadesini temin et.mek 

için kütüphanenin açılma ve ka-

panma saatlennı bilhassa memur 

ve diğer i'; güç sahiplcrmın mesa 

i1erine göre tanzim edecektir. 

isabetli Bir tayin I 
Kıymetli hakimlerimizden Fa

tih birinci sulh hukuk hakimi Ab-

dü'kadir Mahir Bey ikinci istintak 

dairesine memur cdiLmiştir. Mu
vaffakıyetler dileriz. 1 

trflltrQ;ıtffffIUll llllltUUtnıtaaitlmtınNllllMtll•flNlllRIU ... UIUlW•HtlUIHHllUlllltlHlllHNll r 
rinde diş macunları ve diş fnçala· 
rı hasta bakıcı kızlar siz deyin elli 
ben deyeyim yüz sıra sıra kom · 
partimanlardan çıkıyorlar. Şabah 
tuvaletlerini tamamlamak için nö
bet bekliyorlar. R~:rların c•traf ın - ! 
da göğüslerinde fırkanın rozet · 1 
leri takılı köylüler değneklerine · 
dayana dayana e~ekleri !'Ürerek 
ıehre doğru ilerliyorlar. 

Sadri Etem 

yıkıldı. düz her taraf zabıtanın sıkı kontro 

Kemal Halim Beyin yerine geti· lu altında bulunacaktır. 
len Rifat Bey oyunu idare etti. Dünden itibaren bayramertesi 

Fakat hakemin İzmir aleyhine çarşamba gününe kadar bi1U.mum 
bir penaltı cezası vermesi İzmirli _ zabıta memurlarının mezuniyetle
lerin itirazlariyle karşılandı. Oyun ri kaldırılmıştır. Bütün memurlar 
hu şekilde devam edemedi. Ne- 1 vazife başında bulunacaklardır. 
ticede oyunun t O teşrinisani cuma Zabıta memurlarına bekçilerin 
günü lzmirde yapılmasına karar de yardım etmesi lüzumu bildiri} -
verildi. miştn 

te sabık valisi, şimdi Tu -
rızm müsteşarı F erenz Rip-
ka, darüleyta.m müdürü Kal-
man Çorpa, belediye riyaseti 
katibi Andre Mcdrizki, Şalgotar -
yan şehir beledıyesı reisi Kalman 
F er:.!sterden mürekkep bir heyet 
vali ve belediye reisi Muhittin be _ 
yi belediyedeki makamında ziya -
ret ederek Peşte belediye reısı 
tarafından hediye edilen albümü 

Bugün matinelerden itibaren -----·, tevdi etmi§lerdir. 

MELEK S 
Heyet azası Peşte ile İstanbul 

, 
inemasında arasında turizm işlerını tanzimi -

çin vali beyle görüşmüşlerdir. 

Zevkine doyum olmıyan, görmesi insana ilahi f' m 111S111 
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bir heyecan veren 

Göniil 
şaheserini takdi"z edecektir. 

Baş rollerde : 

IE BELLc 

30 Birinci teşrin 1918 
- n.ıhlllJ c ıın11rı Fı•thl Bey, bir m eb-

1 u .. ı :ı ,·ıııuı bulan nı111fıl,ııtırıdn, ınut:ırı•lic 50 • 
1 
ı r:ıiti rı• .. mc·ıı il:1ıı ı • ı11liııee ~1111'ted1t•rhı ıııııh· 
1 

1 
cup kalarol,lurıııı lio)lı •nıl::ıtir. J•\·thi nry bu 

1 il.!~ uııutıllr ınütarcı.r şnrllurınııı 'l'Urklyc itin 

znnnrdildiğlıulrn doha erefli oltltıı';'lınu nn • 

latm::ık istı•nıi::ıtır. 

- :\le rkl'7. lmnı:ıııdanhğında bulıııınn 

JEAN MURAT t e ir lnglllz. 7.nbllrrlııln şehir dal!lliııdı• ser. 

ı bcstce ı;:c1.ebilo:::.:erl iç in musııudc ita ı ta • 

bu kadar zev .<lı ve güzel bir film görülmemiştir. k:ırrür l'trnl~tır. Bunlar nıe.}nmnd:ı ensu!f· 

Sabahları saat 11 de tenı:ilith matineler vardır. lakla lthnm edilenler, ltutuı lılam.... m:\bl«ım 
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C ü m huriye tin Onuncu Y ıldönümü köylerde nasıl kutlu andı 
Hl(öylü arkadaş! Bazı kötü ve kara görücülerin yalan ve fena 

bunlara karşı daima doğruy~ gören temiz aklını 
sözlerini arasıra 
kullan ! ,, 

Ci.tnhuriyetin onuncu yıl dönü
mü b~yrammm ilk günü uiitün köy 
lerde büyük sevinç :. enliği içinde 
h-ıttlulanınış, köy meydanlann<la 
toplanılmış, nutuklar, şarkılar 
söylenmiş, oyunlar oynanmıştır. 

Dtin köylerde C. H. I~'. miimes. 
silleri tarafıntlan şu konferans ve
rilmiştir: 

Yurthlflar, 
Bugün yüce Türk Cümhuriyeti

nin omıncu yıl dönümünü kutlulu
yoruz. Bu bayram milletimizin 
bin bir zaferle dolu büyük tarihin 
deki milli bayramların • J uğurluıu 
en yücesidir. 

Arkadaşlar, 

Biz bu büyük güne kolaylıkla 

eritmedik. Cümhuriyete ermek 
için milletimiz, tarihin eşini yaz -
madığı kahramanlıklar, yiğitlikler 

gösterdi. Başka milletlerin yene -
meyeceği kuvvetleri yendi, engel
leri devirdi. 

Hep biliriz ki adına umumi harp 
denilen büyük savatla milletimiz 
dünya milletlerinin hemen hepsile 
çarpıştı, fakat yenildi. lşte bu ye 
nilme üzerine dü~man devletler 
ülkeıini paylaşmaya, Türk milleti
ni esir ve köle olarak kullanmaya 
karar verdiler. Ordumuzun elin
den silahını, sırtından el -
biseıil\i aldılar. Kalelerimizi, is
tihkamlarmıızı zaptettiler. Vata -
nm bir çok yerlerini, mühim tica
ret limanlarını, demiryolarını iş -
gal ettiler. O kara günleri çoğu-

. muz gördük ve acısını tattık. 
Ey Türk: Dünü unutma bugil

nü iyi anlarsın. 

lan, hepimiz onun azaları idik. 
Bugün devletin siyasi idaresini 

elinde tutan Cümhuriyet Halk Fır 
kası işte o şerefli müdafaai huku
kun mayasından yuğrulmuş bir 
fırkadır. Yeni Türkiye devletinin 
kuruluşunu müdafaai hukuk cemi· 
yeti başarmıştı. Bu Devletin, dün
yanın en yeni, en ileri ve enkuv 
vetli esasları üzerinde kuruluşu 
işini de Müdafaai Hukuk an.ısın· 
dan doğan ve onun bütün şerefle· 
rini tnşıyan Cümhuriyet Halk Fır· 
kası görmektedir. Bu fırka eski 
Müdafaai Hukukun şerefli uzuv
ları olan Türk köylülerini kendi 
bağrında şerefli aza olarak tn~ıyıp 

ıaymaktadır. 

Yurttaşlar, 

Müdafaai Hukuk cemiyetinin 
hedefi, parolası düşmanı yurttan 
atarak milletin hakiki istiklalini, 
hakimiyetini kazanmaktı. 
Padişahlık devrinin meclisi meb 

usanı o tarihte lstanbulda bulunu· 
yordu. Düşman orduları onu ba
sarak mebusları dağıttı. Kimini 
zindana attı, kimini de Malta ada· 
sına sürdü. Kurtulanlar Anado -
luya geçtiler. 

Bu hal böyle devam edemezdi. 
Nihayet Ankarada millet vekille· 
rinden toplanan Büyük Millet Mec 
lisi 24 nisan 1929 da büyük kurta
rıcı Gazi Mustafa Kemali kendisi

ne reis seçti. 
Büyük Millet Meclisi ne düşman 

tehdidi, ne de padişah tesiri altın
da idi. Büyük Millet Meclisi yal· 
mz milletin iradesine tabidir. 

Çünkü Hakimiyet yalnız mille
tindir. 

" 1 Millet bir az sonra Büyük Gazi· r , ı urttaı ar, 
Doıt, düıman her kesin artık bu yi ordularına başkumandan yaptı. 

millet dirilmez dediği bir zaman- Buna karşı halife ve padişah hiya
da milletimizin büyük ve kahra - netle daha ileri gidiyor; ordusunu 
man evladı Gazi Mustafa düşman ordusuna katarak hepsi -
Kemal 19 Mayıs 1919 da ne birden halife ordusu ismini ve-

Samsun üzerinden Anado - riyordu. 
luya geçti. O sırada devletin ha- Milletimiz, senelerce süren bu 
şında bulunan padişah milletin; kanlı savaşlarda iç ve dış dü!man· 
yukarda söylenen ağır ve kederli ların hepsini yendi. Milli ordu -
vaziyet içinde çırpınmasına bak - muz, Gazi başkumandanın emri al 
mıyarak ve uzun asırlardan beri tında lnönüde, Snkaryada, Dum -
ana, baba yurdu olan vatanın düş-

1 
lupınarda büyük zaferler kazandı. 

man tı.yı.kları altında ciğnenmesin Bu suretle millet, son düşman or
den acı duymıyarak y~lnız taç ve dusunu da Akdenize atarak güzel 
tahtını kendi rahatlıg~ ını varlığı- vatanımızı tamamiyle dütmandan 

' ' b 1 . temizledi. Bu muhare e erın ço-
nı koruma sevdasına düştü ve düş· 
manlarla birleşti. Bununla da kal ğunda çoğumuz bulunduk ve ço -

ğumuzun gövdesinde bu zaferlerin 
madı, yurt içinde, iyi, doğru düşü-

öğünmeğe değer nişanları vardır. 
nen, milletin şerefini ve vatanın 

Arkadaşlar, 
kuvvetini koruma yolunda çalışan Türk milleti bu kahramanlıkları 
ları dağıtmak için Anadoluya fe· sayesinde kendisinin ölmez bir 
sat ıokfu. Dini de kendi şahsi millet olduğunu, bundan sonra hiç 
maksadına alet olarak kullandı.. T k d ·· l kimsenin ür avasına goz ;oya 
Hepimizi birbirimize kırdırmak mıyacağını bütün dünyaya <ınlattı. 
için tertipler aldı. d · J • t'kl ~ 1" • Ve Lozan muahe esıy e ıs ı a mı 

Büyük Gazimiz bu padişahın tamamladı. Bu yolda öl~nlerimiz 
rütbe ve niıanlarını fırlatarak mil- insanlarm en saygıdeğeridir. 
letinin kucağında milletiyle bera - Onlar inandılar, döğüştüler, öl
ber çalqmıya, dü§manı vatandan di.ilcr, bizler bıraktıkları emanetin 
kovmıya karar verdi. Milletini; başında nöbetçiyiz. 
kurtuluş davası etrafında toplıya· Yurttaşlar, 
rak Anadolu ve Rumeli müdafaai Milletimizin kazandığı bu Lo -
hukuk cemiyetini kurdu. zan muahedesinden evvel, Osman-

M~idafai hukuk, kurtuluş uğrun- lı imparatorluğu hiç bir işinde is· 
'da ordulaşan milletin kendisidir. tiklal ve hürrİlret sahibi değildi . 

Devirler, zamanlar ne kadar gc- Ecnebi devletlerin mallarınd~n i:s· 
çerae geçsin, biz o (Miidafaai hu- tediği gibi gümrük alamazdı. Ec· 
kuk) adını her zaman gönlümü - nebi devletler tabasını kendi mah· 
zün ve kalplerimizin derinlikleri - kemesinde muhakeme edemezdi, 
ne sıcak aayiılarla saklayıp ana - limanlarında ve kara sularında ec 
.. n nebi ticaret gemileri gezer, serbest 

e;mfttfafaai hukuk ki bu hayra· dola~ır, bizim sırtımızdan bol bol 
mı yaşıyan bütün millet ve bu gü- kazamrlnrdı. işte bu muahede ite 
nün taze gençlerinin ana ve baba- Türk milleti Kapitiilasyon dedik-

leri bütün zincirleri kırmış ve ken· 
di yurdunda kendi buyruğunu ha· 
kim kılmıştır. 

Ecnebilere kar~ı hu kadar kolu 
kısa, boynu bükük olan Osmanlı 

Hükumeti milletine, hele köylüsü
ne karşı bir ejderha, doymak 
bilmez bir dev gibi idi. 
Sarayın masrafları köylüden alı

nırdı. Köylünün ne canı, ne malı 
emniyette idi. 

O devirde rütbeler, nişanlar ve· 
rilerek bir takım ayanlık, eşraflık 
türedilmiş ve böylece millet ikiye 
ayrılmıştı. o ayan ve e,raf dedik 
}erimizin yardımı ile memlekette 
bir mütegallibe ıınıf ı çıkmış, onlar 
da bir eşkiyalık türetmişlerdi. 
Hepıi köylüye saldırır, hepsi köy
leri soyardı. Dağlar eşkiya dolu 
idi. Emniyetle bir yerden bir yere 

gidilemezdi. 
Yurttaşlar, 
Milletimiz; dış dütmanları ile 

bütün heıaplarım alın akı ile gör
dükten sonra milletin iyiliği, yur
dun güzelleşmesi için yapılacak iş
leri başarmağa başladı. 29 teşri
nievvel 1923 le Cümhuriyeti ilan 
etti Devletine milli şeklini verdi. 

1 

Ve son zamanlarda kanı bozulmuş 
ahlakı değişmiş olan padişah sü -
lalesini yurdun sınırlarından dışa· 

rı attı. 

Cümhuriyet demek, milletin ken 
di kendini idaresi demektir. Bu 
idarede söz yalnız milletindir. Ve 
bizim kurduğumuz Cümhuriyet 
dünyada eşi bulunmıyan en mü -
kemmel bir Cümhuriyet şeklidir. 

Arkada!lar1 

Milletimizin yaşaması, yurdumu 
zun düşman saldmşlarından ko -
runması için hepimizin istiklal ve 
cümhuriyetimize dört el ile sarıl -
mamız, onu canımızla, başımızla 
muhafaza etmemiz lazımdır. ls -
tikli.limiz, Cümhu:iyetimiz azıcık 
sanılınca milletimizin mahvola -
cağını bilmeliyiz. 

Ey Tüı·k gençliği Gazi Ci.imhu
riyeti sanacmanet etti. Birinci va 
zifen Türk Cümhuriyetini, Türk 
istiklalini konunaktaır. 

Arkada,!ar, 

man; memleketin bir yanında aç-ı şartiyle bu yollarda her gün 
lık, kıtlık; bir yanında para getir- ileri .. gidec~ğiz: . .. .. r 
miyen bolluk. olurdu. Memleke· ı Cumhurıyetımız Turk koY 
tin bir yanında yapılan işler, mal- nün en büyük baş belası ohU' 
lar, yerli mahsuller para etmezken rı kaldırdı. Köylüyü merhaJO 
öte yanında deniz limanlarına çı· ve haksız mültezimlerden k~ 
karılan ecnebi mallar alınır, para· dı. Hükumetimiz her dercl 
larımız başka memleketlere gider- dinliyen, her yaramıza sargı 
di. Yollar, demiryollar ve köprü- yalnız iyiliğimizi dü~ünen bir 
ler yapılmadığı zaman yurdun bir let hükumeti oldu. 
yanında ordu, jandarma, her türlü Padişahlık devrinde heın 111 

kuvvetler varken, öte yanında eş- ten ağır vergiler alınır, heSll 

kiyalar memleketi kasıp kavurur- şardan büyük borçlar yapıJırl 
du. Devlet kuvvetleri her tarafta ne devlet hazinesinde hakı 0 

emniyeti ve rahatlığı yerine getir- ların yüzü gülmezdi. Bugün 
mek için eşkıyayı takibe yetişe- bütçe ve düzgün ödeme CUJO. 
mezdi. yet maliyesinin ana işidir. 1' 

Demiryolları yollar ve ,köprüler seden borç almıyoruz. Eski 
yokken vatan; kara ve deniz ta· ları veriyoruz, günümüzün Y 
raflarınd~n düşman salgınına açık danheri söylediğimiz işlerini 
tı. Bir taraftan muharebe etmeğe pıyoruz. J 

hazır kahraman bir millet, top, tü- Dünyanın her tarafında Bug 
fek ve cephane hazır b:ıhmurlren mahsulii para etmezken Türk 
bunların; öte tarafta dü~man cep- lüsünün baş mahsulü olan bu 
heıine vaktinde yetiştirilmesi Ziraat bankası değerinden f 
mümkün olmazdı. Muharebe~ e para ile satın alıyor. 
yetişecek asker köylü yo'larda , Memleket mahsullerimizin ' 
dağlar üzsrinde, memleketin bir leket dışında satılması için D 
tarafından öte tarafına gitmek için let her türlii sıkı tedbirler alı 
aylarca yol yürümeğe ve hastahk· Bizden mal almıynn ecn~bil 
tan, yorgunluktan kırılmağa mah· malını memlekete sokmamak 
kum olurdu. let usulümüz olmuştur. 

Yurttaşlar, Mahsuller;mizin iç ve dış P 

Bir tezgahı kalmıya.n yurdumu· larda revaç. bulması ve para e 

zun bir çok yerlerinde fabrika ha· si için tohum l'e hayvan cİJ1 
caları tütmeğe başladı. Bugün ıslah edilirc r ve bu maksatla 1 

memleketimizde, kumaş pamuk, istasyonları açılıyor. Buğcl, 
şeker fabrikaları işliyor. Bize la- himayesi gibi bütün mahsuller 
zım olan şeyler kendi yurdumuz· zin Devletçe himayesine son d 
da yapılıyor. Artık bir Türk sa- ce ehemiyct vcriliyoı·. Yurd&J 

,.l~ '-""' i,.t,..,,....,..;_.J...I.: 1.. •• .1..,5111 nayn Kuruımag ... l.. .. ~ı ....... j"". n ... 

kurulu! tamamlanmak için milli 
sanayii koruma kanunları yapı -
yoruz. Bu sayede yerli malları -
mız artıyor. Yerli mallarım!zın 

artması demek; Türk toprakları • 
nın mahsulünün artması demektir. 

Padişi\hlık devrinde maarife hiç 
ehemiyet verilmezdi. Halbuki 
Cümhuriyet devrinde huna başlıca 
ehemiyet verildi. 

Cümhuriyetimizin, inkılabımı -
zm en güzel bir eseri olan Türk 
harfleri sayesindedir ki bugün pek 
çoklarımız okuyup yazmayı öğren 
di. 1927 senesinde bütün okı.ır 

yazarlarımız ancak 685,000 ·iken 
Türk ha:·flerinin ve milel mektep· 
lerinin yardımı ile bu sayı dört 
misline çıkmıştır. 

llk mekteplere devam eden ço· 
cuklarımız 1913 tekine bakarak iki 
buçuk misli .. 

yıldırım hıziyle oldu. 
Türk inkilfılıı asrı yıla sığd 
Padişahlık devrinde askerin 

li yaır.andı. Ordu şimdi oldıığ' 
bi vatandaşların seve seve k 
ğu bir şeref ve vatan ccağı d 
di. Bir işkence yuvası idi. 
lik müddeti belli değildi. G' 
bir daha dönmez ve döneni 
hayır kalmazdı. Fakat Cül11 
yet askerliği bir şeref ve vatast: 
meli haline getirdi. Müddeti~' 
salttı. Zahmetini azalttı. 

orduya cahil gidenimiz okurnllf 
liyor. cılız gidenizim dinç -.,e 

büz dönüyor. •IJ' 
Cümhuriyct ordusu Türk ıll1 

tinin özüdür. Türk ordsu ! in 
bı, istiklali koruyan sensin. 
saygı. 

Bugün onuncu yıl dönümünü 
yaptığımız Cümhuriyet güneşi bu 
güzel vatanda doğduğu gündenbe· 
ı·i milletimiz her i!inde i~eri gitti. 
Yıkık yurdumuzun her tarafı ya -
pılmıya ba,ladı. Bir kanı yolu 
olmıyan vatanımızda büyük köp -
rüler, !oıeler yapıldı. Köprü ve 
şose çalışmalarının yanında köy 
yollarını yapmağa sarıldık. Bu Orta rr:ekteplere devam edenle•· 
böyle sürecektir. beş r.ıisli. 

Türk Cümhuriyctinin mutlıJ 
cukları ! bu ?.aydığım işler sat'. 
sindedir ki milletimiz dünya 
letleri arasında saygı ile, se",._,,ı 
anılnn ve öğlilen bir millet ol'· 
tur. Yürüdüğümüz bu yoldll 
dan böyle de bugünkü hızla 'i 
yeceğiz. 

Asırların yapamıyacağı işleri Liselere devnm eden talebemiz 
başarmağa ba~ladık. Çok uzun gene be~ misli artmışlır. 
sürmiyecek bir zaman zarfında Bütün vatanı mektepleme!~, bü · 
memleketimiz yol ve köprülerle tün vatan çocuklarını okutmak 
baştan bnşa bezenmiş olacaktır. için Devletin para lrnvvetine uya· 

Bir yandan da demiryollarına cak ve ha~k!mızı vergide fazla zor
haşladık. Ka.yıeriye, Sivasa, f'.fa - 1 lnmtyacak bir tertip ve sıra ile ma 
lalyaya kadar 2000 kilometre de· 1 arif ilerlemesine devam edilecek· 
miryodu dö§endi. Bunlardan baş· tir. 

ka e::debi malı olan 2000 kilomct· Memleketin büyük kısmında sıt 
re demiryolları da ııatm alınıp ma kaldırıldı. Bulaşık hastalıkla· 
Devlet ve millete mal yapıldı. rın önü ahnmaea çalışıyor. Dev· 

Deıniryolları ile köıniirc, bakıra 1 let bütçesinin yettiği kadar fena 
varryomz. Akdcnizi Karaclcnize hastalıkları yenmek için ihtiyacı 
bağladık. Balıkcsirc ,·ardık. Sı· olan yerlere; su:falo ve ba§ka ilaç 
vası a.~tık. Yaı1n Erzuıumdayız.. lar parasız olarak yetiştiriliyor. 

Demiryolları, köprüler, şose - Gene devlet bütçesinin ve mevcut 
ler, köy yolları... millet hekimlerinin yettiği kadar 

Köylü arkadaşlar, yer yer hekimler dolaştırılıyor .. 
Bunların ne kadar mühim oldu- Hastaneler kuvvetlendiriliyor. A. 

ğunu her kesten ziyade biz köylü- yak tedavisi yerleri "Dispanser,, 
ler biliriz. Bunlar olmadığı za - açılıyor. Takatımızı geçmemek 

Durmıyalım düşeriz. 

Hiç. durmıyacağız. Bu yol 
huriyetin, istiklalin yoludur· 
yol Türk milletinin büyük 
Gazinin yoludlır. 

Gazi bizden biridir. 
büyüğiimiizdi.ir. Bizim 
müzclür. 

Türk onun yolundan ayrıl 
Y olur~uz açık, Cümhuriyel 
var olsun. 

Türk köylüleri arkadaşlnr• 
Sizler, Devleti bilmek, sar 

onun şerefini yükseltmek bor 
pek iyi bilirsiniz. Size bu 1' 
açık hakikatleri anlallığıınıı 
da bir temel noktasını göziill 
önüne koymak vv.zifer.ıizclir· 

( Ucnıını 8 inci ıu) ,rıı 
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ve 
l'i!IB~l!lillır!lmııın Ilil 1ll 39 1 1 il ll Muharriri : 

~e, ancak dinler, mezhepler, esa· kikati ihtiva eder ve sahip oldu -
tır, edebiyat bu cehli örtüyor ve ğu ideal daimidir. 
~rta.ya sümmettedarik ve tabir ca- F aşiat, kendi dairesi hudutları 
~ııe uydurma hakikatler atıyorlar- içinde kalmış bir hotkam ve hatta 

1.
1
• k~b~ faraziyelere (akide) şek ailesi içinde mahsur bir enai ol -

l ~ılaıı§ti. madığmdan diğer insanlara ben • 
b:· ~eden Jimtek çakıyor? Çünkü zemez. Millet denilen bir alemin 
. "Yuk mabut Jupiter - Müşteri bir cüz'üdür ve orada vazifedar -
'; •ie iıtiyor. Neden toprak mah - dır. İdeali uludur. Hizmet ve fa
~' Veriyor?. Çünkü diğer mabut aliyeti, diğer faşistlerinki gibi, za
. '"""'sin iradeti budur. yeni insan- man ve mekan içinde hudutsuz va 
ını lU kadarla iktifa edemezler. zife duygusuna müstenittir ve bu
l Tevratta: yerleri, gökleri Al • nunla beraber onun ideali fikrin -
aha 6 - 7 günde yarattırıyor. den mahrum bir rüyaya tekabi!l 
. Arz, kainatın tam ortasıdır. Ka etmez. Faşist ıeniyetçidir.,, 

dı~at arzın etrafında ve arz iç.in Mösyö Mussolininin. bu ifade • 
Ontiyor. sine göre fatist raybi değildir, 

J h melul değildir, körükörüne nikbin 
1 

nsan, kainatın en §Crefli ma -
Qk d de değildir. Hayatı tatlıdır ve ha-

\l ur. Kainat inıan için yarabl 
ltırttır~ yatını tatlı etmek için mücadele e-

A:rzın kainatın merkezi ( Geo
cerıt · rıe) ve beterin de onun sul • 
t~rır (Anthropocentrie) olması fik 
~: Rônesa.nstanberi hesapla erdde-
ıldi. Vakıa kadim Yunanistan • 

da, Romada doğru fikirleri ileri 
'Ü~n pek ulu hakimler yok değil
~~· lakin bunlar ortaya yalnız 
. ır faraziye sürmütlerdi; onların 
1~inden yiiriiyen yeniler bu fikirle
~' farazi yelikten çıkardılar, onları 
cıap ane~ile tebyin ettiler. 

Eğer muhafazakar kalsaydık, 
eğer hala Tevrata çivili bulun -
•aydık beşerin asla gözü açılını • 
31&.cak ve ilmin ianetile sanayide 
hiçbir terakki hasıl olmıyacaktı. 
~eaela arzın kainatın merkezi ol
dı~ğu fikrine insanlnr ebediyyen 
illti\n etselerdi arzın küreviyeti, 
tl,.~irleri ve hareketleri bilinmi · 
)ecek, Amerika ke~folunmıyaca'K, 
Rern;cilik sahil sefer'erine münha
'1r fo lacakiı. llim, dai.ma menku -
l'atıa mücadele edegelmiştir. Y o -
~Ucu, üzücü, mütemadi, çetin harp 
f!rden sonra galebe, ilimde kaldı. 

Türk milletini eski müdirleri 
ltıaı~,·le tuttukça as1 a gözümüz a
Ç:larnadı. Olduğumuz yerde say
dık. 

Daha ileriye gidelim: llmin bu 
~iitıkü hali bile bir kat'iyet ifade 
etrrıez. 

Zamanımızın tecrübi olan il -
l'llin.e bile pek makul bir surette 
taarruz ediliyor. Mach, Poincarc, 
~· Lebon, bilhassa Einstein dünkü 
e~ap ve hendese, dünkü meka -

?ik ve kozmoğraf ya, dünkü fizik 
1litn1erine bile başka bir gözle bak 
blarnızı mucip olacak faraziye ve 
tıaıariyelerle bizi gerçekten şaşırt 
~l~a.r. iş böyle olunca muhafaza • 
tar kalmak, hususile siyasette, iç
titnaiyatta, devlet telakkisinde ma 
~· k1Ye saplanmak muasırlıkla telif 
ahu\ etmez zannındayım. 

b .. Evet! inkılapçıyız ... Bu kelime 
~Ut.ün bir istikbal açıyor. Bu tek 
tlırne bize bütün bir istikbal acı-Y ~ 

<>r. Bu tek kelime coşan ve koşan 
bir ·· · y d umıt ırmagı ır. 

Sinyor Musoliniye göre 
Faşizm 

Pek büyük bir eser olan ltal -
~~n "Siyaset, edebiyat, hüner ve 
1 1tn milli ansiklopedisi,, ne Mus· 
'
0 1ini'nin yazdığı tariftir: 

b· ''F aıizm, aynı zamanda hem 
lr faaliyet ve bir fikir, hem bir 
~ide ve bir ameldir. Birçok tari

.1 kuvvetler onu ilham ettiler. Fa
!1ıtn yalnız §U şeraite, şu zemine 
d~ tu zamana tatbik edilmiş değil-
ir. d · h d l" • o, aıma ve er yer e mamu-
'ttıl>ihtir; çünkü müstekar bir ha-

decektir. Muuolini devam ediyor: 
"Bu cidal güçlüklere ve emek

lere müsadif olmadan devam e • 
demiyecektir. Bundan baıka fa -
şızm dini bir akidedir; fert geride 
bırakılmıttır; in~an kendiıine kuv 
vet ve ıuur bahıeden ulu bir kanu 
na mutidir. Canlı bir cemiyetin yal 
nız bir uzvu değildir, onun ruhani 
bir kısmıdır.,, 

Muuolini bazılarının faşizmi 

idarei maslahatçı (Opportuniste) 
gördüklerine kızıyor: "Her şeyden 
evvel, hatta bir hükUınet sistemi 
olmaktan evvel fatizm bir fikir sis 
temidir.,, 

Mütaleasına göre, faşizm, müte 
madiyen tazelenmek şanından o • 
lan hayatın tarihi bir telakki tar -
zıdır. Fert, tarih haricinde hiçbir 
şey değildir. Tarih mütemadi bir 
h~k· müldür. Hiçbir vakit fertçilik 
üzerinde ıağlam ve kat'i bir sis • 
tem l<Urulamıyacaktır. Fert, düş
mandır; devlet, selamettir. Bu, 
fer diyetin ortadan kaldırılması 

(ilgası, yoğaltılması) manasına a
lınmamalıdır; hayır! fert, devlet 
telakkisine girer. Aynen: "Fert 
devletle bir vücut olur, ikisi aynı 

vücudu terkip eder. Biri diğeri ol
madan mevcut olamaz.,, 

Fikrine göre liberalizm hürri -
yet manasına gelmez ve faşizm in
sanın hürriyetine muarız değildir, 
lakin insanlar, budala XIX uncu 
asrın yarattığı gülünç bir kemiyet 
oimaktan da uzaktır. Bilakis, faşi
zm hürriyete taraftardır, lakin 
devletin içindeki ferdin hürriyeti
ne. 

Duce'nin göklere çıkardığı, dev 
Jetin bu mutlakıyeti ve bu istibda
dıdır. Devletin haricinde hiç bir 
şey yoktur. İçtimai tabakalar a -
rasında mücadele olmamalıdır, 

yoktur, çünkü bu tabakaların hep
s: birleşmiştir ve devlet içinde bir 
birlik kesbetmiştir. Bu mücadele 
yi körükliyen sosyalizm olmuştur; 

onun yerine akıllı ve muvazeneli 
bir lon.cacılık (syndicalisme) doğ
muştur ki herkesin ihtiyaçlarını 

nazara alır. Lonca sistemi (sistem 
korporatif) devlet vahdeti içinde 
herkesin menfaatini telif eder. 

Faşizm "keyfiyet,, yerine "ke
miyet,, ikame eden demokrasinin 
aleyhindedir; imdi, halk bir kemi 
yet olmak üzere değil, bir keyfiyet 
olmak itibarile nazara alınmalıdır. 
Halk, büyük ve kuvvetli bir fikir 
dir; o fikri gayet az bir miktarda 
bir akalliyet, daha doğrusu bir tek 
insan ifade eder (yani bizzat ken
di). O zatın fikri, bilahare, mille
tin fikri olur. 

(Df'vamı var) 

Deniz Gedikli 
Zabit mektebile 
Deniz reviri 

Dün Kasımpaşada mera
si11ıle tekrar açıldı 

Dün, Kasımpaşada Divanhane 
denilen eski Bahriye nezareti hi • 
nasında deniz gedikli zabit mekte· 
binin, eski Bahriye hastanesinde 
de deniz revirinin küşat resmi ya· 
pılmıştır. 

Divanhane son zamanlarda Bah
riye müzesi olarak kullanılmakta 
idi. Bahriye hastahanesi ise kapa
tılmıştı. 

Deniz gedikli zahit mektebinin 
Gölcükten Kasımpaşaya nakli de, 
bahriye devairinin ve tersanenin 
İzmit ve Gölcüğe nakli üzerine ha 
yatı sönen Kasımpaşaya yeni bir 
can vermif, onun için dünkü bay -
ram gününde yapılan bu çifte açıl 
ma merasimi Kasımpaşalılara iki 
defa bayram ettirmiştir . 

Dün evvela deniz gedikli mek
tebinin açılma merasimi yapılmış, 
mektebin muzikası ve talebesiyle 
davetleliler deniz zabitan ve üme
rası saat dörtte Divanhanenin ö -
nünde toplanmışlardır. 

Muzika evvela istikalal marşını 
sonra cümhuriyetin onunc~ yıldö· 
nümü marşını ve nihayet gedikli 
zabit mektebi marşını çalmıştır. 

Mektebin müdürü deniz binba
şısı Saim Beyle Jstanbul deniz ku
mandanı kaymakam Talat Bey kı
sa birer nutuk irat ederek deniz 
gedikli zabit mektebinin bu büyük 
ve muhteşem binada açılmasından 
mütevellit mem~uniyet ve şükran
larını beyan etmişler, Cümhuriyet 
idaresinin deniz ordusunu irfan 
sahasında yükseltmek iç.in sarfotti 
ği gayretleri mmnetle kaydeden 
İstanbul deniz kumandanı kayma
kam Talat Bey, merasime davetli 
bulunan gazeteci arkadaşlarımız

dan Abidin Da ver Beye: 
"- Şiz, Türk denizciliğinin en 

vefalı dostusunuz. Bizleri daima 
seversiniz. Türk deniz ordusunun 
kalem sahasında daimi bir hadimi 
olmanız dolayııiyle mektebin kü -
şat resmini sizin yapmanızı rica 
ederiz.,, demiş, Abidin Daver Bey 
teşekkür ederek: 

- Bu tarihi binanın deniz ge • 
clikli zabit mektebi için uğurlu bir 
yurt olmasını temenni ederim,, di
yerek kordelayı kesmiıtir. 

Mektep kısaca gezildikten son
ra vaktiyle Bahriye Nazırı Cemal 
Patanın nezaret salonu, şimdi de 
mektep müdürünün mesai dairesi 
olan büyük salonda hazıruna şe -
kerler ve sigaralar ikram edilmiş -
tir. 

Bundan sonra, divanhanenin 
büyük kapısına inilmiş, orada De
niz Gedikli zabit mektebi talebesi 
tarafından parlak bir resmi geçit 
yapılmıştır. 

Buradan divanhanenin yanın -
daki sırtın üstünde olan Bahriye 
hastanesine gidilerek orada da de
niz revirinin küşat merasimi ya
pılmış, lstanbul Deniz Kumandanı 

kaymakam Talat ve donanma ser
tabibi deniz miralayı doktor Ra -
ıih Beyler tarafından nutuklar irat 
edilmiş, hastanenin tekrar küşa -
dından, lstanbuldaki deniz ordu
su mensubininin ve Kasımpaşa hal 
kının edecekleri istifadeler zikre
dilerek cümhuriyet idaresine ve 
cümhuriyet ricaline teşekkür edil
miştir. Hastanenin kordeli\sını 

f stanbul deniz kumandanı kayma• 
kam Talat Bey ltesmiştir. Vaktiy-
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Nihayet çaresiz zaman geldi. 
Beynim boş, bom boş, ümitsiz 

bir halde Behireye bakıyorum. Yü 
zünü boyuyor. Söylenip duruyor: 

- Öf ... Pudra tutmuyor ... Saç
larımı düzeltemiyorum.. Sen de 
ne deli adamsın.. Neyse, hoşça 

kal.. 
- Ben bir türlü alışamıyorum 

Behire. 
- Neye?. 
- Senin gittiğini görmeğe .. 
Yüzünü buruşturdu, omuzlarını 

silkti: 
- Ya ne istiyorum. 
- Biliyorsun .. 
- Deli!.. 
Çıkıp gitti .. 

:(. )(. ~ 

Bir sefer de, Behire lzmire git
ti ... 

Avdet edeceği günü hiç onut • 
mam. Kanapeye uzanmış, sigara 
sigara üstüne içiyor, mütemadi -
yen saate bakıyordum. Vapurun 
gelişini, zihnen hesaplıyorlum. Ye 
şilköyü geçti, Kumkapıya geldi, 
yaklaştı, yaklaşıyor, Sarayburnu
nu dönecek .. 

Kapıya koşuyorum, açıyorum ... 
Behire ile karşılaşıyoruz .. Üs -

tünde bir gömlek var .. 
Uyanıyorum.. Bu rüyadan uya 

nıyorum. Sokağa fırlıyorum .. Bir 
meyhanede sabaha kadar içiyo -
rum .. 

Sarhoş olmak, sızmak, unut -
k ı . d·~· b 1 ma ... şte ıste ıgım u .• 
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Bir senedir, bu aşıkın pençesin
de esirim. Bu mengenede inliyo
rum .. Bir membadan fışkıran ve 
doğru bir akışla bir yerde birikip 
göl teşkil eden bir akar su gibi, fi. 
kirlerim bir membadan fışkırıyor 
ve bir yerde toplanıyor: Behirede. 

O, ilk gün nasılsa, bugün de ay
nı halde.. Hiç bir yerde toplan -
mıyan bir akar su... Kayıyor, a -
kıyor, geçip gidiyor. 

Lakayt!. 
Sanki Behire ile uzun bir rabı -

tam yok ta, her seferinde başka 

bir kadınla buluşuyorum. 
Hafif yağmur damlaları arasın

dan süzülen nisan güneşi gibi ge -
liyor. 

Bazan ateşli ve dost, hazan so
ğuk ve durgun... Fakat her halde 
daima ruhunun örtüsünü muhafa
za ediyor. içini açamıyor. Her 
ayrılışta, son ayrılışımız sanıyo -
rum .. 

- Seni tekrar göreceğim, de -
ğil mi Behire?. 

- Elbette ... 
- Ama yalnız gelecek sefer de-

ıuhnı111Huuttıımuuunuııt11nıttıum•u'•uu11un111nıını11tn11••t111mı11m11ısa111 ıuııı1111m 

le doktor Rasih Beyin de tesisinde 
büyük himmetler ettiği hastanenin 
harici ve cerrahi kısmında açılmış 
olan revir 130 yataklıdır. Eski 
deniz kimyahanesi ve laboratuva
rı olan binanın laboratuvarı tek -
rar açılmış, deniz kimyahanesi baş 
ka yere nakledilmiştir. Bu güzel 
bina, gayet iyi muhafaza edilmiş 
olduğundan ufak bir tamir ve boya 
ile mükemmel bir hale gelmiştir. 
Revirin bathekimi deniz binbaıısı 
doktor Rıza Beydir. 

Açı 'ma merasiminde Yavuz ku 
mandam miralay Hüsnü Beyle ls
tanbul deniz kumandanlığındaki 
cleniz ümera ve zabitleriyle Kasım 
paşa nahiye müdürü; C. H. Fırkası 
Kasımpaşa nahiye ocağı erkanı, 
Lazı mütekait bahriye ümerası bu
lunmuşlardır. 

ğa. Her zaman göreceğim değil 
mi?.. Daima buluşacağız .. 

- Daima .... Bu da ne demek? 
Randevu mu istiyorsun, yemın 

'? mı .. 
Önümde uçurum açılıyor .. 
- Senin kendine emniyetin yok 

galiba.. Her seferinde kendi ken
dinden şüphe ediyor: "Bir gün 
bu da bitecek!.,, diyorsun. 

- Bir gün gelir her şey biter. 
Her şeyin sonu vardır. Sen de bir 
gün gelecek, bıkacakım .. 

Çıldırıyorum: 

-- Senden bıkmak mı?.. Bunu 
aklıma hile getirmiyorum. Sen be
nt tanıyamamışsın. Kuzum doğru 
söyle, yoksa sen benden bıkmağa 
başladın mı?. 

- Henüz başlamadım. 
- Başlıyacak mısın?. 
- Henüz başlamadım ya, bu -

nunla iftihar edebilirsin. Bir se • 
ne!... Dile kolay bu!.. Bir sene
nin ne uzun olduğunu tasavvur et. 

- Ediyorum, ama sen doğru 

söyle ... 
- Neyi?. 
- Eğer bıkarsan bana belli e -

der misin?. 
- Katiyen .. 
- Öyleyse?. 
- O zaman: Artık ben gidiyo· 

rum, bir daha gelmiyeceğim !. de
rım. 

- Bunu söyler misin?. 
- Bunu söylerim ... L. E. R. M ... 
Acı acı gülümsedim 
- Şimdilik göz göze konuşa -

lım; tehlike yok mu?. 
- Tehlike yok. 
Kollarımın arasına aldım: 

- Üzerine bu kadar düştüğuıın 
için canın sıkılmıyor ya?. 

- Hayır, eğleniyorum .. 
- Eğleniyoraun ha!.. Bana bun 

dan daha fena bir şey söyliyemez
din .. 

- Ya senin canını srkmıyor 

mu?. 

- Ne eğlendiriyor, ne de ııkı
yor.. Bu bam başka bir şey ... Be
hire, bu aşkımın seni eğlendirme· 
sini istemiyorum .. 

Yanaklarımdan öpüyor: 
- Emir yok.. istek beyan et -

mek yasak .. 
cne~amı var} 
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Dalandıracakmış 
Nuri isminde bir sabıkalı, Tah

mis sokağında oturan tüccardan 
Raruf efendiyi dolandırmak iste -
miş, fakat Rauf efendinin vak -
tinde işin farkına varmasıyle yaka 
sını kurtarabilmiştir. 

Nuri Efendi, gümrük memuru 
olduğunu söylıyerek eşyasını ça -
huk çıkaracağını, bunun için 40 li 
ra vermesinı söylemiştir. 

Rauf Efendının şikayeti üzeri
ne Nuri ve şeriki Pavli yakalana -
rak ıkıncı ceza mahkemesine ve -
ri!mişlerdir. 

iş bankası Usküdar 
şubesi 

iş bankası Üsküdar şubesinin 
açılma merasimi bugün yapılacak· 
tır. 

1-Jergün 
Hergün gazetesnin bugün •e 

yarın intişar elmiyeceği bildirili • 
yor. 



Istanbul, büyük bayramın ilk •• •• coşkunlukla kutlula • • gununu 
• 

kumandan paşa birer birer kıtaatı, Gelecek cümhuriyet bayramla -
mektepleri tefti§ ettiler. Vali bey rının bizi daha iyi ve daha güzel 
askere: vaziyetlerde bulucağı da muhak -

- Bayramınız kutlu olsun! di- kaktır. Bayramımızın İstanbulda 
yor, asker: yarattığını görmek ve büyük va -

- Kutlu olsun! diye cevap ve- tanda öğrenmekle mahzuz oldu -
riyordu. Vali bey aynı surette bü- ğumuz eşsiz sevinç ve heyecan 
tün mektepleri tebrik ettikçe mek- manzarası Türk milletinin saa -
tepliler de: deti böyle anladığına en açık bir 

- Kutlu olsun... Teşekkür ede delildir. Yüreklerimizin bu mu • 
riz. Diye mukabe!e ediyorlardı. kaddes ateşi için sevinmeliyiz. 

Şükrü Naili Paşanın dikkatini On yıldanberi kutluladığımız 
celbetmişti. Gülerek: cümhuriyet bayramlarını, sırası i· 

"-Bunları asker yapmalı!,, de 1 le bizi on yıl mesut ettiği için cüm 
di; kızlar "Olacağız!,, diye cevap huri yet rejımı artık bu kadar gür 
verdiler. Üniversite bahçesinde büzlük çağma girdiğini gördüğü • 
kıta.at, mektepliler, polis, itfaiye müz için, bu bayramımız geçen eş 
teftiş edildikten sonra Süleymani- !erinden on kere daha büyük, yüz 
yede toplanmı! o1an esnaf cemiyet kere büyük .. Hem geçen, hem ge • 
leri teftiş edildi. Saat on buçuk lecek buna kıskanıyor .. 
olmuş, tefti§ bitmişti. Kat'i ölümden kurtardığı için 

istiklal marşı mazi, bütün refah ve saadet do -
Bu esnada üniversite önünde vü ğuracağı için ati bugün gıpta için· 

cude getirilen radyo tesisatı bütün dedir. 
meydanı çınlatrnağa başladı. işte aziz vatandaşlarım. Bugünü 

- Allo, allo ... Ankara.. . size üç zamanın bayramı diye 
Reisicümhur Hz. Ankarada nu· kutlulıyorum. Cümhuriyet idare • 

tuklarına başla.mışlardı. Memle • sinin feyzi bizim varlığımızı aşmış 
ketin her taraf mda yer yer toplan- bütün dünyanın hayranlığı üzerin
mış olan bütün bir millet derin bir dedir , 
vicdanla olduğu yerde Gazinin hi- Bu bayram yalnız bizim bayra-
tabmı dinliyordu. mımız değildir. Mazlum ve baht • 

Gazi Hz. nin nutukları on bes sız milletlerin de bayramıdır. Mil· 
dakika kadar devam etti. Saat o~ li ıstırapların tesellisfoi bizim mu 
bire on vardı. Nutuk bitti. Şiddet vaffakıyetimizde arıyorlar. 
li bir alkı~ tufanı ortalığı sarsıyor- Bizim on senedir hakikat ve ha 

t 

ou. yat olan bayramımız onlar için bir 
Bu esnada bütün muzikalar bir hasret, bir örnek oldu. Öğüne • 

araya toplandı. Kolordu kuman • lim ve sevinelim vatandaşlar bu 
danı tarafından verilen işaret üze- sevinç ve saadet heyecanı içinde 
rine bütün muzikalar hep birden unutmıyacağımız iki nokta vardır. 
istik":aı marfını çalmağa başladı • Büyük bir vesileyle anmağı ve 
lar. Marş resmi selam vazıyetinde manevi yüksek huzurlarında eğil
dinlendi. On bandonun hep bir - meği bir şerefli vazife bildiğimizi 
den çaldığı istiklal martı ortalığı büyük davanın aziz şehitleri.Oteki 
inletiyordu. Saat on biri çeyrek bugünü, varlığımızı, saadetimizi , 
geçerken vali cümhuriyet bayramı her şeyimizi başaran, kuran, yur· 
münasebetiyle hazırladığı nutku - dunda büyük gazinin gösterdiği 
nu söylemeğe başladı. yola sadakatle gitmek ve kendisi· 

Muhittin Bey bu nutkunda hal~ ne layık bir Türk olmak.. Ondan 
kın bayramını kutluladıktan son - sonra genesevinelim, gülelim, eğ
ra dedi ki: lenelim... Bayramınız kutlu ol -

Muhiddin Beyin nutku 
Vatandaşlar, hemşehriler, 
Şevininiz, gülünüz eğleniniz .. 

Hakkınızdır. Bu ferahlrkta dünün 
intikamı, bugünün şükranı ve yarı 
nın ü\nidi vardır. 
Bayramımız manasız bir göre· 

nek bayramı değildir. Bayram 
için bayram yapmıyoruz. İstila 
görmliş, harap olmuş bu vatanın, 
in"r edilmiş bir milletin, tezlıl 
edilmış asıl bir tarihin kurtuluşu -
nu, yükselmesini ve ilerlemesini 
selamlıyoruz . 

Eşsiz ve örneksiz kurtarıcıyı 
saygılıyoruz. O bizim öz hayra· 
mımız, her bayramdan üstün bay· 
rar.ıımız, karanlık sonra gelen ay 
dınlık gibi en aydınlık bayram 
cümhuriyet bayramı.. 

1 

Bu manada başka bir bayramı _ 
mız var mıydı?. 

Bu kolay değil vatandaşlar .. Se
vinelim .. Bugün bir milletiz, hÜ . 
rüz ve mesuduz .. Ne mutlu bize .. 

sun.,,. 
Tribünde 

Vali beyin nutku pek çok alkış· 
landı. onra meydanda toplanan 
halk, Üniversite meydanında 
toplanan bütün asker, sivil mek • 
tepler kadın, erkek hep bir ağız • 
dan cümhuriyet marşını söyleme · 
ğe batladılar. 

150 bin ağızdan ve yürekten ge 
len bir heyecanla söylenen bu 
marş hakikaten tüyleri ürpertecek 
derecede heyecanlıydı. 

Bundan sonra Muhiddin Beyle 
Şükrü Naili Paşa dış meydanda 
üniversite kapısı önünde hazırlan· 
mış olan tribüne geldiler. 

Şaat on bir buçukta tribünde ve 
tribünün önünde dört beş yüz ka • 
dm ve erkek toplanmış yer almış
lardır. Beyazıt meydanı ise daha 
kesif bir kalabalık ile hıncahınç 
dolmustu. 

Trib~ünde lstanbulun ileri gelen 
leri ile lstanbuldaki bütün ecnebi 

Dünyayı saran, ve sarsan geçim konsolosları ve ileri gelenleri gö • 
daRığı keyfimizi körlendiremez. züküyordu .. 
Bun<ın rejimle alakası yoktur . Yüksek memurlar arasında da 

Zaten hakiki saadet basit ve e· 
melsiz bir refahta, şuursuz bir gö
renek ihtiyacın tatmininde değil.. 
Fakat terakkide ... Fakat üstünlük 
te bir kelimeyle ülküdedir. Her 
gün daha ilerideyiz. Bu uğurdaki 
fedakarlık ve ferağat bize mahru · 
aiyetin ıatırabı gibi gelmez. Fa
ziletin ~vk ve neşesi, büyük mil _ 
letimize yakıtan gün görmüşlüğün 
asil çehresidir . 

harp akademisi kumandanı Fuat, 
İzmir mevkii müstahkem kuman • 
danı Hüsnü, fırka kumandanı Ga· 
lip, Harbiye mektebi kumandanı 

izzet, merkez kumandanı Fehmi 
Paşalar, harp filosu kumandanı 

miralay Şükrü, deniz harp akade
misi müdürü miralay Fahri Bey -
]erle vilayet, belediye erkanı, şe -
hir meclisi azaları görülüyordu. 

Gecit resmi baslamıştı. Bir mu-
~ > 

bir bayrak ve 1873 tarihi görünü -
yordu. Bundan sonra F eyziati, 
F eyziye, İstiklal, Şişli Terakki, 

zika sesi bütün meydanı doldurdu. 
Harbiye mektebi bandosu resmi 
geçidin yapılacağı tribünün karşı· 
sında mevki aldı .. 

Cie-;it resmi 
Muzika selam havası çaldı. Har 

biye mektebi çok muntazam adım
larla tribünün önüne doğru geldi. 

Genç zabit namzetleri seferber 
vaziyetinde giyinmişlerdi ve çok 
muntazam yürüyüşlerle geçiyor • 
lardı. 

Cümhuriyet orta, Çamlıca kız or -
ta, Kadıköy orta, İstanbul kız or • 
ta, Şelçuk kız sanat, Üsküdar kız 
sanat, Davutpaşa, Gazi Osmanpa
şa, Gelenbevi orta mektepleri, er • 
kek sanat, terzilik, Üsküdar erkek 
orta, Şemsülmekatip, Hakimiyeti 
Milliye şehir mektepleri geçti. 

vam etti. Lokantacılar, hafll I 
lar1 inşaat ustaları, kaldırıll'l'~ 
ltayıkçılar, sandalcılar geçli 
Kayıkçılar bıçak oyunu oynıY3 

geçiyor:ardı. . 
Marangozlar, Türk müretl\ 

ler cemiyeti, saraçlar, sı'\'ac• 
sütçüler, tahmil ve tahlisiye a. 
lesi geçti. Amele geçerken cii 
huriyet marşını söylüyorlardı. 

Esnaf cemiyetlerinden so 

binlerce halk kütlesi geçti. S 
tam bir buçukta geÇit resmine 
hayet verildi. Üç saat devall'l e 
bu alay, Bayazıttan itibaren 
lata köprüsü, Şişhane yokuŞll 
istiklal caddesine gittiler. 

Şaat yarımı geçmişti. Resmi 

GeCjit resminde köylü misafirlerimiz 
Çok şiddetle eJkışlandılar. Har· geçit hala devam ediyordu. Her • 

biye mektebini, askeri tıbbiye, de- kes açılmıştı. Bu esnada tribünde 
niz lisesi, deniz :edikli talebesi ta- 1 bulunan davetlilere limonata ve 
kip etti.Bundan sonra çok güzel ve bisküvi ikram edildi. 
muntazam yürüyüşle bahriye efra 
dı, Yavuz efradı geçti. Kuleli, 
Maltepe askeri mektepler talebesi 
de aynı intizam içinde yürüyüşler· 
le resmi geçit yaptılar. 

Bahriye askerinden sonra kah • 
raman ordunun Mehmetçikleri pi
yadeleri topçu, süvariler ta\c\p et
ti. Bundan sonra harp ma1Ulleri1 

fırka vilayet idare heyeti reisi Cev 
det Kerim Bey olduğu halde resmi 
geçite iştirak ettiler. Bundan son· 
ra Milli Türk ta{ebe birliği görün· 

dü. 
Çok mutazam bir yürüyüşle bir

lik bayrağı altına toplanmış olan 
genç üniversitenin yüksek tahsil 
talebesi geçti. Maarif cemiyeti -
nin talebe yurdu, hasta bakıcılık 

mektebi takip etti. Bundan sonra 
sırası ile, İstanbul kız muallim 

GeCjit resmini seyretmek 
iCjin dama Cjıkanlar 

mektebi,, Erenköy kız lisesi, İstan 
bul kız lisesi, Kandilli kız lisesi , 
Galatasaray lisesi, İstanbul lisesi, 
Kabataş, Kadıköy, Pertevniyal, 
Vefa liseleri muntazam yürüyüşe 

geçtiler. 
Ameli hayat mektebi de munta 

zaman geçtikten ~onra, Darüşşafa
ka lisesi göründu. Çok muntazam 
yürüyüşlerle çok alkış toplandı . 

Darüşşafakanın önünde güzel 

Ekalliyet ve ecnebi 
mektepleri 

Bu seneki resmi geçidin de bir 
hususiyeti resmi geçide akalli • 
yet ve ecnebi mekteplerinin iştirak 
etmesiydi. 

Bu meyanda İngiliz koleji, Ja· 
o\vnn. Fener. Kejonagyan, Zoğra· 
fiyon, Eseban, musevi liseleri ile 
Alman lisesi ve ticaret mektebi, 
Üsküdar Amerikan kız lisesi var
dı. Kadıköy kız orta mektebi, Al· 
man lisesi ve ticaret mektebi, şe · 
hir yatı ve sanat mektepleri bil • 
hassa muntazam yürüyüşleri ve 
yeknesak elbiseleri ile her kesin 
nazarı dikkatini celbetmiş ve çok 
alkışlanmıştı. 

Cemiyetler 
Mekteplerdc:ı sonra cemiyetler 

geçmeğe başladı. Himayeietfal, 
Tayyare cemiyeti çok güzel timsal 
ler yaptırmış, kamyonlar üzerine 
koymuştu. 

Milli Tasarruf ve lktısat cemi • 
yeti, Şanayi birliği, bunları takip 
etti. Şanayi birlığı kamyonun üze· 
rine bir de istatistik koymuştu. 

1923 te 140 fabrikamız varken 
1933 senesinde bu rakam 2317 ol 
muştur. 

Bundan sonrabir çok reklam oto 
mobilleri geçti. 

Bunları esnaf cemiyetleri takip 
etti. Çiçekçıler, bahçıvanlar cemı
yeti tarafından valiye, kumanda -
na, fırka reisine çiçekler verildi. 

Şoförler, ayakkabıcılar, balık • 
çılar, celepler, körler, sağırlar, dil
sizler, dokumacı, yazmacı, kabzı· 
mallar, ekmek yapıcılar geçtiler. 

Bundan sonra cümhuriyet bay
ramı münasebetiyle İstanbula ge -
len misafir köylü1er geçtiler. Köy
lü misafirlerimizin arasında öküz 
arabası, kağnı arabası, bir köylü 
kadının omuzunda silah vardı. En 
ihtiyar köylü bayrağı taşıyordu . 

Kağnı üzerinde cephane sandıkla
rı vardı. Bir köylü çocuğu öküzle
rin yularından tut.muş çekiyordu. 
Köylülerin bu şekilde geçişi çok 
heyecan uyandırdı (Varol) sada • 
ları meydanı çınlattı. 

Esnaf cemiyetleri geçmekle de 

Taksimde 
Dün Beyoğlu da muhakka1'. 

er. tarihi ve görülmemiş günleri 
den birini yaşadı. Burada de. h 
men her pencereden birkaç baYr 
ve bir sürü insan başı sarkıY0 I 

Yaya kaldırımları tıklım tı1' 
c!oluydu. Binlerce el, fasılasııı 
coşgun ve sürekli çırpmalarla, 
çişi saatlarca süren alayı alkı~l 
yordu. 

Ordu, Taksim meydanınd 
cümhuriyet abidesinin etraf ıJ'I 
bir daire yapmıştı. Biraz s0 

bayrak çekildi. Hazır bulunaJ'I 
selam vazıyeti aldılar. Muziktı 
tiklal marşını çaldı. Bilahare bf 
ta İstanbul belediyesi ve C. H. 
kası olmak üzere birçok hu5 

müesseseler ve cemiyetler tar3fı 
dan çelenkler konuldu. 

Gecit merasimi burada bu s 
retle bitmiş oldu ve ha1k dağıld 

Ciece 
Gece İstanbul, görülmemiş l 

viratıyle nurdan bir şehir halini 
.mıştı. Umumi yollar, kenar 
'hallelerin en dar sokaklarına " 
rıncıya kadar, ışığa boğulmtJtl 
En büyük bayramını kutluluyaı1 

sanlar yaya kaldırımlarına sığa 
yorlar, caddelerin ortalarına 1'ş 
dar tasıyor, yayılıyorlardı; ·ıC 

~ Jı 
tomobil, tramvay, bu kalabıı. 
yarıp yol açabilmek için güçlük~ 
kiyor, hazan dakikalarca bek1' 
yordu. 

Fener alayları 
Dün gece büyük fener alaYl 

yapıldı. Harbiye mektebinde 
Taşkışladan birer kafile, ellerİtf 
metaleler ve bayraklar olduğu b 
de saat 20 de Taksim meydan111 .. 

toplandılar. Bu kalabalığa kilJ 
cam fenerlerle seyyar dinamo 
alınan elektriklerle bir yığın hll 
katıldı. Ayni saatte Bayazıt .01~ 
dadanında da bir ikinci büyük 

0 
ner alayı top'anmış bulunuyor ,, 
Saat 20,15 te radyo tarafındafl 
rilen cümhuriyetin nasıl ilan °111 

duğu hakkındaki kısa konfer~ 
hoparlörler vasıtasıyle halka dı 
lettirildi. 
Cümhuriyetin ilan edildi~ 

dakika J 
Saat 20,30 da, limanırıııı \1 

bulunan filodan ve bataryadan i 
birer atım top atı:dı. llk top se 
siyle beraber herkes ve bütÜJ1 

11
1 

kil vasıtaları oldukları yerde se 
siz durdular: lnkıliip uğrunda '~g 
}arını verenlerin yüksek hatır" 
rına saygı dakikası... ·ıı' 

Tür kiye cümhuriyelinin ik' 
1 • 11' ' 

on yıllık devrinin ilk anı baş 3 pİ 
tı. Herkes, bu yeni girişi, he~.,: 

v d .. h . t nı so agız an cum urıye marşı l~ 

mekle kutluladı. Gemiler, f abf 

lar düdük -raldı. tıı. 
Taksimde toplanan fener "'~6' 

Ayaspaşa, Dolmab::ı.hçc, Kf\r"' 
11ııl 

(Ur. \ nııu U unı•u ı;a~ ıfıı 
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Gençliği dün kimler 
yetiştirdi. Bugün 

kimler yetiştiriyor 

111111 
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20 Seae •Yel 15 Seae evel Bustm 

Oa •ene evel orta Oa 11eae evel ilk Baailn ilk tahaU 
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Gençlerle Baş başa 

lstanbul Halkevi temsil şubesinden 
ttilmi Bey diyor ki : 

''~ Haydi çocuklar aaat altıya cazibesinden bir dakika uzak kal-
lıttı "Yhr. . Danama baılıya- mağa taliammül edemiyorum. 

l • anıya kızlar nerede? İ§te bugün uyumak, gıda almak 
... 

1 
stanbul Halkevi temsil tubeıi - gibi ihtiyaç haline gelen bu haya -

•• n ın·· 
Iet uıamere salonu. Bir çok genç ta ben 928 senesinde bir mektep 
ba. 

1
°taya buraya gidip geliyorlar, temsilinde oynadığım Tat parçası 

be~ &.t~~da rejisörleri var. Darül - piyesindeki Tevfik rolü ile çıktım. 
llıa.d&.Yılı .~· Kemal Bey hiç dur - Uzun bir fasıladan sonra Aksaray 
~erj &.n soylüyor, sağa sola emirler gençler birliğine girdim. Ve niha -
ien ~Otlar. Hepsi de faal, çalııkan yet 932 denberi tam bir istikrar ile 
ha.Uç ~r... Ben bile gençlerin bu pek büyük faaliyet göstermekte o· 

0 
l ttıni gördükçe gençleıeceğim; lan Halkevi temsil tubesinin ilk 

11 arı ··d · l · d b 1 of ._aşık atacağım geliyor. Of mu avım erın en u unmak şe -
takff.e ise bu bahisleri bir kenara bı refine nail oldum. Bilhassa şuna 

&.lıın. nazarı dikkatinizi celbederim ki: 

10 
M. l<ernal Bey çok titiz bir reji-

1 
İstanbul Halkevi temsil şubesi, bü 

ttı r . ., \Jfak bir jest veya mimiği ih tün vilayetlerimiz temsil şube, bir· 
de&.l etmiyor. Her bir meclis üzerin lik ve mahfellerinden çok esaslı ça 
te ~atlerce uğratıyor.. Halkevi lışan bir şube değil Türkiyede ilk 
ht~ııl tubesi gençleri hatlarında defa te~ekkül eden bir tiyatro aka 
IY{, I<e l d • 'd' d' b'l' • f 1 ma Bey gibi bir rejisör bu- emısı ır ıye ı ırım .. 
h:nt~uğundan iftihar etmeliler· Batımızda bulunan kıymeti üs -
.. ta b' ' ıraz gururlanmalıdırlar. tadımız doktor Celal Tahsin ve M. 

b C@nçler büyük salonun orasında Kemal Beylerin bizlere san'at zev 
>' Utaıında küme küme rol ezberli- kini aşıladıkları bu müessesede ti· 
Otlar 8' 

Sad' · ır tarafta Saniye Hanım, 
1 Bey Ş k' B N' · B , •anki b' •. a ır ey, ıyazı ey 

iın ırbırlerine tamamen dar -
llııtla 'b· le r gı ı arkalarını dönmüı -

t ne b' 
dek' ır ses, ne bir nefes ellerin-

i rolle . b . O 
la 1-lad. 8rı ez erlıyor. hür taraf 
rt'ıet B 1 ey, Handan hanım, Hik
tetı · b~Y, hatbata vermitler hara· 

yatronun bütün unsur ve esasını 

teşkil eden nazari ve ameli bütün 
bilgileri öğretlmektedr. Temenni 
olunur ki: genç cümhuriyet hüku -
metimiz herhalde yakın bir atide 
açacağı tiyatro akademisine şube· 
mizin ana hatlarını esas ittihaz et· 
sin; ehlinin ve bizzat bu san'atla 
uğraşanların fikirlerini alsın. Yok· 

l ı ır hah' .. . d ar. ı... ıs uzerın e konu§uyor 
1. ıyıunak- d' l b sa misali unutulmıyacak kadar ya-
ınc Lı· ..,a e ıyor ar, ana ge-

l e ~ılrni B l b kın olan bir akıbeti her tecebbüs 
aka.t ey e ir kenarda mü- ".t 

Yaprn " h için nek ;lCI bir surette hissetmek aga azırlanıyorum. 
-. D muhakkaktır. 

letin· emek mutadınız olan sual - • ,,. • · 
ıze c 

teldi 0 l ev~p vermek sırası bana Amatör ve profesyonel tefrik et· 
Ye rnı? 

l)ed· b' · meden hepsini severim. Çünkü· 
ta, •Özet bve l ıraz dütündükten son· hlslerde birlik sevgiyi icap ettirir: 

aş adı - - - -
. -. Sahn h · ! aJnız _amatör arkadaşlara sevdik 

SijL • e ayatına kartı k k" ı I . , · .-
1{ ıke11 duYına.. b .. pe u ~~~~n ahp an'!.!!.r _y~ k_!lı~ele!İni 

,. levet • ga aıladıgım bü- öğreterek bazı manasız hadiselere 
b & nın gün e t ·k b.. .. - · - - - - - -
'"1iğhrıe hük g ç .1 çe utun mc;·rf an v~rm~m~lerin! temin id" 

~et oldu.. meden ılahi bir kuv (M. Keman Beyin tiyat;o isimli 
Bunu görüyor· ve b • • - ' - d t : · · , unun eserını, yaxm a çıKacak olan dok-

GenCjler İCjin faydah bilgiler - .. 
Akdenizi tayyare 

ile ilk aşış 
Akdenizi aşan tayyareci 

Garo yazıyor 
1909 da Manı, 1913 de Akde

niz, 1919 da Atlas Okyanusu tay-
yareyle aşıldL . 

23 eylUl 1913 te Roland Garros 
bir uçuıta Fransayı Afrikaya bir
lettirdi. 

Böylece bu yolda hayatını kay 
beden mülazım Rague'ın rüyası 

hakikat olmuttu. Bu gayeyi güden 
her kahraman fU mülhit mukadde
rata katlanmıya mahkUmdu: 

Atmak veya mahvolmak. 
Bun.un için Garo bana tasav -

vurlarmı söyleyince büyük bir ü -
züntüye kapıldım. Fakat o daima 
sükUnetle ve metodik bir şekilde 
seyahate hazırlanıyor, hiç bir şeyi 
tesadüfe bırakmıyordu. 

Saint Raphailden uçtuğu za -
man muvaff akıyetinden emindi. 
Maamafih az kalsın seyahati fena 
bir şekilde neticelenecekti. Çün • 
kü: 

Sekiz saatten az bir zamanda, 
en süratli yolcu vapurlarının 30 -
31 saatte katettiği bir mesafeyi 
760 kilometreyi katedip Bizerete 
yakınlarında yere indiğinde, an -
cak beş litre kadar be~zini kalmıt 
tı ve direksiyonda ufak bir hata 
muhakkak bir ölüm dememekti. 

Parise avdetinde Garo Liyon ga 
rında yalmz 12 dostu tarafından 

karşılandı. 
Tren Parise varırken muzaffer 

pilot seyahat ihtisasatım yazdığı 

kocaman iki sayıfa kağıdı bana u
zatıyordu. 

işte me§hur uçuşun hikayesi: 
Güzel bir havada Sen Refael

den. saat beti elli geçe hareket et
tim. Yedi buçuk saatlik benzinim 
vardı. Müstakim istikametinde o -

tor (Celal Tahsin) Beyin trajedi 
ve edebiyat tarihi isimli eserlerini 
edinmelerini bilhassa tavsiye ede· 
rım. 

Arkadaşlarımdan bilhassa, Sa -
di, Cezmi, Şükrü, Hadi, Ekrem, 
Hikmet, Niyazi, Şinasi, Reşat, Nu 
rullah, Baha Beylerle Samiye, Han 
dan, Şükriye Hanımları takdir e -
derim . 

Lakin, profesyonellerden sahne
de sahneyi dolduran; ve rejisörlü· 
ğü ile kalemlere aan' at kudret ve 
zevkini veren biricik Muhsinimi -
zin, dünya tiyatro yenilklerini sa· 

niyesi saniyesine takip den ve gün 
den güne bu san'atın en incelikle
rine nüfuz eden üstadım M. Ke

mal, 1. Galip, Vasfi Riza, Behzat 
Beylerle Neyireneyir ve Bedia Ha
nımların hayranıyım. 

• • 
Memleketimizdeki operet haya· 

tı hakkında bugünlerde İyi ve müs 
bet cereyanlar vardır. Şimdiye ka· 
dar gördüğümüz operetlerde bir 

muvaffakıyet ve terakki eserleri -
dir. Keza memleketimizde film sa 
nayiinin az bir zaman içinde inki
şaf ettiğini ve memulün fevkinde i
yi neticeler verdiğini iftiharla gö· 
ğüslerimiz kabararak görüyoruz. 
Esasen Türkün kuvvet ve kudreti 
neye ulaşmak ister de ulaşamaz 

veya ulaşmakta gecikir! ... 
Melih nazmı 

Gençler Cümhuriyet 
ha yramını ateşli bir 
surette kutluluyorlar 

Gençlik Cümhuriyet Bayramını 
içten gelen atetle kutlulayor. Mek 
tep izcileri kafile kafile Ankaraya 
gittiler. Büyük geçit resminde ora· 
da bulunacaklardır. 

Resimlerimiz Ankaraya giden 
izci gruplarından Kadıköy lisesi 
ile istiklal lisesi izcilerini göster • 
mektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lan 800 kilometrelik yolumu 6,5 · re azalır, çoğalır, bundan ba§ka te 
saatte katedebilmek için müsait ve bahhuratı da hesaba katmak la • 
hafif esen bir rüzgara güveniyor - zım. Kısaca daha iki buçuk saat _ 
dum. Kalkacağım esnada kolum - lik benzin lazım .. Ah bulamazsam. 
daki saati 12 ye getirdim. Eğer Size burada açıkça anlatabil • 
4,5 saatte Cagliariye varabilirsem mek ve hulasa etmek için zahmet 
benzin almak için inecek aksi çektiğim fikirler o esnada tam bir 
halde hiç merlialeıiz yoluma de - vuzuhla geldiler. Oraya inmek pek 
vam edecektim. abesti. Artık yalnız bir şey dü§Ü-

Azimetimden bir çeyrek aaat nüyordum. Benzinimi iktısat et • 
sonra Korsikayı vazıhan gördüm. mek •. 
Çabucak 1500 metre yükseldiğim- 2500 metreye yükseldim ve sar 
den sislerin arasından görünüyor - fiyatımı asgariye indirdim. Ben 
du. bulutların üzerindeydim. Kızgın 

Takriben bir buçuk saatten be- bir güne§ de gözlerimin içinde. Bir 
ri yoldaydım, soğuktan uyuşmuş saat müddetle ne arkamda Sardon 
ve uyukluyordum. Ta.m o esnada yayı, ne önümde Afrikayı gördüm. 
kuru bir gürültüyle uyandım. Hatta deniz bile bulutların ara -

Motör az bir müddet \in şiddet· sından yer yer gözüküyordu. 
le sarsıldı ve kaputumun ucunda Mükemmel bir pus1am vardı. 

ufak bir delik belirdi. ihtimal mo· -Audemars- Paris . Berlin yo -
törün bir parçası kırılmış ve buhar lunda koyu bir sis arasında reh -· 
kuvvetiyle fırlıyarak kaputumu berlik ·eden pusla - fakat bunu 
delmişti. Makine her ne kadar bir da kullanmıyorum. 
an muvazenesini kaybettiyse de Güneşe doğru ilerliyordum. Ne 
alçalmadı. Gene eskisi gibi uçu - erdeyim? Ne oluyor? llerliyor mu
yordu. yum? Yoksa yolumu kesen, istika-

Solumda bırakmıya niyet etti • metimi tebdil eden muhalif ve f e
ğim ve benden yüz kile.metre ka - na rüzgarlar arasında mıyım? Bir 
dar mesafede olan arazi beni da • ~ey bilmiyordum. 
yanılmaz bir şekilde çekiyordu. Kötü endişeler mukadderatımı 
Bu esnada tayyarenin alçalmama değiştiremiyeceği haldP. gene, mü
sından kuvvet aldığımdan ve sal- nasebetsiz bulmama rağmen süku· 
lantılara da alıştığımdan tekrar net bulmıya çalışıyordum. Motö -
yola koyuldum. Fakat bu yüzden rün bir parçası kırılmıştı. Fakat 
hiç ümit etmediğim halde epey va beş saate yakın bir zamandır doğ
kit kaybetmiştim. Netice fena idi. ru dürüst çalıştığına göre lüzum -
Rüzgarda yardım etmiyordu. Ken· suz bir parça olmalıydı. Sallanma 
di kendime Kagliyaride yere in~ lara gelince; on1ara da alışılıyor -
mesem diye düşündüm ve bu fikir du. Bütün bunlar bir arıza vermi
bana uzun zaman musallat oldu. yordu. Muhtelif rüzgarlar ise? Ne 

Sardonya adasının üzerinden den müsait rüzgar olmasın? Bunu 
geçmek hayli zahmetli ve güc ol - düşiinmek faydasız! Benzine gel
du. Oldukca vüksek olan dağlar - lince yükselmekle pek az tasarruf 
dan muha'if hava dalgaları geli - edebileceğim. 
yor ve saatte 120 kilometre giden Her halde önümdeki zamanlar 
motiirümle ;ııncak 100 kilometre iyi geçmiyecek. M~<.".mafih ancaK 
yapnbi1ivorrh.-."Tl. Nihavet. isle bir saat kadar vaktim var. Çünkü 

Gendere fav..t "'l. lı bilgiler 2 haznede daha simdiden yirmi litre 
Ka<?livari. Son dakika: benzin kaldı. Bu kadarı da kafi .• 

4,5 saatte kat'etmem icap erlen 
bir mesafeyi hes saatten biraz faz
İl" bir zamanrla kat'etmistim. Mn -
töre 25 litre ben.z1n lazımdı. Fakat 
bu sarfiyat havanın tazyikına gö -

!'::?redeyse topra~ı göreceğim mu
hakkak .. A?!ra ha1a bir şev göremi 
•·orum. Fakat. evet, !'Urada, bulut
ların arasındaki su delikte o kadar 

(LQtfen sayıfayı te\lrlnlz) 



alife imparatordan 
başka bir şey değilelir 

I(öhne saltanatı yıkarken hilafeti de 
i}ga etmek en isabetli işlerden biriydi 

Yazan : Ömer Rıza 
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)) Aptühamidin Yaveri Keçeci Zade · ( 

U .izzet Fuat Pş.nın ha ır ıarı i. 
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"Demek ki kanal işini alevlendir
mek .. öqle ise leh veya aleyhte 
hangi ciheti arzu ediyorsunuz ?,, . 

Tür1dyernn inkılap tarihinde, bey- emi olan hilafeti kaldırmakta güç
nelmilel ~ümul ve tesiri haiz hadi- lük çekilmiyeceğini bildiği için, 
selerin en mühimlerinden biri, hi- ilk hamlede saltanatı ilga ederek, 
!afetin ilgasıdır. Asırdide bir mazi hilafeti ruhanileştirir gibi görün -
sahibi olan ve yer yüzünde kök - müştü. Fakat onun bu lk ve en mü
leşmiş, yıkılmaz müesseseler sıra- him adımı atmasından 16 ay geç
sına geç.miş sayılan Hilafetin, il - meden, ikinci ve en kat'i adım da 
gası, Türkiye inkılap ve Cümhu - 1 atılmış, ruhani hilafet 3 mart 1924 
riyet tarihinin en unutulmaz ham- te yarıcani ve lazımı gayrı müf ari
leleri ve en isabetli hareketleri a- kı olan saltanat gibi tamamile yı -
rasındadır. kılmış, hilafet hanedanı,, Türkiye 

- 16 - Bunun mükalemeden sonra Mös - Bundan kabul etmek laıılll 
Mösyö dö Leseps Chair des yö dö Blowitz'in dediği gibi hare • dır ki Prens Halim ve sair Mıs~rl~~ 

charges ve sair bütün evrak ve ket eden büyük dö Lespes ki cesim ların menafii hakikiyeleri bizııı1 
planları müstashiben Londraya a- heykeli Süveyş kanalının ağzında· olmaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hududu haricine atılmıttır ! 
1922 senesi 29 lkıncı teşrinfode Bu tarihi ve mühim hareket i -
şahıi saltanatı tasfiyeden sonra Hi zaha değer. Çünkü milli tarıhımızı 
lafetin sırf ruhani bir şekil ve ma aydınlatan, inkılap hayatımıza 
hiyette yaşamasına müsaade et - karşı dikilen köhne engellerin ma
mi~, ve altıncı Mehmedin veliahtı hiyetini teıhir eden en mühim ha
ola.n Abdülmecit efendi, bu ruhani diselerin hırı budur!. 
hilafet makamına getirılmıştı. Tür Ruhani, cismani kuvvetleri biri 
kiye Büyük Millet Meclisi, acaba, 1 bırmden ayırt etmek, Garbın siya
Jslam an'anesinin, İslam tarihinin si, felsefi telakkilerindendi. Bu te 
hiç tanımadığı bu ruhani müessese lakkinin hilafetle bir alakası yok
yı neden. vücuda getirdi. Bence bu tu. İslam tarihinde ise cismani sal 
hareket, yani hilafetin evvela ru - tanat, ruhani hilafet diye böyle 
hanileştirilmesi, onun ilgasına doğ birbirinden ayrı iki kuvvet yoktu. 
ru atılan, ilk adımdı. Hilafet makamı, ruhani bir mües-

Hilafetin imparatorluk muka - sese değil, daha fazla ve bilhassa 
bili olduğunu bihakkın kavradı - cismani bir müesseseydi. İslamiye 
ğmda hiç şüphe olmıyan Büyük tin müessisi olan hazreti Mumah -
Millet Meclisi, Osmanlı padişah- met, bir mabedin değil, daha faz
lerının ilk unvanı olan, ve bütün la bir devletın müessisi ıdı. Hazre
milletin mukadderatına tahak - ti Muhammet, kendisine tevarüs 
küm eden sultanlığı kaldırdıktan edecek ruhani bir halef bırakma
sonra; o unvanın müradifi ve tev- mıştı. Ona tevarüs eden ve müs -
•• • • • • 

1 lümanların siyasi içtimai işlerine 
ur.11t edılmcz hır şey kı birdenbi • h~ k' 1 h l"f 1 · A b. ...._ d a ım o an a ı e er, cıamanı ı -
re a.nuyamn' ım: d 1 · · d·ı B ı ı B l d d d f k rer ev et reısıy 1 er. un arın a -

nş arın a l'ıman an u acı <lıkları "emirülmüminin,, unvanı 

üç sorguç olan küçük üç siyah tam Roma hükümdarlarının aldık
nokta, mütenazır ve belirsiz üç iz 
teıkil ediyordu. Can sıkıntısına el 
vida .. . Artık yalnız değilim, bu üz 
küçük nokta dostlarım. Onları ha
ki~..llen tam bir tesadüf eseri ola
rak gördüm. Aşağıdakilere gelin
ce, onlar bu kadar yüksekte hiç -
bir ~ey tanımıyorlar ve benim ora 
da olduğumun farkında hile de -
ğiller. Haydi bir kendimi göstere· 
yim. Gördüler. Yarım bir tur yaptı 
lar ve üçü birden takibime koyul • 
dular. 

lan "imparator,, unvanının tıpkı -

sı idi. 
Hazreti Muhammedin irtihalin 

den birkaç sene sonra, halefleri 
çok geniş sahalar üzerinde siyasi 
nüfuz sahihi oldular; ve Orta şark 
ta eski Roma imparatorlarının Ak
deniz sahiPerinde kurdukları sal-
tanatının eşini kurdular, onların 
rollermı aldılar. tık Arap hilafeti, 
eski Roma imparatorluğu gibi, bü 
) ük ülkeler üzerinde hüküm süren 
v~ kuvvetli bir nüfuz sahihi olan 
bir müesseseydi. Asıl hatif elerin 
nüfuzu son derece şümullü idi. Bü 
tün siyasi sultaların menhaı onlar
dı. Onların teyit etmedikleri siya
si bir sulta, manasız ve hükümsüz 
kalırdı. 

Daha sonraları halifeler in nü -

Bu takip on dakika kadar sür -
aü. Artık hiçbir şey göremiyorum 
ve çok uzaktan değil güneşten ka
matmış gözlerimle görebildiğime 

gör~ yakın olması lazım. Ancak on 
litre l.ııdar benzin kaldı. Fakat te
reddtide mahal yok. Eğer bir arıza 
olmazsa neredeyse yere ineceğim. 
Bh· de denize düşersem tam mas • fuzu zafa uğradı. 
karahk. Fakat hayır, bir peri ma- Bununla beraber bütün siyasi 
kinenin bir parçasını kırabilir a • sulta'arın asıl menbaı tanınmak
m\\ bu yoluma mani olamaz ... Ga- ta devam ettiler. Onun için bir -
yet iyi biliyorum. Hemen bir çey • çok vilayetlerde ve ülkelerde is -
rek saat sonra Tunustayım. Niha- tiklallerini ilan eden valiler, veya 
yet oradayım. Faknt dursam iyi 0 • bir sahayı işgal eden müstevlile~, 
lur. Zira uçacak bir şeyim kalma..c. gaspettikleri sultalara meşru hır 
dı. 'Hatta on dakika bile! mahiyet vermek için, halifelere 

Bizeretede bekliyenler yok. O . müracaat ediyorlardı. Fakat bun -
na mukabil Tunusta iki saatten _ cia da bir fevkaladelik yoktu. Ro
beri binlerce adam, ve bütün me- ma ülkelerini istila eden Ostrogo 
murlar bekliyorlar. Biraz istirahat tik ve Frenk müstevlileri de aynı 
etmek n,e iyi, fakat iyi askerler - şekilde hareket ediyor ve İstanbul 
manevra sahasında yere inmiştim <laki İmparatorlara müracaat e -
- Neye mal olursa olsun kırık sü- derek sultalarını on1 arın nüfuzla
papımı tamir etmek istiyorlar. Sü- ri!e sağlamlaştırıyorlardı. 

zimet eder. Maksadı lngilterede dır. O emri izimi istihsale muvaf· (bl 
dahi bu emri azimin bir an evvel fak olur. - Evet: (bizimle) ... fakat 
tasdiki ve İngiltere hükumetini ve nimle) değil! ... 
halkını işe iştirak ettirmek.. Her ~ :ç. "' Burada Abdülhamidin deh,el 
gün hanesine girip çıktığım ve bü Sultan Abdülhamit cihannüma bir gaf yaptığını anlıyan zeki it' 
tün ailesile dost olduğum dö Les - kasrındaki mülakatımın son safha \ gıp dudaklarını ısırdı ve bana J1l' 
peı anlattı ki Londrada doğruca sının nihayetine doğru Ragıbın hu kabeleye vakit vermek istemedi~ 
T eimes gazete müdür ve ba~mu • zura girmesile Mısır ve Mısırlılar se de biraz daha süratle hareket; 
harriri Mösyö dö Blowitz ten bir hakkındaki son fikirlerimi onun derek ve zaten Hünkarın sözleri 
mülakat talep eder ve maksadı zi- da şevk ile tasdik ettiğini hiç unut cevap benim sıram olduğund-' 
yareti meydana koyunca, dö Blo - marn. Dyordum ki: "Efendimiz! ben hemen: d~' 
witz der ki: "Demek ki maksadı • Mısırlılardan büyüklerin yani Ha· -Aman efendimiz! Şayet 11

;. 

nız kanal İ§İni alevlendirmek ... Öy lim Paşanın Mısırın istiklaliyetini manlarmız bu beyanatı şaha11eJ1f 
le mi? Pek ala: Bu halde mukave· çok arzu ettiğinden eminim ve bu· zi duyacak olurlarsa çok me11lıtıl 
le leh veya aleyh nokat nazarın - nu hiç menafii saltanata mugayir olurlar .. 
dan yapılacağına mebni meseleye görmem. Hatta daha ziyade bizim - Niçin? • 

daı·r gazetemde hangı" cı"hetı" için daha ziyade iyi bulurum zira f" h'" J1)1 arzu - Çünkü nefsi ne ısi um ayıl ı 
İngiltere devletinin ziri himayesin C' 

ediyorsunuz? rınız gerçi cümlemizin fevkinde 
_ B'ıttabı" lehte... de bir Mısır saltanatındansa Türk h' makla beraber ve şahsiyeti şa . 

h ıd hükümdarlığı himayesinde olsun b' 
- O a e kolay. Ucuz .. Cüziy- nenizi (bizden) yani bütün 

ya olmasın müstakil bir Mısır dev ıs 
yat .... 

- Ne demek? Ya aleyhte olur
sa? 

- O zaman pahalı ... Çok paha-
lı ... 

- Anlamıyorum. 

- Tabii: Siz Fransız Mentali· 
tesile hesap etmezsiniz ki, lehte ya 
zılırsa onu bir iki defa şu bu okur 
geçer .... Halbuki aleyhte olursa bü 
tün nazariyelerin burularından 
münakaşa tufanları coşmağa baş -
lar e ondan bir zikıymet Com
pagne de Presse zuhur eder hu da 
işin piyasada yüzde yüz yüzde bin 
muvaffakıyetini temin eder.,, 

paratorlarının beşinci asırdaki 

hallerine benziyordu. Nasıl Bağ -
dat halifeleri Türk kumandanla -
rının hükmü altında idiyseler, on
lar da Alman kumandanlarının 

mahkumu idiler. 
Bu itibarla ruhani hilafetin bi-

ricik manası, hilafet müessesesi -
nin, yani kolu kanadı kırılan şah
si imparatorluğun tamamile ilga -
sına mukaddeme teşkil etmesi idi. 

Tarihi hilafet, gerek kudret ve 
teali devrinde, gerek zaaf ve aciz 
sıralarında, hiçbir vakit, ruhani 
bir hilafet olmadı. Hilafet, her va 
kit, imparatorluğun tam mukabili 
olarak yaşadı. 

Jetini maatteessüf biraz sonraları 

afakı siyasiyemizde hissttiğim İn -
giliz murahhası Mısır Meleğine 

tercih ederim.,, 

Ne yalan aöyliyeyim muarızım 
ve beni hiç bir vakit çekem iyen Ra 
gıp Paşa bana bu hususta müzahir 
oldu ve hararetle: 

-" Paşanın dedikleri çok doğ -
ru .. Mısırlıların bizimle müstakil 
olmalarını kulunuz da İngilizlerle 
müstakil olmalarına tercih ede -
rim.,, dedi. 

Ben tekrar söz alarak: 

lstanbula alıp getirdiler. Kendisi 
lı.tanbulda birinci Selimin ihsanile 
yaşıyan. bir adamdı. Fakat impa -
rator o!maktan çıkmıştı. Birinci 
Selim ona zerre kadar kıymet 

vermedi. Bu Abbas oğlunun, hila
feti, birinci Selime ve Selimin va-

milletten ayırmak öyle bir melt 
kiyet olur ki umumun yesini 111" 

cip olarak bir takım elim .dedik0 

duları tevlit eder. 
1 

-Halk yani (onlar) ve (~e~ 
lafzından muradım beni sevını)' 
bütün bir halkla benim aram! 

• 
Burada Hünkarın bu ikinci gı 

fmı tamir daha doğrusu kendi fi; 
kirlerine gayet mugayir görere 1 
bir defa daha, "Pervin, tesmiye '. 
tiğim eserin bir yerinde curnall• 
rın f enalığmdan bahsederken Jtı 
gıp o defa da benim önümde ~ 
yolda lisan kullandı idi. Bu de , 
da her zaman pek serbest ve şid~ı 
detli lisan kullandığını müşahe 

1
, 

"t ettim. benden evvel ve tehevvıı 
eledi ki: 

'jl 
- Efendimiz! "Zatı sahane111

., 

sevmiyenler buyurdunu~: KirJldJ 
onlar, zan im? Onlar bu kadar ç ~ 
ki vakıa kendinizi sevdirtıneJ11 . 
için her ne lazımsa yaptınız. f ~, 
kat bütün yapılanlara rağmen ıt 

li .. 
( fll'\'Oml '°•/ 

u ııuuuulUUlfU•unum mnnttıııtt1ı nuu uı ıw ıımaı ıı 

rislerine devrettiğine dair tarihi 
hiçbir delil yok gibidir! Netekim 
Osmanlı padişahlarının 1517 den 
sonra halife unvanına ehemmiyet 
verdiklerini, ve onu kullandık'a -
rını ispat eden resmi vesikalar da 
bulunmadığı anlaşılıyor. 

Cümhuriyefin Onatı' 
cuyıldöniimü köy!eff 

. Osmanlı padişah~arı Mısır fct- de nası/ kuf/u/andt 
hınden sonra bu sekılde hareket ) 
ettikleri gibi Mısı~ın fethinden ev- j ( Daş tarafı 4 üncü sayı fada .. ,a 
vel de aynı şekilde hareket etmiş- rarnızda eksik olmıyan bazı 1'0 

, 

lerdi. Onun için 14 üncü ve 15 ve kara görücii!erin şuradan b"61 
İnci asır:arda Osmanlı hanedanı, radan sızdırılan yalan ve fena 1

1
• 

adı sanı yüksek; kudreti, şevketi lerini ara sıra işitirsiniz. Bu ot i 
yüce bir devlet te§kil ettikleri hal- denberi böylc:lir. Millet düıeSS ~ 
de, kendilerine "hilafet,, izafesine ni bozmak, Devleti znif di.i~ür111~. 
lC.zu.m görmemişlerdi. İsteselerdi , istiyenler; eramızn ayrılık ve "

1
,, 

huna bir kimse mümanaat ede - fak soıkacak şeyleri ağızdan 3ğtf 
mezdi ! Mümanaat edecek bir kim dolastırırlar. 1• • t 

Millet birliği en büyi\h ku""e . sc yoktu. 
Demek ki Bağdat ha lif e!eri, 

1285 te inkıraz buluncaya kadar, 
yalnız hak•.m olduk'arı ııahalar Ü -

mizdir. Seni senden, seni nıilleıtl 
Lin:lcn, seni Devlctin<len \l'C ıe I 
hükumetin.den, seni f ırkandstı• t' 
ni Büyük Millet Meclisinden ve l 
ni millet ve Devlet reisimizdeJ1 .. ~ 

papı ki hain zembereğin kırılıp Bir aralık Bağdat halifeleri, 
aesteği de beraber götürmesine Türk kumandanlarının, Türk ulu -
rağmen altı saatten beri işliyordu. larının mahkumu olmuşlardı. Hi -

Nihayet Garo, aylardanberi !afetin bütün siyasi nüfuzu bu ku-
bir sürü ımuvaff akıyetleriyle hak- mandanların, bu uluların elinde i
ettifti Legion d'honneur nişanını di. Bununla beraber bu vaziyette 

Hülagu hanın 1285 de Bağda
dı zaptederek son Abbas oğlu ha
lifeyi öldürmesi üzerine, 1250 den 
beri Mısırda hükümran olan Türk 
Memlükler, Mısırdaki saltanatla -
rma metruiyet vermek ve Mısırı 
bir İmparatorluk haline getirmek 
endişesiyle, Abbas oğullarından 

birini Mısırda halife nasbetmişler 

ve onun namına hükümran olmıya 
başlamışlardı. Mısırda ya~ıyan 

Abbas oğlu, mutlak bir acz içinde 
kaldığı halde, gene bir imparator
dan, fakat aciz, naciz, sultası elin
den koparılmıt bir i.mparatordan 
farksızdı. Bu zavallı imparatoru 
Mısır haricinde tanıyan bir kimse 
yoktu. 

zerinde siyasi sultanın menbaı bi
rer imparator tanınmalarına rnğ -
men bilahare sülaleleri Mısırda 

yerleştikten ıonra onları, Mısır 

haricinde bu sıfatla tanıyan kal 

:J "t" ğutacak her söz bir fen alık ~ıı'J' 
sözlere karşı daima doat 

aldı. de bir garabet yoktu. Bağdat hali-
Bed i rturi felerinin bu hali, Garbi Roma im-

Osman1ılar, 1517 de Mısırı fet
hettikleri zaman, bu 18.fzı murat 
imparatorla karşılaştılar ve onu 

mamı§h. 

Sonu yarın -

gören temiz aklını kullan • 
gören temiz aklını kullan. 
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stanbulda bayram 

:t l • ca.. t&ratı 8 Dk'ı aayıfacla) 
o dyJ. Ba 

la. l' tk . Yazıda; Bayazıt yol uy -
' 11hle gittiler. 

, Eıı b.. Qece sUsU 
~ tt. d .. uyük bayram lstanbullula-

' un tü~ı gece yaptıkları tenviratla 1 

lt.rırı ıfe\'klerini de ortaya koyma· 
1 l ıraat d" 1 ı •ret .. ver ı: stanbul, asır - · 
ltliiJc •uren Ömrü içinde bu kadar 

'hlıueı au··ılen . t' B'· ""k ta.ıu·ı . memış ı. uyu 1 ı erın ~ 
ltdı 

0 
.. Çogu mahyalar yapını§ 

Ptoje·kt .. ort bir taraftan tutulan 
orler s··1 . . .. tecen· k u eymanıye camımı 

litt.ıuıı~ ·aranlığı içinde bütün ih- , 
hin'- y e canlandmlmı§tı. Adliye 
frııd ~~ın Sultanahmet camii tara-
ıı,11 ad 

1 _kıırnı elektrikle donatı! -1 
· enı b !ık t · ıe akan cephesine cok 

oır 1 ·· • be, ın ua Yapılmıştı. Bu sür, on 
ltita.p :lre ~adar yükseklikle bir 
ıt: 1~11 e hır terazi §eklidir. Kır -

'
1 Ye ·n· ll'ıı;t._ !t ı ampulJerle donatıl -. ' 

-Jırç k 
<ı. ~ınhk 0 

Projektör ı§ığı, şehrin 
kale 'b· •ernaaında, nurdan birer 
b' tı ı Yiik l" d ·ı· ltİbi . ıe ıyor, evrı ıyor, 

rıne . . h . . 
oııllrı gırıyor; cü.m urıyetm 
l:a.d, c~ Yıl dönümünü sabahlara 
t\lk :e kull~lıyanların avazeleri bo 
t.1ı10rd eaılrniyen bir uğultu halini 

Q, l 
lier Balo 

"iind •.ene cümhuriyetin ilan gü
e Vıl • 

llt.itııd "Yet tarafından vali ko -
c!Un a 'Yerilmesi mutat olan balo 

!:ece D l . 
, . ·~~.. . o mabahçe mıllet ıara-

1 la.k •erılınit, her zamankinden 
•\l•'I\ "e kalabalık olmuttur. Ba 
1 l'ka_11~tnebi konsoloslar, hükUmet 
heYttl, . fırka reiıi ve kaza idare 
""' trı r . l . . l A h" ""tc'· . eıa erı, vı ayet !e ır 

·ııı 1 
ltkirl •ıa arı, muharrirler, san-
~lttn~r •e diğer birçok kimseler 

Ş U!lardır 
eh • tı rin 60 · d k · e~,1 yerın e me tep ve 11 

de hlt~rda •erbeıt halk kürsülerin 
1,1' 10 1f 1er, on yılı anlatan nutuk

l)··Y tıuitlerdir. 
't 1 .. urrı· l'ilayet bahçesinde bir zira

.. ita' J 1 a.~tlmııtır. 
ıt 8.t?-nbu/dan Gaziye 

eıaıc.. h 
~ll Ji uın ur Gazi Mustafa Ke· 

lıt lıretierine .. 
~-ttı~~.ul halkı bir teki haric ol
llet h l uıere ıabnhtanberi ıüku • 
b..,.r, u lrlıyan CO§gunlukla büyük 

,...~•nt kutluluyor. 
'-ıOrı} .. 

htıd, h Unde, dilinde, elinde, ba-
biitiin ep ıenain. Sabahtanberi 
hı~kııtı~ey~a~larda göz yaşları ve 
Çıtıhy ar ıçınde hep senin adın 

or. 
litpiıu· 

lt)'İr-.i tz, haklı olarak seninle 
d·ı· "Yor\lz .. .. 1 ı ıy0 ve sana uzun omur er 

Kanaat Kiitiiphanesi 
~~~~~~~~~~~<><>~~~~~~~~~~~ 

Cuırihuriyetin 10 uncu yılını 
kutlulayan 
faydalı 

Bürhan Cahit: Gazi Mustafa Ke
mal 50 kuruş, İzmirin ro
manı 50 kuruş, Gazinin 
dört süvarisi 50 kuruş, Mu
danya , Lozan, Ankara : 
On yılın tarihi 50 kuruş, 

İhtiyat zabiti 50 kuruş. 
Halit Fahri: On yılın destanı 50kuruş 
Hüseyin Daniş: Fransızca-Türkçe 

hukuki ve medeni lfıgat: 
Büyük kıt' ada 800 sayfa 
ciltli olarak 450 kuruş. 

Hasip Lutfi: Muharebe gazleri 
75 kuruş. 

Mehmet Emin: Sokrat 100 kuruş, 
Ah1ak ve dinin iki kaynağı: 
Bergsondan tercüme 100 kr 

Nurallah Ata: Miteloji 50 kuruş. 
Reşat Nuri: T olstoy hayatı ve e

serleri 50 kuruş. 
Abdülfeyyaz Tevfik: Gök 75 kuruş 

Soğuk ve sanayide tatbi
kah 75 kuruş. 

Şemsi Talip: Finatzer ve Tubino 
İtalyanca - Türkçe lfıgat 
150 kuruş. 

Nizamettin Nazif: Bir Millet Uya
nıyor 25 kuruş. 

Ahmet Refik: Eski lstanbul, 75 
kuruş, Mimar Sinan 50 kuruş. 
Büyük İsken der 7 5 kuruş, 
Büyük F rederik 7 5 kuruş, 
Turhan valde 150 kuruş, 
Naima 25 kuruş, Katip çe
lebi 2 5 kuruş, Osmanlı dev-

Türk vatandaşlarına 
kitaplar hazırladı : 

rinde zorbalar 25 kuruş, 
Alman müverrih1eri 25 ku
ruş, Fransız müverrihleri 
25 kuruş, Tarih ve müver
rihler 25 kuruş, P eçevl 25 
kuruş, Selaniki 25 kuruş, 
F ındıklıh 25 kuruş, Hoca 

A 

Sadettin 25 kuruş, Aşık 
Paşazade 25 kuruş. 

İsmail Hikmet: Ziya Paşa hayatı, 
ve eserleri 25 kuruş, Ziya 
Paşa 25 kuruş, Ahmet Ve
fik Paşa 25 huruş, Recai 
zade Ekrem 25 kuruş, Na
mık Kemal 25 kuruş, T ev. 
fik Fikret 25 kuruş, Ahmet 
Mithat 25 kuruş, Şinasi 25 
kuruş, Abdülhak Hamit 25 
kuruş, Sadullah Paşa 25 
kuruş, Koca Ragıp Paşa ve 
Fıtnat 25 kuruş, İsmail Sa
fa 25 kuruş, Ahmet Hik-
met 25 kuruş, Nabi zade 
Nazım 25 kuruş, 

Nedim Vefik: Timurlenk 150 Kr. 
Nusret Kemal: Moğullar 75 kuruş, 
Kamran Ş-erif: N erden 50 kuruş, 

Kleopatra 50 kuruş. 
Cenap Şahabettin: Vilyam Şeks

pir 150 kuruş. 
Abidin Daver: Deniz 75 kuruş, 

Gemi 7 5 kuruş. 
Reşat Nuri: Üç asırlık Fransız e

debiyatı: XVII nci asır 50 
kuruş, XVIII nci asır 50 
kuruş, X(X uncu asır 50 kuruş, 

Muharrem Feyzi: Çanakkale mu
harebesi 100 kuruş. 

Cevat Memduh: Goethe ve musi
ki hayatı 100 kuruş. 

Müderris İsmail Hakkı: Demok
rasi ve san'at 100 kuruş, 
resim ve terbiye 100 ku·uş. 

Hüseyin Cahil: Demokrasi, İki 
cilt 300 kuruş, Siyasi hürri
yetlerimiz: İki cilt 300 kuruş. 
vatandaşın kitabı 150 kuruş. 

Mehmet Saffet; içtimaiyat ve içti
maiyat prensipleri 150 Kr. 

Avni zade Hasan Tahsin: İlmi ma
li ve maliye kanunları 400kr. 

Doktor M. Hakkı: Zührevi hasta
lıklardan korunma talim ve 
terbiyesi 100 kuruş. 

İbrahim Alaeddin: Ömer Hayyam 
25 kuruş . Fuzuli 25 kuruş, Nabi 
25 kuruş, Nedim 25 kuruş, Na
ziften Hamide ahretten 
mektupler 25 Kr. 

Sadettin Nüzhet: Mevlana 25 kuruş, 
Şeyh Galip 25 kuı UŞ, Bahai 
25 kuruş, F ehimi Kadim 25 
kuruş, Neşati 50 kuruş, Güfti 25 
kr. Sabuhl 50 kr. Rami Paşa 50 kr. 

Vilayetlerimiz; Ankara 30 kuruş, 
İstanbul 30 kuruş, Konya 
30 kuruş, Sıvas 30 kuruş, 
Kastamonu ve Zonguldak 
30 kr. Kayseri 30 kuruş, 
Bursa 30 kuruş, Edirne 30 
kuruş, Tokat 30 kuruş. 

TEMAŞA ESERLERi 
MOLiER - AHEET VEFiK PAŞA KÜLLiVATl 

h,tı~,~z. Bu büyük günün aziz 
<>l~lkı'rı içinde daimi umumi reis 
Ciittıh •. ~UYvet ve §eref verdiğin 
~l li~rıye.t Halk Fırkasının lıtan-
tiil\ a~Yetı te!kili.tına mensup bü- 1 - Savruk (L'E:tourdi) 40 5 - Kadınlar mektebi (L'E Medecin) 15 13 - Azarya (L' Avare) 40 
leı-i- ldatlar namına zatı devlet- t ··~ t h 2 - nfiali atk (Oepit A- cole des Femmes 30 10 - Adamcıl (Le Misanth- 14 - Dekbazlık (Les Four-
'\.ıtılrrrn. e rik, muhabbetlerimizi moureux) 25 6- Zor nikah (Le Mariage rope) 35 beries de Scapin 25 

efendim. 
3- Dudukutları ( Lea Force) 15 11 - Zoralti tabip (Le Me- 15-0kumu§ kadınlar (Les 

Cevdet Kerim · Prccieuseı Ridiculea) 15 7-Tartüf (Le Tartuffe) 40 decin Malgre Lui 25 Femmes savantes) 40 
D">iz Yolları ı,ıetmeıi 4 - Kocalar mektebi L'-E 8- Don Civani (Don Juan) 25 12 - Yorgaki Dandini 16 - Meraki (Le Malade 

l\ıtıko ACENT ALARI: cole des Mariı) 25 9 - Tabibi aşk (A' Amour (Georges Dandin) 30 lmaginaire) 15 

~1flharl Koprühaşı Tcı. 42s62 sirkeci Bu on altı temaşa eseri dört cilt halinde takım olarak ( 4) liraya satılmaktadır. 
ar zade hanı; Telefon 22740 

~"•de_n_i --------1 ı 
I\._ z Hattı Aralık Postası ,, 
:-"lnlu misyonuna müracaatları . lasında l\Jst. l\tv. Satın alma 

ti l . Pınar vapuru 31 Birin· (336 
tllb:;•n •alı 18 de Galata rıh. ı~tınbuldıı ÇakmakçılarJa kuştü) ü fabrikasında ku•tüyli )3!ıtı k :-s kurJşhır. ' 1), (5850) komisyonuna müracaatları. 
l11~0ı:n5~alkarak Zonguldak , I~ Şılte 10 lira yorgan 12 l iradır. Salon yastı k l.ırı , ku~tilyii kuma~ ı ucuzJur. ~ • ~- ~ ~ • (3362), 5851) 

o .. du 
1 ınop, Samsun, Fatsa' . • ıııııııııımıııııııııııwııı~ııınmıımııımııımııınıımııııııımıııııı~ıııııııııınıııııııııımmııımıı ımmmıııımııı ıııııı .s43s) mııı ~m!Wliiliı· • . 1 sa!~~1:ı;m~1~~~~~~.:~un:~~ı Göz Doktoru 

"t.,,h' Gireıon, Vakfıkebir J 

~ı~0n:l.ve Rizeye dönüşt; r ................................................. -.... E ı-933 perşembe giinii saat 27,888 kilo sadeyağı kapalı SüleymanŞükrü 
.. ,,., ~. 1 avet~n Sürmeneye uğ· i 3. K. Ü. ~ 16 dadır. Taliı>lerin şartna - zarfla münakasaya konmuş -...........___ sss2,,,, • (Babıali) Ankara caddesi 
~ a Satınalma Komisyonu i14nları ~ meyi görmek Üzere her <TÜH tur. İha]esi 18- 11- 933 CU· 110. 60 Telefon: 22566 

lı ... ~ıırıir Sür'at Post-as-,-- .... };~·;;:·~~;·~~~~:··-.... ~~~-~~ ve münakasaya girmek :~in martesi günü saat 15 tedir. l••••••••••••ııi 
· ...,.,r 'V b'ld' ·ı Taliplerin şartnameyi gör - DOKTOR 

1iıa aaı apuru 31 Birinci Te, - satın alma komisyonundan: ı ırı en vakitten evvel tek -
t ı 11 d 1 . mek üzere her gün ve müna- Haf az Cemal 
•r. Pire e zmıre kalkacak - 81,960 kilo yerli malı pirinç lif ve teminat mektuplariyle kasa.va :'!'İrmek icin bildirilen 
lr Poıt Ve lıkenderiyeye bu ıa- b 

e. Yoktur. "5953 kapalı zarfla münakasaya ı birlikte İzmir kışlasında miis vakitten evvel teklif ve temi-
-........._Iİİİİİ-~~=~,,--.1 konmuştur. ihalesi 16-11 tahkcm mevki satın alma ko- natlariyle birlikte lzmir kış -

Dahili hastalıkları müteha~s111 

Oi\ianyol14 N. 118 Telefon: 22398 
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İlk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti taraf1Ddao ilk mektepler in dördüncü ve be· 

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

1.1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AK11,, müessesesi laı"afzndan deruhte edi

len 1 AR/H kitapları satışa çıkarılmıştır . 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yazılmış bir çok haritalara ve reslmleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan hu 1 arihlerin fi
atları nefasetine ve sayı/ alarınzn çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Sahşve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 

VAKiT YURDU rt 

Devlet Demir yolları ilanları 

Eskifehir deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı zarf
la münakasası 13/11 /933 pazartesi g ünü saat 15 te Ankara da 

idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Eskişehir vez· 
nelerinde birer liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (5824) 
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ifü Büyük Tayyare Piyangosu !ili 

ili! 16. ıncı tertip ~o~loını~tır !ili 

ll!!Bu tertipte (50) biı nu- llll ı~~ .. 
;;ı; mara (25) bine ! D~irilnıi~lir !ili 
mi Bu suretle isabet ihtimali bir misli artmıştır. !:! ... ı::·;. 
m~ 1. inci keşide 11/Teşrinisani/1933 dedir. . .. . 

,ı • .,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••••• , ........ ,,,,,,, •••• _, •• ,.:.:.::ı=o--•oo"oo .. oooooooHOOoooOOOOHO ı 
::::m:m:mm:s::::m::mm:m:mme:.::-_-::::-.:=::=::::::m::::mmm:m::::r 
Istanbul Posta T. T. Baş 

Müdüriyetinden : 
Vesaiti nakliye de kullanslmak üzere 12000 ili 14003 kilo 

benzinle 1000 ili 1200 kilo makine yağı aleni münakasaya çıka· 
rılmıştır. Münakasa 9 - 11 • 933 tarihinde icra kılınacığmdan ta
liplerin % 7,5 nisbetinde teminata muvc1 •'<a te!eriai hamilen mez· 
Jnir tarihte saat 14 de Baş müdüriyette müteşekkil komisyona 
müracaat eylemeleri. (5774) 

:~ , , ~ı ıı ı. ı ı~, ~ ·ıı mJıı , ı~~ ın ı tı ~ ı ı ~ıı ııı 1111111111, ~" ılu ılı 1ır ijııilll~ Jm ııı ,ı~ı ·ım % ,~ 

Selinik Ban ası 
Tesis tarihi: 1888 

- Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

!dan~ ıneckezz : ISI AlV BUL 
Türldyedeki Şubeleri : 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun. Mersin . Adana 
Yunaoistandaki Şubeleri : . 

Selaotk. Kavula. A tioa. Pire 

Bilumum Banka muameleleri . Kredi mektupları. Cari hesap· ,.;_ · 
la.rı küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar i carı. .~ 1 

V A K 1 T neşriyat. - -
Fevkalade heyecanh bir roman 

Suana'Jı m kır 
As11mızın en meşhur ediplerinden Gerharl Hauptmann 'ın 

eseridir. Bir papazın fevkalacle heyecanlı, meraklı. co~kun 

a~kmı, san'atkirane b:r şekilde anlatır. 

Ta..vzi Yeri: Ankara Caddea'nde inkılap Kütüphanesi 

Flatı 25 kuruş. 

~:-=====•==========w=~='"""====~~ı 

Elektrik Şlr n 
Tak • , 

dek • s l m l 

Daimi S erg· • • 
s nı 

Ziyaret Ed • • 
ı n ı z. 

El ek t r i ""' . 
gın 

Konforu Nasıl Temin Ettiğini 

G •• •• •• •• o r ur sunu z 

Girmek Serbesttir. 

ı:ı.ıhihı : amm1ıı:1 ASi:;t 

TôR.KiVE 

llRAAT 
BANK 51 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T ı; - i;Q / 

Ne§rl~ at JüdurU: H ı>flk Ahme t \ ,\ h 1 'I .\lu tbıusııı - ı..tıırıtıtJ' 



• 

inhisarlar idaresi 
Mamulatı 

10 Senelik Cümhuriyet 
Rejim.inin 

Semerelerinden Biridir. 

10 uncu yıldönümü bayramı 

Zarfında Bütün 

inhisar mamalitı 
- YANI: 

SiGARA 
LİKÖR 

ŞARAP 
v. s. v. s. 

Bu Bayrama mahsus hususi etiket

ler altında satılacaktır. 

ııı ı ııımımınmmımmmmımııımnımııı mımnıııımıımııııımımıııımıınıııımıı~ıın~ı~ııımımmı ııııımıınııı mımmınııırmınıııı ııııııı.ııııııııımııımııı~ııı ~mrıııımııı~nı mııMıımıınıııııııı'11; 

" ~ ~ 

_-i • ' 

fi.lpullu $eker $irketi; 
Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü, Onun asil banisi ve 
vatanın kurtarıcısı büyük Gaziye, savaş arkadaşlarına ve 

büyük milletimize sevgi ve saygılarile kutlular. ~ 
~-u, ı 1100, , ~llilliıı~ . ı'~ ı1ıın m ~~ nı~mııı mııınııı ını . ımmıı ıııı ııımmımıııı ııııırnımm ı~ıınım~mıooıımıım~~mmnıımııımmıı1ıııııııııı ·ıııiımıı ııımııııı 11111111111ıııııı ııımnıımııııııııııııımııı~ ııı ııı1mııııım nmınııın~~ııı ~ooıııı 1mı~~nııruıı~m ımoonı~ı~@ıı~~ ıııoommmmııı ııımııı nınıııım mnıııı ı~ı nım~ı 
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_f .. f_ .. 

• 
LAMBA M0BAYAASI 

• • 
BİR EMNİYET MESELESiDiR 

3 

• Meşhur bir .marka daima 
• ·emniyet telkın eder,Osram 
~ adı bütün cihanda tanınmıştır. 

Bir Osram ampulü satın 
aldıgınıı zaman aldanmadıgınızı 

gö,.eceksiniz. Çü~~u. Osr~~ 
tam baları birtekamul tımsalldır. 
Muktesidane oldugu kadar iyi 
ve m ütesavi ışık verirler. Her 
istimal sahasında en iyi bir' 
ziya membaı n ı te.şkil ederler. 

Her mübayaanız~~ yal.n~z 
Osram ampullerinı ıste.vınız. 

>>346<< 

Radyo mevsımının en mükemmel makinesidir. 
kuvvetli radyo lambası bUtUn Avrupa istasyonlc:ıra· 
nın sur'at ve emniyetle ahnmasını temin eder. 3 dev· 
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re sayesinde muhte· 
lif istasyonlara ait 
dalgalar katiyetle t ;r 
birinden tefrik edilir. 
Hakiki dinamik sis· 
teminde OparıörU 
seda ve Ahenk na~ 

zımlan,se.:ıin t abii ve 
temiz olarak intişa· 
r1nı temin ederler. 

- Tecrübe için mn~a-
zamızı ziyaret ediniz 

TELEFUNKE 
B O U R L A B İ K A U E R L E .K v e Ş-sı 


