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Bugün yapılacak 
Şenlik 

Cumhuryetin on birinci yıldö-
11ümü bayramı, bugün yurdumu • 
zun her taraf mda fevkalade bir ~~~U ~udur. Cumhuriyetin yıl

d •ki iar~~e~ bütün Türklerin yat il düşmanlarını Akdenize ·aö- Vaktile bu aziz topraklar üze- le idare ıeklinin değiımesinden ıurette kutlulanacaktrr. Günler .. 
d tllıtktir 1 lalıni eline aldığı gün ken Büyük Gazimizin iç düıman· rinde gelip geçmit olan Saltanat ibaret değildir. Cümhuriyet aynı denberi devam eden hazırlrklar 
~ı Uı. ~u asil milletin mukad- ları ortadan kaldırdığı günün yıl· idareleri ıahsi kaygılardan başka zamanda bir millet için yegane re-

1.· erınd k d" d d l ) \'iç bir e en ın en baı· dönümü demektir. hiç bir ıey üşünmemİ§ er. Asır- fah ve saadet yolunun kendisidir. 
>.~ttkırı1 b·~V\'etin hakim olamı· Onun için bütün Türkler bugün )arca süren eski devirler ile geçen Türk MilJeti asırlarca bu yolu ara-
" tı'L Ut'• 1 ~l t:"' d Un dünyaya ilan etti- yüreklerinin derinliklerinden g~ şu on sene ik Cümhuriyet devrinin mıf, bu yolu ararken birçok engel-
" ~l~~tlttir. Devlet ve mil- len coşkunluk i1e milli bayramla- eserleri kartılaştırılırsa bu haki- !erle uğratmıştır. Nihayet birçok 

lıı~en ~&.rı_rıın memleketi ta can rmr kutlulıyacaktır. Türk milleti· kat pek güzel anlaşılır. Bir acı ve acıklı tecrübelerden sonra 

dün alqam tamam olmu§tur. Reı -
mi, huıusi bütün müesseseler, bi • 
nalar, evler bayraklarla, defne 
da1lariyle ıüslenmiştir. Şehrimi • 
zin muhtelif yerlerinde de büyük 
taklar yapılmı§, ıüslü kuleler di • 
kilmittir. Bilha11a Takıim, Be· 
yazıt meydanlariyle köprü üıtü 

~~· t k_ ll:ııten öldürücü iç has· nin yalnız halini değil, istikbalini milletin sonsuz olan yaşayışın· Büyük Gazimizin kutlu kılavuzlu· 
~~•ıı1~ıcı bir ameliyat ile de kurtaran Ulu Önder ile silah ve da pek kısa bir zaman olan on bir ğu ile aradığını bulmuıtur. Ancak 
-~. ~ı a- ·· yı · ü .. d • i r ad 1arın minnet v yı1hk 'bir devrin e rleri gösterir ki ondan aonra hakiki kurtuluş devri 

~bi;i~~iv;;iü;~;j·;8};~İnİ ;ö;t;d;~;·;;·z:·jı;;ri;e;;;;f aJ;~;;;d;d; 
Yunan ve Yugoslav nazırları geldiler aaıU11nımın--...----.-.... h llnııııınıı 
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rL ~ti (1\1 nıhuriyetinin dıt 
v11 ii~ . A.) 

M. Puriç, M. Maksimos ve M. Pesmazoğlu tl\nkarada 
neler konuşulacağını anlatıyorlar 

tulıtıı. C'üde : 
:~lı~"&§ı (Refik Ahmet) Yugo:ılav Hariciye n:azır vekili M. Puriç Sirkeci istasyonunda Yunan nnımlan Cumhuriyet abidesine çelenk koyduktan sonra 

"'4ttl? • Yet IÖ .. d Ankaradaki Balkan toplantı - avini M. Puriç ve gene Ankarada trenle ıehrimize gelmi~ler ve ak -
f\. (~ı~ı "' z_un e durdu 
:"ll d ~ ~, ) aına İftİrak edecek olan Yunanis- ticaret itilafı üzerinde iktisat Ve- §am üzeri Ankaraya hareket et -6td urı 

~:tl.L tincUde: tan Hariciye Nazırı M. Maksimos kilimizle görüıecek olan Yunan mitlerdir. 
~L..._ 16() itil ı ve Yugoslavy~ Hariciye Nazır mu- lktısat Nazırı M. Pesmezoğlu dün <Devamı ıo ncu eayı!anm 1 tncı ııtltunund.a) 
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Gözlerinin içi nur, avucunun içi kan; 
Beıiğinden yürüyen, konuıaraktan doğan, 
Maşallara karııan Türk çocuğu Oğuzun 
Bir eıi feklalıyor içinde ruhumuzun .. 
Türkün Cumhuriyeti, bugün 11 ya§ında! 

"Cumhuriyet,, tam on bir yaıına baıtı bu an! 
• * * 

Alnında güneıler var, t§ık dolu avucun,• 
l§te, •ana bakıyor7 hayret içinde, acun .. 
Nereye, göklere mi, bu diri, dinç yolculuk? 
Ey yılları günlere aığdıran güzel çocuk! 
Ey ülküyü, kültürü lethiçin doğan Oğuz! 

.., 

Perşembe günü Selami 
l zzet Beyin naklettiği 
yeni ve büyük bir ro-
manına başlıyoruz 

Yeniromammızın adı KANA .. 

Dl YARALI KUŞdur. Bir genç kı 

zm haya t ve gönül macerasını an

lat.an bu romanı okuyucu1arnnız 

büyük bir heyecanla takip edecek
lerdir. 

Darô. ve lskender 

Tefrikaın ızm ilk kısmı bugün 

bitiyor. Yarm b~lryacak olan i

kinci kısmı temarnen yeni bir ro -

mandır. tık kısmı okumamış olan

lar ikinci kısmı başlı başına bire· 

ser olarak takip edebilirler. 

• • • 
Yarınki Sayımızda: 

On bir yıllık Cumhuriyet 

Necip Ali Beyin yazısı 

• • • 
Gençliğe 

En Büyüğün deha•ı, iradeai, ba§ınila; 
Yüreğinde "lımet,, in ülkü•üyle inanı; 

Nabzında Mehmetçiğin tanrıya layık kanrf Yirmi milyon bir anJa alnından öpüyoruz.. Necip Asım Beyin yazısı 

ııtııtııı Bqiğinden yürüyen, konufarakton doğan, 
ıııuuuru.ıııııuıımıııın 

1 
_ _ _ _ _ _.. _ _ _________....,__ 

Behçet Kemal 
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M. Gorgiyef'in beyanatı 
Maarif Vekili AbidiO 

Beyin beyanatı Türk ekalliyetl-erine taz-/ 
yik yapılıyor denemez 

Terfiler 
Valiler, mülkiye müfettiş
leri, kaymakamlar, Mek

tupçu ve nüfus müdürleri 

Ankarp, 28 (Hususi) - Maarif Buna ıön Onivertitm ~ 
Vekili Abidin Bey üniversiteye devam 
mecburiyeti hakkında bana dedi ki: 

buridir, 

Varnada bir Türkün evini yakanlar 
tevkif edilerekmahkemeye verilmiştir 

Ankara, 28 (Hususi) - Bul

rar Baıvekili M. Gor~iyef Haki
miyeti Milliye muhabirine beya
natta bulunarak demiştir ki: 

- "Türk ekalliyetlerine tazyik
ler yapıyor denemez. Çok yazık 
ki ıon zamanda Buliarlar ve Türk 
ler araıında ve bir çoğu zararlı a
damlar tarafından yapılan hidi
ıe1er kaydedilmi~tir. Lakin insan
lar arasında nerede hadise yoktur, 

zararlı adamlar nerede yoktur? 
Bu mahiyetteki hadiseler münfe

rit olmasına rağmen Dahiliye Na
zrrı Goııpodin Midilef bizzat Türk
lerin kesif oldukları mıntakayı 

gezerek vaziyeti tetkik etti. Türk 

milletinden olan Bulgar vatandaı
ları hakkında her kimden gelirse 

gelsin keyfi hareketlere müsama

hakar olmamaları hususunda en 

kat'i ve en ıiddetli emirler verdi. 
Yakın vak'tte Varna havalisinde

ki hadise üzerine hükumetin mü

messili vakit kaybetmeksizin biz
zat köye koıtu ve bir Türkün evi

ni yakan maznunların tevkif edi
lerek mahkemeye teslimi hakkın-

da emir verdi. Bvnunla beraber 
hiikUınet Türklere kar~ı olan bu 

hadiseleri ve keyfi hareketleri 

kat'i surette tasv'p 
dir.,, 

etmemekte-

Vilayetler evi ve emniyet 
abidesi açıldı 

Başvekil ismet Paşa Hz. 
birer nutuk söyledi 

kısa 

Ankara, 28 (A.A.) - C. H. F. ka
tibi umumisi Recep Beyefendi Cumhu
riyetin on birinci yıl dönümü müna • 
sebetiyle fırka teıkilatına ıu telgrafı 

gön dermit tir: 

"En büyük millet bayramı bütün 
fırka arkadaılanma kutlu olsun. Ha -
yat ve kuvvet bakımından bir çöl olan 
bu §erefli yurt, Cümhuriyette ve cüm
huriyetle )'Ükıeldi. Bu büyük eseri 
l»üyük 6nderin ardı"da baıatan mille. 
tin özü olan Fırkamız on birinci yıl 

dönümünde en 11cak kıvanç duysa ye
ridir. Ba,larınız daim._ büyük ba§ııı 
beraberliğinde yüriiyerek en yüce ıe· 
refle yüksek olsun arkadaıl.ar .. 

C. H. F. Katibi Umumisi Kü
lahyıt Mebusu Recep. 

Vilayetler evi ile emniyet abideıi 

bugün merasimle açılmııtır. Bı.ıgün 

Millet Mecliıi reisi Kazım ve Başve
kil lnnet Pafflar HazeratJ ile Vekil -
ler, ınebuı)llJ", Riyaseticümhur umumi 
lcitibl Haaan Riza ve Seryaver Celhl 
Beylerle Büyiik Erkanı harbiye ve 
Millt Müdafaa erkanı vekaletler '•' ÜS· 

tep.r ve umum müdürleri hazır bu -
Janmuılardır. 

Poliı ve jandarma müfrezeleri de 
merasimde mevki almıılardı. 

tik önce vilayetler konağı gezilmiı 
ve müteakiben B. M. M. Reisi Kazım 
Pata HaZTetleri kordeleyi keserek a -

çılıı reımini yapnuıtır. 

B~ıv~kil lımet Paıa Hazretleri 
bu güzel vesile ile §U nutku söylemi§· 
)erdir: 

Viliiyetlçr evinin tamamlanıp açıl • 
ması bizim için mutlu bir hadisedir. 
Devlet merkezinde bu kadar güzel bir 
eseri temin eden teıebbüs ıahipleriıü 

tebrik etmek iıterim. Uluıça hepimi:ı:i 
ıcvindircn, vilayetlerimizin aralarındll 

beraber çahıması fikrini, devlet müeı
seıeıiyle yakından alakalannı, abide 
halinde tecessüm ettirmeleridir. 

Vilayetlerimize devlet merkezinin 
tebriklerini ve ıükranlarını ifade et • 
mck benim için hoı bir vazifedir. 

Bundan ıonrl'l emineyt abidesine 
gidilmi§tir. M. M. Reisi Kazım Paıa 

Hazretleri kurdeleyi keııerek 8bide • 
nin etrafında toplanmıı olan binlerce 
halkın sürekli alkışları arasında abide
nin açılıtını yapmııtır. Burada da Baş
vekil Paıa Hazretleri §U nutku söyle
miıtirı 

"Cümlıuriyet, yurtla emniyet ve a
aayiıi, ilk ve en temelli iş olarak ele 
aldı. Geçmiı bir devirle ölçülemiyecek 
surette kurulan ve ıağlanan aaayiı 

uirunda, emniyet kuvvetlerimiz sayı • 
sız kahramanlık ve fedakarlık etmiı

lerdir. Bu abide, yurtta emniyete cüm
huriyetin verdiği yüksek ehemmiye • 
tin i~reti ve emniyet kuvvetlerimize 
uluııca derin ıükranmıızın ifadesidir." 

Amerikada Zenci düş
manlığı gene patlak verdi 

Talahasta halk zencilere şehri 
etmelerini bildirdi 

terk 

Talahnue. (Amerika) 27 (A.A.) -
Florida valisi, hıı.lkın Cakson hapisha· 
nesine hücum ederek hüviyeti henüz 
tesbit edilmiyen bir zenci mahpusu 
zorla almaıına mani olmak için, Mari
annaya asker ıevkctmiıtir. 

Zabıta i.miri muavini, vaJiye tele
fon ederek hnpishan'3 içinde hali rnu -
haaıu·ada bulunduğunu ve amirinin de 
halkı dııarda zaptetmcie uğreıtığtnı 

bildirmiıtir. 

Ahali, Zenci mahallelerini ate~e ver. 
mekle tehdit ettiklerinden, MarianM 
hükumet memurları mühimmat ve göz 
ya§arhcı bombalar gönderilmesini İs· 

temi§lerdir. 
Bu hadiselerin sebebi, bir: beyaz ile 

bir Zenci arasında geçen kavgadır. 
Zabıta amir muavini, kavgaya müda
hale etmi§ ve halkın linç etmek istedi-

Ankara, 28 (A.A.) - Her ıene ol
duğu gibi bu ıene de Cümhuriyet bay
ramı münaaebetiyle terfileri yapılan 
vali, mülkiye müfettiıi, kaymakam, 
mektupçu ve nüfuı müdürleri liatelıİ 

aıağıdadır: 

iz.mir Valisi lüzım Paıa ikinci sı
nıftan birinci ıınıfa, Bolu valiıi, Salih 
Cemal Bey dördüncü aınıf taa üçüacü 
ıınıfa, Kara v;sliıi Cevdet Bey, Kak • 
lareJi valiıi Faik, Muı valisi Mitat, 1 
Siirt valiıi Sakıp Beyler hetinci ımıf
tan dördüncü sınıfa, üçüncü ıınıf mül
kiye müfettiılerinden Şefik ve Süheyp 
Beyler üç~ncü ıınıf tan ikinci ıınıf a 
terfi etmiılerdir. 

Kat kaymakamı Ali, Şirvan kay • 
makamı Vedat Ekrem, Gevaı kayma
kamı Sallbatt.in, Yalova ka,..ıunı 
Şefik Refik, Y enioehir kaymakamı M. 
Mahir, Karacabey "kaymakamı Remzi, 
Demirci kaymakamı A. Cemil, Terme 
kaymakarru Abdürrahman, Odemiı 
kaymakamı H. Şeref, Artova kayma .. 
kamı Aptülkerim Refii, A1aı kayma • 
kamı Hecai, Gelibolu kaymakamı A. 
Niyazi, Tokat kaymakamı Ce • 
lal, Çeruh kaynıakamı M. 
HRyri Beyler ikinci sınıftan birinci 11-
nıfa, Gevar kaymAkamı Osman, Zara 
kaymakamı M. Nami, Tarsuı kayma • 
kamı Hıfzı, Orhan Gazi kaymakamı 
Scit, A~dah•n kayrnakıunı Nuri, Ma • 
lu~irt kaymakamı Bekir SJt)sı, Ko~ 
kllymaktımı Halil Tekin, Kemaliye 
kaymakamı Aptullah, Sarıkamıı kay
makamı M. Hikmet, Beıiri kaymaka
mı A. Kemal, Tire kaymakamı Cıdur, 
Sultaniye kaymakamı Salahattin, Na1-
lıhnn kaymak~ı M. lhıan, P .. el 
kaymakamı A. Muhıin, Midyat kay
makamı nifat, Batkale kaynMtkamı 

Adnan, Nizip kaymalcıimı M. Şemset-

.- Oniveraitede toplanan ve üni -
veraiteye ait bir çok talimatnameler 
yapan heyetin hazırl;dığr tnlimatna -
melerden biri de Oniveraitenin esas 
ta!imatnarnesidir. Bu talimatname ma
arifçe tetkik edildike~n sonra Vekiller 
Heyetince taıdik edilmiıtir. 

Vekaletin bu mechyri,.eb' - 'l 
lekeıin ve talebenin rrıeJ ..... 
iun olduğu kanaatinde4ir. 

Abidin Bey, alınan td~.,..,, 
de bu ıene Muallim mekt~~~~ 
lcbe alınmasının temin ~ 
lann vilayetlerdeki ınüttlll 
den aeçileeeiini söyledi. ~ 

Ankaraya giden izciler ibideletf 
çelenk koydular , 

Ankara, 28 (Huıuıi) - latanbul, siyle ha.1Janmıı, Cümhurb~~-
Galataaaray, Kabala§, Haydarpaıa, Eı- ma.rılan aıkeri bando t.,.......- ı 
kiıehir, Kayıeri ile lstanbul erkek mu- hnmııtır. Ordu, fırka, .ill~ 
allim ve Ankara mektepleri izcileri heyeti, vilayet, belediye .-
bugün öileden ıonra Hakimiyeti Mil- mükellef çelenkleri m~ .1' 
liye meydanındaki ve Y eniıehirdeki konmuıtur. '-
Gazi heykelleri ile Şehitler abidesine Müteakiben Kabatat ~fi 
Çfllenk koyma merasimine i§tİr'k et • yat ıubeıi talebeıiııtitıJ ~~ 
ıni,lerdir. Maarif Müdürü Haydar, talebe namına bir nutuk ~~ 
ınuavinj Ferit Beylerin idare ettikleri kıtlanmııtır. Jzcileı-deıı ~~İ 
bu mer•sirne latanbul lisesi Oymak köylüleri de milli ıa,..tetM"r 
beyi Emin Beyin çaldığı selam boru - mitlerdir. 

Anka:a köylüleri Halkevi öniilldl 
tezahürat yaphlar ı 

Ankara, 28 (Hususi) - Bugün 1 Kerim Ömer BeJ, ~ 
Ankara etrafından gelen binlerce le bitirmi9tir: .J 
ath ve yaya köylüler ve izciler tJllll!4f, 
H ık d l k H - Biz Anadolu içia, ' 

a evi önün e top an&ra al .. yet için, kendi toprafıq.aı! ~ 
kevini ziyaret etmiılerdir. 1f 

şıyoruz. Bayrammız ~ 
Halkevi namına köycü1er ıu -

IM.i reiai Ziraat doktoru Kerim ~aaime • tirak e • 
Ömer Bey toplantıya gelenleri köyleroen bine yalön •~ ~ 
selamlıyarak: kadar yaya inaan geJnıit*"' ~ 

- Hot geldiniz. !yililder geti- da.n bayrama ittirak ..-JI. ~ 
ren topunuz varolunu. Sağ olun, gelen tayyarelerin Adall~ 
Halk~vindenhepinize selam diye.. vaıalat ettilclerlne dair './ 
rek cumhuriyetin feyizlerini an- gehnittir. Tayyareler yat" 
latmııtır. ya gelecekle~dir. 

tin, Çe§me kaymakamı M. Nun, t.t 
Akdağmadeni kaYIJlakamı A. üu .. ı:~:::::::::::::::== - T: Güm Ü ar-" 
Nuaret, Siliflce kaymakamı Mitat Bey- H Gazi Hz n ' p J 
Jer ?çünc.ü sınıftan ikinci ıınıfa terfi ii • ii dagı" tılamıYD' ~ 
etmışıerdır. ff M T ... 1 k , k b l :: > ~ 

B k Ş ,_ t B 'ki :: • ıtu es Oyu a U !! Ankara 28 (Huıutf .it' ursa me tupçuıu evKe ey ı n- :: :: ' bl Jy 
ci sınıftan birinci sınıfa, Ankara mek- ı buyurdular ii mü~ paraların bazı ıe ~, 1". 

tupçuıu Cemal Bey iiçüncü sınıftan i- . A k 
28 

(AA) R .. _ H dolayı tevzii geri kaltttJf~,Ji ~14' 
kinci ıınıfa, Çankırı mektup~uıu Ya • n ara, : • :- .. em ii ye müsteşarı hu husuıt• 0"'~, 
ver Bey dördüncü sınıftan üçüncü il· cumhur Hazretlcrı bugun oğle- fi - "Cok istek var. ~· J 
nıfa ve Tekirdağı mektupçuıu O Şevki 1 den sonra saat 17.30 da Ro- :: 1 .: .. l 1•1e~~ ,~ • . i . . . :: ge en guınuı para ar J( 
Bey, Burdur mektupçuıu Hüaeyın ı manya Harıcıye Nazırı M. Tı- H · t ki • k 1 k d• J 

Bey beıinci ıınıftan dördüncü ıınıfa • tüleıko Cenaplnrıl)I Çal)kaya g ıs eh erı arıı ıkyaca l 1tırdtl'-1t;I 
rfi · ı d' :: ı ra astrrnıayı art.r a .. ı,,- .. ı 

te etmıı er ır. kötkünde kabul buyurmu,lar- ·! • · • t r. "'.tf" 
:: nıden terhbat elmmıt 1 • ,.-,fi 

Konya nüfüı müdürü Klan a.,., dır. Hl le takviye edilecek yeıt• ~-' 
Enurum M. Ruıuhi, Ordu Sait v• Kabul eanasmda Hariciye :: r .. • ' y• ~ 
M vl "f "d'' .. Z"ht'" B 1 :: on gun sonra pıyasa ug a nu uı mu uru .u u ey er Vekili Tevfik Rüıtü Beyefendi:: . '9 
dördüncü ıınıftan üçüncü ıınıfa terfi :: caktır. ,,.. 
etmiılerdir. de hazır bulunuyorlardı. H Iktısat müteh••"' 1 

Balkan bankası mese- H ı· r ı' :: ge ıyo /'~ 
ii zenciyi kurtannıt elduiundan ı.ü - =.:i. lesi de görüşülecek ~~ Ankara, 28 (Huıuıl~ ıJ~ 
cuma uğramıı ve hapishaneye iltica " 'h b 1 T -t felf'' 
etmiıtir. H Ankarıa, 28 (Hususi) - Bal- H rı .. te .. ~ unan • icar.-. Sif . / 

fi kan nazırlarının Ankarada ya- H Mu~uru lımaıl Iiakkı ~ ~Jf. 
Talahaue, 28 (A.A.) - 200 kiıi, :: pacakları toplantıda görüşecek- :: teıkıli.tında kullanıl• f" ti' 

Merianna mahkemesine girjp, Zenci • ı· ·I h ı 1 •- leler ·•,. : leri meseleler arasında Balkan!: te assıs ara mul\av• l r,,... ı 
nin kendilerine teslimini iıtemiıler • : li t G J k "t h ıııt,. Jt ( 

: Bankası da bulunmaktad1r, :: ır. e ece mu e a 1,. dir. Ahali, mahkeme binaıını yıkmak- : :ı . . ~ . . b "rC11ı&f 
Ja tehdit etmclde{lir. :i GörÜ§Ülecek projellin ihzarı· ii ıçbmakı sıgorta 1f u . , 

:: B k l .. .1 :: lışaca tır. ,..j ii na mernur an a ar mumeuı - ii aır Zabıta amiri, Zenciyi hapishaneden 
ke1tdi makamına nnkletmeğe muvaffak 
olmuıtlur. 

Halk, hütün Zencilere, tehri ter -
ketmck için bu geceye kadar mühlet 
tayin etmi!tir. 

Atlanta, 28 (A. A.) - Hem be)·az 
hem de Zenci ~11 bulunan ve ırkla -
rm telifine çalııan beynelmilel teşri -
ki mesai komiıyonu, Reisicümhur 
Ruzvelte bir telgraf çekerek muhtelif 

yerlerden Zencilere zülmeden ve onla· 
n itlaf eyliyenlere kl'lrşı, hükumetin 
mümkün mertebe müdahale etmesini 
dilemiılerdir. 

H l~~iyle Mali.:e V~k~leti m~mes- !i Çocukların1 keşen b~~I 
ii ıdı~~en .:"1uteş:l -:ıı komı~y.on ~i baba idama ın• Jfi' _.,,( 
H bui.~~ yuksek ıktlJat meclısın- ~i Roma, 28 (A.A.) ...,.... tkiP. ~ 
:1• de ogleden sonra toplcanarak :: b b d kı' bir te .dlif .11 ı . .. a a, ruya a va ,,, .111-
:: proJenin esasları hakkında ko-:: . ki ba•111ı ~ .... t '" 
:: :: rıne çocµ arının s • "" ,. 
i5 nu~uşlar ve bankanın ıerma- :: d' S hkeırıe•1 fl,ı• :: . 'd . . :: ır. osence ma ıfl' ~,,ı 

1:: yeaı, ı aro merkezı ve dıier:: . . d k' k ·ıe k•f11 ~ 
: 1 •. l .. . d T " k k . :: ısının e ı oca ı Mıfl 

l'i ma 1 ıt er uıerm e ur no taı :: hk. t . t' çoeıı•~ :.ı1 
• .. ma um e mı§ ır. 111, r.._ 

iC nazarlarının mühim kısımlarını :: • • d y • ruY-' ~ · ı 
:ı . . l d' :: mesı ıcap e ecegı <P''" "· U tespıt etmıı er ır. :: .. .. .. A bab•ı ~ ~ 
w p • . 3 8 . . . T . d :: gormuştur. na eıt" :: roJenın O ırıncı eşrın e:: .,_ b u bir tr _ ı li 'km I d'I k H • • V ._. 1 :: tuden sonra un ~~ 
:: ı a e 1 ere ar1c1ye e!ia e- :: k ı 'b' .. ter111e~ > 
I! . .1 , h Jd' ı: aımış gı ı gos . . · 
11 tıne verı mesı mu teme ır. :: I d 
1111::rmrn.:::::::::::am..-=::.-:::-.. ===:·:i ar r. 
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~""-~ r? 
~ hıı,11 J onu? Buna lnandıtnmz 
dt..."".b olllluı lnnıza getirdiğimiz gün 
~· llil hkurumuı, kadit olmuım 

r.~Lıı er %aman ıunu hahrla-, ~~:= 
)~ ~ttt. l' le durmak lltiyen İne-
l '<:a~ • ek ...... ··k ğ dab .._ t' • ')'İy r-- ... yu se e, a 
~tle l e, daha iyiye, güzel da-

•Q ~ bit ~nnulktrr. 
~ dtıt, ın metrosu, arıını, ölçü-

~ ~çtı it 
,_ ıı_ Olç0 ~içten betonu halkettl. 

A. '°"'Sç toprakta bizi bol ıu-

~~ 'eıı. 
~\ .'il '-rt: 'de 5 milyon metre 
-~~~ eder. Bu ıu, ıehrin nor-

'tt'ır ~ ""· lift~~~ ~n.e ~ yaylanın ıu • 
~llt '- \j 11 ı kapar. ün o-

l~ " lııh olup aramızdan kay-

~~ ~ci 
' 4' •ıı~rıC\\e beton medeniyetin 
t~d~ Ut kalımyacağtz, teyem • 
"iı •il: ~ Yeti celecek sene bizi bt-

•l41i onu k' l' • • ~ 
1 
·~ ır ı ve eıkı bır göm· 

tq;ı)o: •ıı)'_, eh dan ıavura~. 
~. ttıet".. Uzel ıuya, senede 12 

" trı'k" loı 1 ubı ııuya kavu§aca • 
'it •ıı 
Ilı tı-,11 ' "~at 

~Ilı ~tllcara 4!•, canlı inıMı ıeyl'i-
~11l d~del\j., . gc1ecck sene teyeın • 
Qı. 'l' ıetınj b' ) ~. Ç h atıcaıc hır vannıı, bir yok-
~. 1 k ha ' .Cu2el, ıu medeniyeti 

t'aJının ardında bekli • 

Ş~ Sadri Etem 
~S>"n ........... .__ ____ _ 
da"as Ya kaçakçılığı 

.;na yeniden 
bı l',rı ~ akılı yor 
l t'~ 'ı>urund 
t, v Panh k a yapılan ecne • 
~f e.pu açak ı1 .. . ''İ ~ tcuıuıc . ç ıgı dolayııi-
~i .\. tlıerı, 1' ~ırketi l. Mecliıi 
~.L ~it lh a.'l'i \'ap O O 

d·""''>t li ~'1&.'hrtı urunun suva· 
1l't h e.Jtıc1 .,. ~t Beylerle, ka • 
~ ~h~llda e.~~lıkçiyan Efen -
t. 1 )'fıt 1~~eaj.. ız numaralı ihti 
~ • ~ .. ce ve · ı h i~ ~rllld l'ar1 te . rı en ma kU-
~tı"-ı •1t hozu~Yız mahkemesi 
t' t,~ahkenı ~u,tu. Sekizinci 
,; d~l l' itba. eı:ı reisi bu nakız 

t. ........ . enıı .. ka iki 
~ "'tlf -"IYız li l'J rar n· 

l lımayeıetlalıu giydırdığt yavrnlar 

huriyet Bayramı vesilesile diin 11-
tanbul içinde 3500 çocuğa elbise, 
ayakkabı, entari, dağıtılmııtır. 

Dün sabah süt damlasında iki yüz, 
öğleden sonra da merkezde yedi 
yiiz çocuk giydirilmi!tir. Cemiye -
tin Fatih Merkezinde de otuz ço
cuk ıevindirilmif, bu itte Şube Re
isi Eczacı Fuat Beyin büyük yar -
dmıı olmuıtur. Himayei Etfalin 
Alemdar nahiyesine bağlı aı e~in
de de yetmit çocuk giydirilmiıtir. 

Bundan haıka Kadınlar Birli
ği tarafından da fakir mektep ço

cuklanna e1biıe, ayak kabı, teker 
verilmİflİr. Topkapı Fukaraperver 
cemiyeti de otuz aileye birer kilo 
§eker, yağ, makarna, sabun, iki§er 

kilo fa ulya, pirinç, beıer kilo pa• 
tates, yirmi beşer kilo kömür da • 
ğıtılmıştır. Bu erzak V qington Se· 
firi Münür Bey tarafından, kırk 

gün evel ölen annesi Hamide Ha· 
nnnın hatırasını taziz için tebernı 
edilmittir. 

Ortaköyde oturan iyiliği ıeTen 
kimse1er, muhitlerinde bulunan 

fakir çocuklara yardım etmek için 
933 senesi nihayetinde bir cemi -
yet kurmutlardı. Cemiyet kurulup 
da ldaTe Heyeti ite bat • 
laymca hemen bir faaliyet 
programı hazırlanmııtır. Progra -
mm batlıca esaslarını, ana.ız 
ve haba11z, fakir mektep çocuk .. 
larmı giydirmek, kitap, deher ve 
sair gibi mektep levazımatmı te -
darik etmek, fakir halka parasız 

ili.ç vermek, doktorlara muay~ne 
ettirmek gibi insani gayeler tetkil 
etmekte idi. 

Cemiyet Cümhurlyet bayra -
mında fakir çocukları ıiydirmek 
için bir müddettenberi çahııyor .. 
du. Dün birçok çocuklar giydiril • 
miştir. Cemiyetin aza&ı günden 
güne artmaktadır. Cemiyet kıtm 
fakirlere odun ve kömUr daiıta -
caktır. 

t 1\ n~ llıdarı eyeti Umumiye -
~"' fıtj llakzed'I . "·•ttı,i ne Sek· . 1 nııştir. Bu· Harbiye .. Aksaray hattı 
... ~ du.._ ~illtiz k •zınci İhtisas mah-
·~ı '• 1'\ ·· al'la T · k · H b llit, lidafa rı~a itba etmiş ramvay şır eh ar iye ile 
t butı~.. a tahıt1eri din1enil- Aksaray arasında tecrübe mahiye· 
,' e>ldu "tela ..tinde olmak üzere yeni bir hat ih • 
d~Sl"ı, lu İ~ineye R.uşen Bey haa. das etmişti. Bu hattan halk mem • 
.,.'f~ tıll İfad e~lernetni•ti D" nun olduğundan bundan sonra 
-q\ ''h' cısı ) 'l' • un . . ti t\ ~ • •di ol ~ 1nınış ve m .. _ 1 Harbıye ıle Akaaray arasında da • 
t~ tıa· ı.. arat 1 L • l \. 'ti !i 1 lla,t .< stanhul Li _ 1 ımt o arak tramvay itliyecektir. 
~ \t. '!111 rettın, V ~~ ~dOt· ltf ttis· R apurucluk Salbahları Harbiye - Fatih 
t\it~~b-ıi, ll llurh~~ ,~•1.1hi, l~lct· tabelasını taııyan bazı arabaların 
1Jı.. 1tl ert et .. ın ve 11··'-"' F "h k d · · _' 111~.fıtdir Gınu B ~KU· att e n ar gıtmeyıp Eminönün· 
'Ltıitl · ~uhak erler dınle- den dönmelerinden tikayet edil -
~~ rı--ltla} a trne Müddei mişti. Bundan sonra bu tramvay • 

•Gıı ını hild' • J F h e htrakıJ ırmesı ar ati e kadar gidecekler ve 0 • 

ftlıttır. radan döneceklerdir. 

Ttamvay Şirketi müdürü Necmettin 
Sıhir Bey 

Muhakeme, "Tefeyyüz,, kil -
tüphanesi sahibi Parseh Efendi -
nin dükkanını yalnız mı, yoksa . 
şirketle mi idare ettiği hususunun 
öğl'enilmeai ;çin ka1nuıtı. Parseh 
Efendinin Tekili mUekkili~in ''Te
feyyüz,, kütüphaneaini kırk yedi 
ıenedenberi yalnız baıma idare 
ettiğini ıöy1emittir. Kadıköy tramvay şebekesin • 

de Kadıköy - Moda, Kadıköy -
Fenerbahçe hatlarının İn§aatı ve 
muhavvile merkezi binasının tesi· 
satı tamamen bitirilmiştir. Kadı -
köy - Fener bahçe hattı üzerinde 

yapılan tecrübeler muvaffakiyetle 
neticelenmiştir. Kadıköy - Altı -
yol - Bahriye yoluyla Mbdaya 
kadar dötenmiş olan hat üzerinde 
de dün gece tecrübeler yapılmış, 
iyi neticeler alınmıştır. Bugün ya
pılması evvelce kararlaşmı! olan 
açılma resmi Cümhuriyet bayramı 
ıenlikleri ve geçit resmi dolayısi1e 
yarın öğleden sonraya bırakılmış • 

tır. 

Bundan sonra, l<lgatin mUelli • 
ft Bedruı Zeki Bey, kanunun inti· 
hale ait olan kırk birinci madde
ıince "imzaııız veya namı müsta • 
arla telif ve neırolunan eserlerin 
müellifi kendisini belli edinceye 
kadar hakkı te1if ilmühaberinin 
naşire ait,, olduğunu, fak at ken -

disi naşir le yaptığı mukavele mu -
cibince lOgatin müellifi bulundu -
ğunu, bunun mahkemece verilmit 
olan kararla da teeyyüt ettiğini, 
dava edilenlerin vekili tarafından 
söylenildiği gibi nlıirin elinde bu· 
lunan ilmühaberlerin tabı ilmüha-

beri olmayıp telif ilmühaberi ma -
hiyeti gösterdiğini ileri sürmüf, bu 
cihetin de Maarif M:üdürlüğünden 
aldığı derkenarla ıabit bulundu -
ğunu anlatmııtır. 

Mahkeme, bu Uigatin telif liali· 
kı ilmühaberinin kimin namına 

verildiğinin Maarif MUdürlüğün • 
den torulmaaı için, muhakemeyi 

tetriniıaninin birinci perıem'be 
günü saat on dörde bırakmıttır. 

Eroin kaçıranlar 
mahkum oldular 

Eroin aatmak ve içmekten auç· 
lu kaamıpaıalı Zeki ve arkadqla· 

Şirket yolcuların gösterdiği 
rağbet üzerine tramvay arabaları· 
nm adedini artırmaya karar ver -
mittir. Yeni arabalar yaz mevsi • 
mine kadar tamamen getirilmif o

lacaktır. Diğer taraftan Gazhane 
hattının tesis edilmesi için halk ta· 
rafından şirketin murabbaı azası 
Necmettin Sahir Beye yapılan mü· 
racaat tetkik edilmektedir. Şirke
tin bu müracaati kabul edeceği ve 
ilkbahara doğru buraya hat uza • 
tacağı muhakkak görülmektedir. 
Zaten biletler üzerinde de Gazha· 
neye bir hat çekileceği gösteril -
mektedir. 

Üsküdar cihetindeki hatların 
rınrn muhakemesi dün sabah bit- da çifte çevrilmesine devam edil • 
mittir. Verilen karara ıöre bahri• mektedir. 

·-·· yeli Zeki bir ıene hapse mah\dim ·=-ııır•· ..... -..... ıwa••-•••=•••'"•=-·-··
olmuıtur. AıKak eroin içmekten mail Efendi serbeıt bırakı1mı§lar-

hastalandrğı ıçın hastahanede dır· 
mevkuf olarak kalacaktır. • Eroin ıattıkları kanunen sabit 

Arkadaılarından Cavit, Nuri ve 

Dimitri de birer sene hapse mah -
kın olmuılardır. 

Di~er arkadaşları ve evvelce 
tevkif edilmiı olan komiser lı -

görülen Orhaniyeli Ali ve Sü • 
leyman dokuzuncu ihtisas mahke
mesi taTafmdan birer sene hapse 
ve ayrıca da bin altını§ lira para 
cezası vermeğe mahkum olmuşla?"' 
drr. 

-,-----·---·--··--·-••W•WM••--... ----·· 
Mimarlık mektebinden çıkan gençler 

Güzel Sanatlar Akademisi mimari ıubesinden bu ıcne mezun olan iki ha· 
~la Üç. ıencin .isimlerini yazmııtık. Bugün bu gençlerin hocalariyle birlikte 
çekile baret' reıımlerini koyuyoruz. Yandakı' tek resı'm M' • b • • • . . . ımarı ıu eımı birinci-
hkle bıtıren Seyfı Beydir. Seyfi Bey bilhaua ıehircilik üzerindeki t

0

'tl • ') 
t...,;b etmiıtlr. . e u erı 1 e 

Çocuklarda cemiyetlerin menıeini 
tetkik etmek gerektir. Çocuk, 
beıcriyetin baılangıcıdır. 

• • • 
Hayvanlann ölümü insanidir. 

• • • 
Erkek insani, kadm f edakir • 

dır. 

• • • 
Servet, ııaadetin sahte para11dır. 

• • • 
Genç bil' kadm evlendikten sonra ye 

{tenine: 
- Tuhaf detil mi Paul diyordu, 

sen ıigar içiyorsun, kocam pipo içi • 
yor, o tütün kolmıryor, sen kokuyor • 
ıun. 

Bir sene ıonra ayni kadm kocaıma 
diyor ki: 

- Sen neye yefenİm ıı"M ıigat' iç
miyorsun? O tütün kokmıyor ... 

• • • 
Mukeler zamanla tene yapıırr. Rl

ya nihayet hüsnüniyet olur. 
,... .. 

Bir eser, hiç bir zaman bir ıaheser 
değildir: Şaheser o!ur. Edebiyatta de
ha ölen bil' adamın kabiliyetidir. 

• • • 
Sizin Madetinizi kıskanan öyle ha· 

rislcl' 'Vardi?' ki, nihayet onlara acrr-
uruz. 

• • • 
Aıri ailelerde bir ıenet dereceıtn

den ve apartıman farkından ıonra ak· 
rabalık imlmnı kalmaz. 

• • • 
hem de llyetenahinin nefesini dayar 
ufuklarda deniz.in ıeılni dinliyonım. 
Ayni :zamanda hem nmanın nabzini 
hem de llyetenahinin nefesini duyaT 
lrilti oldum. 

Sellml izzet 

Darülaceze vergisi 
ve sinemalar 

.. Sinemaların bu ayın batından· 
beri vermeğe başlamı§ oldukları 

darülaceze vergisi için Alkazar ıi· 
nema11 Şurayı Devlet nezdin· 
de bir teşebbüste bulunmuıtur. 

Diğer taraftan sinemaların ba· 
zıları her feye rağmen fiatlanm 
indirmektedirler. 

Bazı sinemalar, hayat ıartlan
nı göze alarak, duhuliye ücretle -
rini hemen yarı yarıya indirmitler 
bu tedbirle müıterileri de artmıt· 
tır. 

Bir cuma giinü eski fiatlara gö
re yapılacak hasılatın ıiındiki fi. 
atlarla iki misli kadar bir yekun 
elde edilmektedir. 

• Darülaceze vergisi dolayııiyle 
fiatlarmı yükselten hiç bir sinema 
yoktur. Dariilaceze verıiainin tef· 
rinievvel iptidasındanberi munta• 
zaman verilmekte olması, yüz
lerce alil ve kimsesizi barındıran 
dariilaceze müessesesinin varida
tının artmuına imkan vermekte-
dir. 

Irana gidecek Belçika 
heyeti 

Yeni Belçika Kıralı Üçünct1 
Lepold Hazretlerinin culuıunu 1-
ran Şahinıahı Hazretlerine bi1 -
direcek olan Belçika Heyeti Brük· 
selden evvelki gün §ehrimize gel
mitti. Bu sabah ıaat onda Toros 
ekispresile lrana doğru harekete
deceklerdir. 
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11nci qıl dolarken } k ) k Polis haberleri Gebelerin 

Ülkümüz ~~e.~~ın?:.~.~l ~ı~~m•kt•!~,~~ika- Bir çocuk tramvay çıkarılmalı 111
1 

Yazan: Nafi Atuf 

Ankarada lnlolap kürsüsün.de 
ilk dersi açan ismet Pa§a kıymetli 
dersinin bir yerinde demitti ki: 

"Türk için en muhterem varlık, 
her ıeyden evel Türk milletidir. 
Türk miletinin varlrğı, Türk dev· 
letle, Cumhuriyet ile cisimlenir. 
Devletin menfaatlerini, ona ka111 
vazifeleri hayatın mesut olmaıı 
için esas tutmak lazımdır. Bu esas 
her milletten ziyade Türk milleti 
için ehemmiyetlidir. Çünkü Türk 
milleti yeni esaslar üzerinde he -
nüz kurulmaktadır.,, 

istiklal sava§ını zaferle bitirip 
yapma devrine girerken, birçok 
temizleme ve tasfiye itleriyle de 
uğraşıldı. Türk milletinin aaU ve 
çalı§kan varlığını sannr§ engeller 
birer birer atıldı. Bu jasfiye ile 
beraber İn§a da ba!lamııtr. Med • 
reseyi kaparken yeni mektebin, 
fesi atarken yeni ya§ayı§tn da te· 
melleri kuruluyordu. 

Fert icin hayat daimt bir mü
cadeledir; bu ne kadar yerinde bir 
hakikat ise, milletler için de acun· 
'da bir varlık olarak tutunabilme
nin sırrı, medeni alemin ihmal e
dilmez bir unsuru olmaktır haki· 
kati de o kadar doğrudur. 

Türk milleti, dünyada aaırlarca 
bu rolü yapmıştır; yani medeni -
yetler yaratmı§, medeniyetleri ko
rumuş ve yaymı§hr. 

Türk milleti, bu esas vazifesi· 
nin tekrar ele almak için ç.alııma· 
dadır. 

En ileri prensipleri kendine 
mel ederken onları en iyi tahak
kuk ettireceğinden emindir. lnkı· 
lapçılrk vasfımız buna İ§aret et • 
miyor mu? Mevcutla asla kani 
olmamak, daha büyüğe, daha iyi
ye ... Durmadan dinlenmeden git· 
mek Büyük Önderin emri değil 
midir? 

''TürK milleti yeni esaslar üze
rinde henüz kurulmaktadır.,, de· 
mek, yaptığımız büyük· i§ler he • 
.nüz bizi doyurmuyor demektir. 
Y oksn Cümhuriyetimizin on 'bir 
yılma ba.akrsak sayılı milletlerin 
hakikaten ba§aramıyacaklan çok 
büyük işleri yaptığımızı sevinçle 
görüyoruz. Ama ülkümüz Büyük 
Sefin illküsüdilr, "Yurdumuzu 
dünyanın en mamur, ve en medeni 
memleketleri seviyesine çıkarca
ğız. MiJletimizi en geni§ refah va· 
ıta ve kaynaklarına sahip kı1aca

ğız. Milli kültürümüzü muasır me
deniyet seviyesinin üstüne çıkara· 
cağız,. ülküsüdür. 

Bugün dış politikada me.deni • 
yeti koruyan bir sulh amili isek, 
yarm iktisadi müvazenenin bir di
i!eri, öteki gün bilginleriyle ilme ' . 
ilim katan, orojinal ıanat eserle • 
riyle alemi bes1iyen bir varlık ola
cağız. Aldığımız hız budur. 

Elim bir ziya 

Nafıa Vekaleti Devlet demir -

JC.d
1a:r, fenerler, defne dallarile altında kaldı Diş hekimlig"' i kuıult• ve C. H. F. Te Tilayet merkezi bi - .~.... h.ı!t 
1 ·ı · · . du··nku" toplan ~ naıı ile belediye arasında yapılan ılb enı mıttır. 

Biri de otomobil altında • --' tezyinat çok miikemmeldir. Elektrik teıiaatı bulunan mek • İkinci dit tebabeti 1'UT'"" 

Şehir dün gece battan bata fe- teplerde, gece tenvirat yapdacak- ezildi sekizinci celsesi dün ,..,.ı, 
nerlerle, elektrilderle •ilılenmitti. tır. Bu gibi mektepl~re Halk Fır • Galatada Derici aokakta otu • odasında Profesör Kistıll 
Şehrin her tarafına cllmburiyet, ka11 tarafından ampuller gönde • ran iki yaımda bir çocuk dün Ga- yin reisliği albnda aÇılıo'~ı 
inkılap umdeleri .-e vecizelerini rilmiıtir. Bütün mektepler bayram tatada Necatibey caddesinde 1021 raporda Doçent Suat hlll•' 
tafıyan afiıler asılmıttır. Bugün münaıebetile üç gün tatil yapa • numaralı vatman Alinin idareıin • "Hamilelerde dit çıka~o 
bütün reımi daireler tatildir. Tica· caklardır. Birinci günü lise ve or • deki Beıiktat _Fatih tramvayı. çıkarılmamalı mı?,, ıne · 
rethaneler hafta tatili kanununa ta mektepler geçit reımine ittirak run albnda kalarak muhtelif yer • poru idi. Suat lsmail Sef bil 
tabidir. edecekler, itk mektepler, mektep• )erinden yaralanmııtır. türk ve ecnebi üstatları~ , 

Bu aabab ıaat dokuz buçuktan lrind bir kutlulama yapacaklar • h ıuıtaki fikir ve kanaatlerİfl' 
Dün gece aaat onda Şif ane onu çeyrek geceye kadar vilayet dır. Talebeye ciimhuriyet ve inki • ıa ettikten ıonra heyeaıı 

yokuıunda feci bir kaza o im ut • dairesinde Va1i Muhittin Bey ta - lap hakkında muallimler tara - mamak ıuretile gebeliğin 
f d b 0

kl kab l ed·ı k f d k f l ·ı kt. tur. Harbiye- Fatih hattında it· b"I ra ın an te rı er u ı ece • ın an on eranı ar verı ece ır. rinde ditlerin çıkarıla ı 
· S b kta V ı· nd B 'k' · gü .. bat·· k liyen birinci mevki bir tramvayın ~ır. aat on uçu a ı, yanı a ayramın ı ıncı nu un me - ıını ileri ıürmüıtür. 

lstnabul kumandanı olduğu halde teplerde halka ve talebe velilerine arkaıma aıılan on üç ya9mda bir ;bl 
Cümhuriyet meydanına gidecek mllıamere verilecektir. Müsame - çocuk Şiıhane yokuıunda atlamıf, İkinci rapor, dit tab 
ve meydanda yer almıt bulunan relerde oynanaeak piyesler Halk bu esnada 1925 numaralı otomo • met Rıza Beyin idi. Bur 
her grupun karııaında durarak in· Fırkası tarafından mekteplere bilin albnda.kalarak yaralanmıt - nakap.h olmuf, Doçent O 
kılap sevgisini besliyecek kıaa ıöz- gönderilmittir. tır. Çocuk ifade veremiyecek bil' tullah, Macit, Celal Be 
ı 1 h k · b '-..dul aöylemiılerdir. er e er eam ayrammı Auu ı • Bazı ilk mekteplerin binalan halde Etfal hastahanesine kaldı • 
yacakbr. Sonra tribünden hazır - müsamere vermey~ uygun olma_ nlmı§tır. Hüviyeti meçhuldür. Ö~leden sonraki cel~ 
lanmıt yerlerine geelceklerdir. Bu dıklan için bu gibi mektepler ci. Buğday çalmışlarsa da.. sör Ziya Cemal Beyin re 
esnada meydanda bulunan mızı - varda en yakm bulunan ve müıa • tında açdmıı, dit tabibi 
kal h b• d 1 ti"kt~ı •mı Haydarpa9ada amele Ali, F et· k ş et · B dudt ar ep ır en s ö mar :r mere sa1onu olan bir mekteple bir- am emı tın ey or 

1 kı d M··t kib e.-rit hi, Seyfi, Hüseyin, Yusuf dün Zi • k d · ça aca ar ır. u ea en ._,. Je ... rek müsamere vereceklerdir. ımı mevzuuna aır J1l 
· b ! kt G 't smi ~ raat Bankaıma ait bug"' da.y yüklü k So f ar resmı af ıyaca ır. eçı re Maarif müdürlüğü müsamere ve - umuıtur. nra pro eı 

1-1'ttı"kten aonra Vali ve Kumandan vagonlardan 60 kilo kadar huğ • E t d' t b'b" G lı'p >JP 
'j.J recek mektepleri teftit etmittir. ıa ve ıt a ı ı a 
ve tribünde bulunan davetliler day çalmıflarsa da yakalanmıılar· l . k h ırl 

Bunlar lıtanbulda 1, S, 16, 25, 29, erın müttere en az dit 
Taksim meydanına gidecekler, a - 36 44 üneü ilk mekteplerdir. Ay- dır. rapor okunmut lzmirden. 
bideye çelenk konulacak, hazırla - , Otomobil altında b. T h • B es• 

nr zamanda gece muhtelif ıemt • ı a ıın ey at tepın :.: _,J 
nan direg"'e Türk bayrağı çekile - F d kl d H d d • d b. k .. si"", 

lerde Halk Fırkaımm yardımı ile m ı ı a ay arpafa 0 un ıın e ır çene ırıgı ., , ıı;/, 
cektir. talebe kendi mmtakatarmda fener deposunda çalııan lımail depoda Süleyman Faik Bey de bır. 

Saat on beıten en be~ buçuğa odun tatıyan otomobilin albnda kasını anlatmıtlardır. 019 
ı: d V ı· 'I" t d • · d alayları yapacaklardır. Fener a -
Ka ar a ı, vı aye aıresın e layma' do''rdu··ncu·· -e b-ı'nci ımıf kalarak ayağından yaralanmııtır. Halil İlyas Bey kendisine . 
konsolosların tebriklerini kabul .. -:r ;ısı 

b 1 • • k d kt0 

• Fen'köyu·'nde, Şahmerdan ıo • bir kron yapma ıisteJll d kt. tale e eri ı .. tıra e ece ır. a 
e ece ır. :r etmi•, tebrik edilmi•tir. 1111 Saat on dörtte Edimeliapı ha - liağmda oturan Ihsan Efendinin :r :s all 

P t ı · · ·n · f•• 1 ·1· nin en mühim ve enteret aP 1 ricindeki teitliğe bir heyet giderek eş e e çımızı oilu Süleymana !O or ımaı ın l IJlr.j 
b. 1 k k kt . ref1°kası o"ldu·· 1°dareıı"ndekı" otomobı'I r•rpmıt ha- profesör Dr. Ziya Ceına . .,,_.• ır çe en oyaca ır. r- ki Tilrk ditl~rine ait tebhl' 

Cümhuriyet Halk Fırkası tara· Peıte elçiıi Behiç Beyin refika- ımdan ajır surette yaralaniıttır. ,.,,..:;;tfft 
fından •ehrin muhtelif 'yerlerinde ,, l h h ya Cemal Bey en F ou•-

:ı 11 Behiye Hanım pek kıaa ,.üren Yaran çocuk Beyoğ u asta ane • d b 
halk kürsüleri kurulmu .. tur. Bir - tropoloji enstitüsün e 

:r bir hastalıktan kurtulaımyarak sine kaldırılmıştır. k · · 
cok hatipler bu kürsülerde nutuk· yüz Türk afa ve çenesı. _J 

dün al, ..... m ölmüştür. CcnazC$i Yangın k"k · -·iO"ı lar söy'liyeceklerdir. Gece fener a- ·~ yaptığı tet ı netıc .... ~ 
!ayları yapılacak, tiyatroda milli Bugün Maç.kada Nannanlr apaıt• Akaarayda Çakırağa mahalle • Türklerde dit çÜTüğünüıı, 
piyesler temsil edilecektir. manından kaldırılacak, cenaze na- ıinde Salahattin Efendinin evin - rin vaktinden evel dütJll '" 

Cümhuriyet bayramının on bi - mazı T e§vikiye camiinde kılmdrk· den pencere tahtaları tutu§mak az bulunduğunu ispat eldi' 
rinci yıldönümü münasehctile tan aonra Edimekapısmda Şehit- 111retile yangın çıkmış etrafa ıira· han Aptullah Bey ınü ... ;,; J 
mekteplerin, bir haftadan beri de- likte gömülecektir. yet etmeden söndürülmüttür. pek yerinde olduğunu, çiJ J'-
vam eden bayram hazırhldarı bit· Behiç Bey dün Semplon treniy- Türklerin ağızlarını ıık~,, 
mi,tir. le ,ehrimize gelmiıtir. Behiç Beye Afyon ekim kalamaları ve bilhaaaa ısı 

Her mektep binasının içi, 11 • taziyetlerimizi bildiririz. ditlerini ve di! etlerini f 

Yarın akıam MELEK ıinemaıında 
~üsteına güzelliğiyle rekllma bile ihtiyaç messetmiyen 

ve "Hayatım Sana Feda" filminin unutulmaz mDmessileıi 

IRENE DUNNE'un 
harika denecek derecede yüksek temsili olan 

GiZLi SEVDA 
filmini mutlaka gidip gürünüz. Metro • Goldvyn • Mayer filmi. 

Hayat ••• Aşk ••• Sefahat ••••• 
itte: Bu Perıembe akşamı S A R A Y sinemasında 

iraesine baılanacak olan 
:·--···-·---····-·· ·-----~ -···············--,-· .. ------·: 
1 & Karılı KRAL 1 
=·-············ .. ---....-..... . •. 

Fransızca sözlll filmin menuu 

mıntakaları ları~ın ditlerin düşIJJ /~ 
Afyon ekim mmtakalarını gös· 

termek üzere iktisat ve Ziraat Ve

klletlerince seçilen heyet tarafın· 

dan hazırlanan liste icra Vekilleri 

Heyetince kabul olunmuıtur. 
lıimleri yazdı yerlerde chlha bir 

büyük bir amil olduğun~ t 

miştir. Ziya Cemal Be~ 
kongrede alaka uyandı ~ 
arasında ağız bakım~n• eeJi~ 
yet verilmesinin taınılll 1' 
ne karar verilmi!tir. ~~ 
bayram münuebetile baJ ol 

sene müddet haıbaş zeriyatı yapı· k d ~.ısı 
lanmıyaca , yarın e 

lacaktır. ,/ 
caktır. ~Jt~ 

Ankarad.a Beypazarı ve Nallı· •"e 
Güzel san' atlar•" ; 

islahatı v'; o,,,,,,., 
Ankara, 28 (Hu•~~darii~ f 

sanatlar ekademiıi ıııu ·ı~ ~ 
~erı ·f 

Is.mail Bey mektebe fff.-'' ~I 
ni tekiller hakkında edit• _.Al ( 

kaleliyle temas etıııel<t drit'CV' ~ 
tepte radyo, ıineına .te 8'J"~,ı 
hemmiyet verilece'kt•f· 1,.r s' 
Avrupadan müteha••'' 

yollan in§aat dairesi bat mühen - l ,_•••••••• Unlted artist filmi ••••••• 

ban kazaları, Afyonkarahiıar, 

Burdur, Bilecik, Den!zli, Eıkiıe -
bir, Isparta, Konya, Kütahya, A • 

muya, Çorum, Tokat, Malatya 

vilayetleri, Buraada Orhangazi, 

lnegöl, Y eniıehir kazaları, Balı • 

kesirde Bigadiç, Kepsut nahiyele

ri, Dursunbey, Sındırğı kazaları, 

Maniaada E!me, Kola, Demirci, 
Gördes kazaları, AY.dm merkez 
kazası .. cektir. 

dislerinden Muzaffer Vahit B. bir ••••••••••••••••••••••••••Iİll••••liıı•••·~~~~~~~~~~~~~=~ıtl~ ı 
müddettenberi rahatsız bulundu • ım11111ııııuıııııııınnııuıııınııııııııııınıııımınııııınmııımııııınııııııııı :ı ııPce' f,6~ 

ğu hastalıktan kurtulamıyarak Biiyu''k (i t 4 ~~~/'~:;~~1~~~~:)t.~~;,.~ı~ Bakırköyündeki hanesinde irtihal ·~ze e Akdenizi titreten ';furk biYeJI ttY 
eylemiştir. Allah rahmet eylesin. ---. tefrika 3. Fransız erttru h~1ınlJ!"'1 

erk4.nı harbiycslnlr . p Alı 1 
CAldı. - 4. SevPnl erıf1 Ticaret odasında 

Ticaret ve Sanayi Odası l dare ııııııııınııoıonuııınıııııuııııı:n-mı~~~:ı;:~um::ım:::;~:~nioamııoıınınııınnıınunnmDIDlllııııaı111111uH••-•••ı•ıwı,,llild 

Heyeti haftalık içtimaını dün yap- 4 2 - Çocuğunuz güzel mi? B ugun 
ı§tır. JJünkU toplantıda odanın MDsabaka 3 - Bunl:ı.n biliyor musunuz? • 

mutat işleri ve bu arada lastik, de- 4 - Ôz Tlirkçe fıkra müs:ıbaknsı. B 

ıı•;c:zıı:ua:uu:naı;:;;;;;;;ı;illiillllllllll;;;;llllDBllll;;;ıiBllliil;:;m;1111111111;;;1lllllDiMID;;;;nııııİİİıılilliüİİİliii:İlll!lllUIİİİ•••••••ll•••ıiİill••••• .. ••••ııııiİll•••••llf~~ Ti meselesi görü§ülmü§tÜr. . :ı 
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~Neı 89 

an, Babil valisi olmuştu. Fakat 
- hayır, ortalara açılmak la -

zrm. Öbür aahilin önlerinden bu 
tarafa burunu verdin mi doğru iı· 
tediğimiz yere ıeliriz. 

· " (Liji) yi unutmıyordu .• 
•b kadı · ı· · •-- ki "' · ·· l 

- Baıka tUrJU gitmeğe imkan 
yo1'. Akmtı müthit·· 

Fıtır fııır yol alıyorlardı. Ne
den sonra Şikita doğruldu .• Ayak
ları ıslanmıt··· Cavit te hayret et· 
tiz 

)~ r D IDCe ığı, IUYl"8 ıgı Ve efSIZ guze • 

tii .. an'ı teshir etmişti. Genç Babil valisi onu 
ıaurı birinde nasıl olsa gene kaçıracakb.. 

~ 
t~ -

~ltr~•t l!!nstttl5ıtl profesôrleri tarafından PcrsepoHı harabelerinde fOn 
~ ) llıcydanı çıkanlan Dtrtnın heykeli i1ı Persepolıs sarayının mcthalt 
b ltı h· 

p ır arzusu vardı: durdu. 
l ttn l Tan tekrar aöze batladı: 
. ~ (~.. o mak.. - Ben de aıil bir ailenin toru· 

'tti, al) ıatraplıfma tayin nuyum.. Benim de ecdadnn ara· 

~~İiıtt ıında birçok hükümrahlar, kahra· 
~' (~ maiyet zabitleri manlar varmıf. Bu unvanı ana 
)~ l~) l dit biliyenler u çok mu r6riiyoraunuz7 
'rtı.ı; ,~ henüz onuz yaıına Arte de ıCSze karıımıtb: 

. "Cl/; IJ.• tenç, tecrübesiz bir _ yeni Ba.bil Yaliıini, en kü • 
"'.t.. ~~.. d b ''-', ;!~ çüfiµlden en büy\iiilne ka ar O· 
'ı~ ~I Sılcacakaınız .. Fakat, tün memleket halkı seviyor. O ce-
~ ~~~~ ~azineleri nuıl ıaret ve asaletin timu.lidir. Tan'ı 

\ tot~ 11lız? diler prensler arasında görmeyi 
balı~ \'e el altından hüküm· ben de arzu ederim. 

fı tı"'tl '>'arlardı. Dedi. 
~ U, • ·~i)t Diri hala dütiinüyordu. 
~ ltittili e gördüiü ve kula· Tan'ın prenı olmaıı için, onun 
•~: ~-- leylere çok inanırdı. 
~:cıı Q ~et hükümdar ailesinden bir prenses· ~ ' t!o \te fedakarlığmı da 

ft.. 1.1~·· le evlenmesi lazımdı. ~ "'l'ltıı ...... uıtu. Bu ortalık 
J •a.. """"" Dara kendi hanedanı arumda 't" "'q ~h.• • 

d~ -1111\b:d • ona münaıip bir kız bulamıyordu. 
b. tl'}j 'b·ı en ceıur, hepınlz- S 

~t r k-'- d uımuttu ..• 
~ ... ,, h... • a.nraman ır. 

tt .. Arfe tekrar prap kadehlerini 
l'~ P•ınl alzınr kapat - doldurdu. 

fııd ~~ette Tan annnde kadehi lçmeden •· 
~ ~d' bara il çok emindi .. Ar- yafa kalkmıfb. 
~ltt e ltel\d·~hi bir hükümdar Hükümdan fazla rahatsız et. 
ı. ı, ... "'"d 11111e daha yüksek 
Qıt "" ed memek ve 16zdesiyle yalna bı· l' )al -., en ıeniı ve aydm· 
'" 'rdı. .\ı. l>l'el\ı 
ıl~'de defiJdi •• 

'(), l>l' delildi, 
t >cıı ~. <>lrn 
b~~0tıtt lı'1t,;k İıtiyordu ... Ve 
~ t >t>ld ~'dtr lll arasına karıt· 
1 ~ ''l it, 't "Ydınlık Te feyizli 
~~\~~•ille ~n hck&.rdr. Hüküm -

~,.._ ,, , ~ili •up bir kızla ey -
"'Clf~ 11 tad ı 

• •• 
rakmak için yanından ayrıldı. 

Tan, ıair Humanm yanmdaki 
Romalı kadını seviyordu. 

(Liji) elaltmdan Tan'a bir 

kaç defa haber ıönderdiii halde, 

ıenç aatrap, Romalı kadını ara • 
yıp ıoramamııb. 

görür, iyi diltüntır, otuz yqlamı· 
da ve çirkince bir kadmda. 

Tan hükümdardan bu kadmı 

iıtiyecekti. 

Genç Babll nllsl aefabete fu· 
lae& dütldindil.. (Arem) gibi Yatı 
ilerlemİf çirkin bir kadmla ömril· 
nil geçiremezdi. Dlrlnm bu nok • 
tayı dütünmeıi Tan'm zihnini kur
calıyordu. 

Fakat, Tan, Dlrlyı lnamlır -
marun yolunu bulmuftu. Hüldlm
darı 

••- Biriblrtnl .nen ldmıeler 
için ıiizellik, çirkinlik aranmaz t,, 

Derdi. itte Tan bilkUmdarm 
bu ıaznnn habrlıyarak, kendisine 
bundan bahıede.c:ek veı "Ben 
(Arem) 1 ıeviyonnn !,, 

Diyecekti. 

Tan, büknmdar ıefere gitme • 
den (Arem) ile evlenmeie m~ 
vaf fak olurıa, ileride naııl olıa 
Babilde yalnız kalacalı için, (LI • 
ji) yi de kendi ıarayma kaçırtma· 
nın kolay oldufunu dil~ünerek 
müteselli oluyordu. 

Tan'm (Liji). yi unutmasma 

- Kayık ağırlaıtı, dümen iyi 
tutmuyor. 

Şikita köpürdü: 
- Kayık su alıyor. 
-Eyvah. 
Uıak, Feyyazın emrini yapmıı, 

'ICayığı delmiıti. Şikita hakikati 
kavradu 

- Feyyazın intikamı, dedi, 
ikimizi de boğuyor. 

- Hayır, henüz boğmuyor, 

boğmak iıtedi. 

iki kum torbaımı denize fır
lattı. Kayık biraz daha yükıel· 
di. Fakat bu çne değildi. Etrafta 
biç bir kayık, hiç bir vapur yoktu. 
iki sahilden ~e uzaktaydılar. 

ı Cavit derhal ceketini, yeleğini 
çıkardı. Kayık yan yatmııtı. Biraz 
ıonra batacaktı: 

- Mahvolduk, diye mmldan • 
dı .. 

- Bu feci bir 310m. 
Genç kadm, ölümden bçmak 

istiyormuı ıibi Cavidin kolanna 
atıldı. 

Cavit genç kadma ıanldı: 
- Meryem, Meryem.. Artık 

ölümden korkmuyonrm. 
- Cavit, Cavit, bana ııkı ıanl.. 

Bizi ayıramasın. 
- Meryem, ıenl ieTiyorum. 
Kayık battı, Şildta ile Cavit 

g6zden kayboldular. 
• • • 

Ebtılcenap Feyyaz Bey, oClum
da pencerenin annne oturmuı, 

kahveıinl h<SpOrdetiyordu. Ara • 
da ıırada da bir kadeh konyak yu· 
varlıyordu ..• 

U ıak gittikten M>nra, pencere· 
nln önünde nöbete geçmitti. 

Pencereden biltiln deniz ,3rl\
n0yordu. Şikita ile Cavit açılır 
açılmaz, Feyyaz dUrbin{ aldı, gCSz· 
lerine dayadı. Deniz UıtUnde olup 
bitenleri teferruatiyle ıördil. Bu 
feci eserinin ıon aafhasmı da g8r
dükten sonra dudaktan vahtı bir 
knmnla büküldü. Kayık ve iki ki
ti sözden kaybolduktan sonra bo
murdandı ı 

-Oldu! 
Kalktı. Bir kadeh konyak Claha 

içti, atağı indi. Bir otomobil Ç& • 

ğırttı, lıtanbul yolunu tutu. 
"Kayın peder atıkımn ıuya 

dilttüğünü öğrenince bakalım ne 
yapacak?.,, 

• • • ~· ltt~.,. ıı oJ,Cll.ktıe er aratma 
l: ',1\ . 

"'leıa 
'' ~... ne dOtünceıi bu 

I"' ~ O}tnll.\ 'l' '" "~mil.it. ··· Aıilzadeler 
\.... 'cıllt- tr'l>lrlt 

Tan, (Liji) yl naııl olıa gene 
elde edecekti. 

imkan yoktu. Romalı kadın ince
liği, kıvraklığı ve eııiz güzelliği 

- Hele bir hl1kümdar ıefere ile genç Babil valisini teıhir etmit· 
çı1'ıın.- Ben Huma ile kozumu ti. 

Rıdvan Bey, odasında, katlan 
çatık, bir aıağı bir yukarı dolaşı· 
yordu. Birdenbire kapı açıldı, İ· 
çeri hizmetçi girdi. 

·~ı '· l ... ,. .. __ 'k lt, Q'U f'k ~ •ııa. ıeçtı • 
. ı rin· D 

lıq.~ }f 1 iri.ya da 
1 .. ~~ '-'ed,n 
~ ~~terefind~ız araırnda bu· 

~l' '" ~ ';o'c "'~ llıa.hrunı kaldı· 
~~ ~·" ~~l~· ll11l ! ... 
~d, .~d\1 '~Ylerken Dlrl 
'~ ... ~d .. •lı\ll..ıt- ' 

1\. )<>L.. '•i (~, "'"11lda.nn ya-
~tt "'ttı. te) den baıka 

' dtııul\lıı ~,d eıe 'baıladı .• 
•11ı1 kadehini dol· 

paylatmm. 
Diyordu. 
Tan (Liji) yi diltünmekle be

raber, prens olmak hulyaımdan 
da nz geçemiyordu. 

Prenı olmak için, hanedana 

mensup bir kızla evlenecekti .. O, 
bu kın da taaarlamıttı: Peraepo
liıte oturan Dirlnın ilk karısı 
(Atoıya) nm dul kalmı' bir kız 
kardetl vardı. 

(Arem) Lidya cephesinde ölen 
bir kumandan kar11ıydı. Güzel 
cft>fildi.. Fakat, çok zeki, uzağı 

(Devamı var) - Beni rahatsız etmeyiniz d~ 
.mittim. 

-" ·······-.. ~·~!!:.::: ••• =-==-=--::: .. :r.a.~::. ==·=···=·· Ef d. 
Ei°H••···K;:;;i:~; .. ii:ıe Sinema1ında n = Ef::d~=·~e ! .. Biri mi geldi? 
~i Raıit Rıza Tiyatroıu =j 
·• I! - Feyyaz Bey geldi Ü 29 TeırinieVYel 1934 Pazartesi ak-:t 
:: 0.30 (O 1 E--;ı) Ya !! - O mu?. Gelsin ... ::şamı ıaat 2 n ar • ..... • • :: 
ii;an: Bedia H. Vaafi Ri:ra Bey. $i Kendi kendine düıündü: 
iı :: "Onu çoktanberi görmedim. H ~ 

U Oıküdar Hale .Sinemaıında ii Tam sırasında geldi. 
:a Raıit Rna Tıyatroaanda :ı k d d 
·· il iki elini uzatara ama mı g 30 Teırini.enel Salı akıamı aaat ft karşıladı ve Feyyazın yüzünden 
H20.30 (Bu heıapta yoktu) Vodvil l !i l d 
i!oerde. Yazanı Yuıuf Sururi Bey. il canı sıkıldığını derhal an a 1• 

:ı :: - Sefa '!elclin, dedi ... Ama nen : --·· .. :n-m·-· .......... _.. t • :=:::===-·-···· .. ··· ..... ..................... h h 1· ' var? ... Nedir bu ma zun a ın .... 

Yazan : Selami izzet 
Cenazeden mi geliyorsun 7 

- Aziz kayın pederim, haki • 
kate yakla§tınız •.• 

. - Mafemdeıin? 

- Hem evet .. Hem hayrr-4 
- Canım anlatsana ... Bilmece 

ıöylilyorıun. 

- Ben de ıizin sinirli olduğu• 
nuzu farketmedim. 

- Elbette sinirli olurum. 
- Sebebi? 
- Sana ıöyliyecek ılS:züm çoli. 

Ben kendi bildiğim gibi hareyet 
ettim. Fakat ne diye hiç anlama• 
dığım iılere girittim .•. 

- Sizin f irk et mi? 
- Öyle ortak bulmufU1D, ki 

deme gitsin.. Onlar adam delil, 
onlar haydut, korsan, kaçakçı ..• 

- Şuhalde ıiz de benim ye.pb

ğrmı yapınız, tirketten aynlmm. 
- lmki.nıız. 

-Neden? 
- Her ıeyden evel elli btn Ura 

bulmam lazım. 
-E? 
- Meteliğim yok ..• BUtiln em-

likim mahcuz.. Anlıyorum, eeJd. 
den bana yardım eden en yakm 
arkadatlamn yüzüme bile bakmı
yorlar. 

- Vaziyet fena demek? 
- Hem de Umitaiz ..• Hani dn-

tilntıyorum da, beynime bir kur
ıun ııkıam mı diyorum. 

- Sizi bayle görmek istemem. 
- Hakkm var. Fakat ne yapa• 

hm. Çaresizlik .• 
- Şu halde tam vaktinde gel-

mlılm • 
- Ne 'dem.ek lıtlyomın 1 
- Buı tesadiifler vardır, in-

sana yarclım eder. 
- S3yle meraktan çddıraca • 

fnn. 
- Sizin limmt alinllnlzl ten

kit etmele aallhlyetlm yok .• Şild
ta lle olan mnnuebabnızm iç yn. 
ztınO de pek bilmiyorum. Fakat 
itiraf ediniz ld çok Cielililder yap
tmm. 

- ~iklta mGtevefft,., ..Jdn 
bir hayat ıUtmefe alıtmıtb. Ne dl 
7e ona debdebeli bir harat Yerdi
niz.. Apartman aldınız, k3fk al
dmız, elmas aldınız... Apartmq 

kaça mal oldu? .. 
- Altmıt bet bbı liraya. 
-'Efyalar7 
- Neden tonıyonunmT 
- Uum, ıonra W..tmm. 
- Efyalar, otomobil ve saire 

için yirmi bin lira sarfettlm. 

- Elmaslar, tuTaletler içinde 
elli bin diyelim. 

- O kadardır. 
- Hepıi ne eder? 
- Yüz elli bin lira diyelim. 
- Bir ıenede l 
- Evet ama neye eoruyorıun 7 
- Bu ıef er bu etraf yerine 

masruf bir masraf olur. 
- Anlamıyorum. 
- Bu gayri menkullerle vazİ• 

yetinizi düzeltebilirsiniz. 
- Saçmalama ... Onlar benim 

değil, Şikitanm. Verdiklerimi ge
ri alamam ya ... 

- Miras haktır. 
Rıdvan Bey duraladı. F:yyaza 

dik dik baktı: 
- Ne mirası? 
- Odaya girdiğim zaman bir 

cenazeden mi geliyorsun dediniz. 
-Evet ... 
- Size cevap verdim? 

<Devamı var) 
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~IKAYE 

Dedenin bile kabul 
etmediği kadın 

Çeımenin palaimda tokaçlarla 
çamatır döğen iki kadın konutu• 
yor: 

"-Allah kavu§tunun! 
Tak, tak ... 

elle gelen düğün bayram ..• 
Bir ka.z yavruıunu kovalıyan 

yalınayak, bqının saçları evde 
dikit makaıiyle merdiven, merdi· 
ven kesilmiı bir çocuk seslendi: 

"- Geçiyorlar. 
Çocuk sözünü tamamlamamıı· 

tı bir yanık zurna ıeıi çeımenin 

tırıltıınna karııtı. 
" Ey gaziler yol görünqü gene 
. . ' ganp serıme .,, 
Sonra derinden derinden gelen 

bir davul ıesi ... 
Kadınhn tokaçlan sırtlarına 

vurdular, çetmenin ardından baı· 
larını çıkardılar.Atta bir jandar· 
ma, ikiıer ikiıer olmuı sırtla
rında beyaz torbalan bir ıürü İn· 
aan caddeden ilerliyorlardı. 

Kadınlardan biri: 
"-Fatma, dedi, hak, (Hil.e· 

yin), iki yanına bakına, bakma 
gidiyor. 

"- ln§allah gene iki yanma 
baka, baka ıelir. 

Fatma yanındaki kadına his -
ıettirmeden kafilenin içinde uzak· 
laıan kocasına derin, derin baktı. 
ve ayrılığı kollarında, deriıinin 

üstüne düımüt bir kıvılcım ıibi 
hissetti. 

Yol bükülünciye kadar kah 
Hüseyin, kah Fatma yanlarında· 
kilere hi11ettirmeden utana, utana 
biribirleriyle bakııtılar. 

Hüseyin için Fatma henüz ta· 
dına varılmam1§ bir meyve idi, da· 
ha üç günlük kan koca idiler. 

Fatma için Hüseyin henüz ket· 
f edilmemiı bir iklimdi. Onun için 
bıkmak, sevmemek gibi ıeyler 
aklından geçemezdi. 

• • • . 
Büyük harp devam ediyordu. 

Her gün jandarma köye bir kara 
haberle giriyordu. Herkes merak· 
tan çatlryacak bir bale gelmiıti. 

Adeta ölüm haberi gelen insanın 
akrabaları tereddütten kurtulduk· 
Jarı için bir nevi teselli duyuyor -
lardı. 

insanlar bu kadar nznntn ve 
karanı:ılık içinde idiler. 

Fatma, uzun zaman içinde ümi· 
dini muhafaza etti. Niçin? Bunu 
kimse bilmiyor, ona öyle geliyor• 
C:lu ki, kocası ölmiyecek? 

Fakat bir RUn onun da kapı11 
önünde kara haber, jandarmanın 
kitniyen kır atının aesiyle 'birlikte 
dalgalandı. 

Kadın alladı, sızladı, dizlerini 
döğdü, yaslar bailadı. Fakat ölü
mün sükutu onu da ıuaturmuştu. 

Çünkü sağlar yatamak iıtiyorlar, 
ya§ama.k istiyenler ölüleri unutnu• 
ya mecburdurlar. 

Bir gün onun ihtiyar anasr kı· 
zınt dizinin dibine oturttu: 

"- Kız, dedi, ölenle ölünmez. 
(ihtiyar kadın bunları aövledi· 

ni 7-aman açlık şehirlerden köyle. 
re kadar inmitti. Tarlalar harap, 
h•vvan)ar aç, insanlar bitkin bir 
-ı:.1e re'lmltff .) 

Halimizi dü~ün ;ki gün sonra 
viyec~ğimiz vok. Gel ıeni Hacı 

Fettah efendi ye nikahlıyalım .. 
Genç değil ama, evinde beyaz, be· 

Yazan : Sadri Etem 
yaz kol gibi somunlar var. 

Kadın hıçkırdı: 
"- Hüseyinin üstüne evlen· 

mem, dedi, ben dul kalacağım, di· 
ye ısrar etti. Fakat aylar geçti, 
tarlalar kırla~tıkça kırlaştı, ahırlar 
nefes almaz bir hal aldı. 

Fatma şehit maatı bağlatmak 

için kasabaya indi. Sözü uzalmı • 
yalım, altı ayda kocasının "Öldü
ğü muhakkak ise de künyesinde 
tehadeti hakkında kafi derecede 
sarahat bulunmadığı,, cihetinden 
maa§ bağlanamıyacağı bildirildi. 

Hacı Fettah efendi bu müddet 
içinde biraz daha ihtiyarladı, yüzü 
buruf tu, saçları daha çok ağırdı. 
ise de gene Fatmayı almaktan 
vazgeçmedi. Anası lcızını Hacı 

Fettah efendiye n'kahladı. .. ,,. 
Hacı Fettah efendi onu harp 

senelerinde beyaz kol gibi somun· 
larla besledi. Pirinç pilavları ye
dirdi. Anası da akrabaları da se
nelerce Hacı Fettah efendinin 
sofrasında karın doyuruyorlar ve 
her aktam: 
"- Allah Halil lbrahim bere· 

keti versin, diye dua ettiler. 
Fatma bir çocuk doğurdu. Ve 

kendisini kocasiyle, çocuğuna ver· 
di. 

Hacı Fettah efendi Fatmayı 
tarlatla çalrttırmıyordu, o zengin 
bir mültezimdi. KarJSım ayle fe-
na itlerle uğraştırır mıydı hiç? 

Gül gibi yaş1yorJardı. 

• • • 
Mütareke oldu. Hatta aradan 

birkaç sene geçti bir gün köye bir 
adam geldi. Bu adam bitkin bir 
halde idi. Uzun seneler esirlik~e 
kalmıttı· Bu adamı Fatma tanı· 
makta gecikmedi. Kocası Hüse • 
yin bu adc:.mın ta kendisi idi. 

Onu gördüğü zaman çe~menin 
ba§mda çamaıır yıkarken kendi
sinin ona,. onun kendisine bal..1:ığı 
manzara birdenbire canlandı. Ve 
ıonra o zaman içinde taze bir hırs 
halinde saklanan ke~if arzusu can· 
landı. Üç gün beraber kaldı~ı. fa· 
kat ruhunun iklimlerini keşfede • 
mediği erkeği acaip bir daüssıla 

ile andı. 
Bıkmıyan, ve ketfedi)miyen 

bir insandan ayrı kalmanın der· 
dini acı acı duydu. 

Daüssıla keskin bir bıçak gibi 
ıırtlağına saplanıyordu, ad koya· 
madıiı, mana veremediği bu da· 
üasıla onu bir gün köyün yollarına 
doğru sürükledi. Ne yapacaktı? 

Buna cevap veremezdi. 
Hüseyin de ayni dertle yanıyor· 

du. Hem onunki daha korkunç 
bir §ekil almııtı. 

O köye gelip de kendi evının 

kapııım çaldığı zaman, üç günlük 
karısının kendisini kar§ılıyacağını · 

sanıyordu. 

Kapıyı çaldığı zaman kar§ısma 
bir ihtiyar kadın çıktı. 

Ona yavaı ıeıle: 
"- Bizimki evde ise bir r.eılen, 

tarlada ise varayım kahvede otu· 
rayım, dedi. 

fhtiyar kadm ona gülümsiye • 
rek: 

"-Tarla satıldı. Seninki de, 
dedi, gitti. 

Hüseyinin gözleri doldu. Ben 

Hem karada, hem ArsenLüpen'inSergüzeşteri_,,_ ...... 
suda yürüyor /1 " : .f. - • ' • : • .; : .. J .. .,... • ,, • -

istikbalin en ideal nakil va11ta· 
11 her halde bizi hem karada, 
hem suda taşımağa muktedir ola· 
c:ak bir vasıtadır. Bunun icat edil
mesi ve kullanılmıya baılanmaıı 

bir zaman meselesidir. Geçenler· 
ae Alman otomobil tesviyecilerin· 
den Baulig isminde biriıi böyle 
bir otomobil imaline muvaffak 
olmu§tur. Baulig-, içine bindiği 

bu otomobilden hiç dıtarı çıkma· 
dan, otomobilin tertibatını değiı· 
tirmeğe bile lüzum görmeden hem 
kaTada gitmeğe ve hem ıuda yü· 
rümeğe muvaffak olmuttur. 

Baulig tarafından kullanılan 

bu otomobilin diğer otomobiller· 
den farkı şudur: Otomobilin dışı 
su geçmiyecek surette lebimlen
miftir. Bir de arabayı tahrik e· 
den arka tekerleklere beheri 30-50 
santim ebadında altıtar tane ıu 

küreği yerleşlirmiıtir. Otomobil 
ıuyun içinde iken arka tekerlekler 
gene karada oduğu gibi dönüyor, 
fakat otomobili tekerlekler değil, 
onların etrafındaki bu su kürekle· 

Arsen Lüpen, oğlunun düşnıaJIJO'ı 

Yazan: Maurice Le 
-58- -

Aramızda cereyan eden müki.· - "Felisiyenin tOpat 
leme hakkında aana daha fazla altmda olduğunu uJJU. 

izahat venneğe hacet var mı, Je· ıun? Cani olan ele "eı_,I 
rome? Ben vasiyetnamesini yırt·. günah olan F elisiyen ~· 
masını, çünkü onun mirasında rılalbilir 1 Hem ben tetOP"'" · 
hiç bir hakkım olmadığını kendi • yorum.. Senin bir d.Jıa 
sinden rica ettim, fakat vermek is· 1 miyeceğinden emin~ ~ 
tediği elmaslan kabul ettim. F eli· rum.. Her ıey bitJlllf 
siyenin onu ıidip Caende görmesi nun için mektup adli1'f' 
kararlaıtırıldı. Dugrival daha zi· edilecektir.,, JJa 
yade hastalanması ihtimalini dü· Rolande biraz tereo-
.şünerek F elisiyenin istediği za • sonra dedi ki: 
man eve girebilmesi ve elmasların - "Evet, mektUP 
bulunduğu kasayı açabilmesi için cektir ... Meğer ki ... ,, 
lazım olan anahtarları bana verdi. - "Meğer ki?,, 
itler !U suretle ceyeyan etti: Felisi _"Masanın önüo• 
yen kasayJ açtı ve elmaslan alıp bazı feyleri yazacak~ 
getirdi. Onların hepsi turadaki yalnız senin cani oldllr'" t 
çekmecenin içindedir. Onların beti, Loriyan'ı senin öld--

ri yürütüyor. içinde çalınan yüzüğün ayni olan F elisyeni yanlıı olar~ V 
____ ........ =•wwwwuıııaıw• ... m•m•-- da vardır. Zaten o yüzük çalın- tirdiğini yaz ... ve irıı,. 
muharebe ettim, dedi, ölmedim. dığından beri ben faaliyete geçe- del 
O tifostan mı gitti? bildim. Şayet annenden kaldığı· Jeroma uzun müd 

" y k "l d' y·· .. d t bil - o camın, o me ı. nı iddia ederek düğün günü bana uzun en ıs ırap .,e 
"- Sağ demek.... vermek istediğin ve fakat Dugri • iminden ba§ka bir §ef Jı 
"- Sağlığına sağ... valdan çaldığın yüzük §U çekmece yordu. Fısıldayarak d fi 
" Sehı're mı' ı'ndı'? d k · · - "Mu"cadele yeııe •'-" - · için e i yüzüğün aynı ıse o zaman J-1 JY 
"-Kocaya vardı? Hacı Fet· Elizabct ile Loriyanın katili sen • kadar yorgunum ki! • &e" 

tah efendiye. Şimdi hanım oldu. ıin. Yalnız bu delili alde edebil· Rolande. Nasıl oldu d• 1 fi 
mek için seninle evlenmem lazım bir komedyayı oynaoıOI 
geliyordu. F elisiyen buna §İddet· zabtin benim yüzümde~ j 

le itiraz etti. Bir gün bile olaa se- ne ve Loriyanı da kend•:,, 
nin ismini taıımama tahammül e- faa etmek için durdui~ 
demiyen F eliıiyen beni :zorla ka- yavaı inanır gibi olu1° 1! 
çırdı. Bunu yapmuı beyhude idi. aan ne kadar alçak 01

111° · 

bir de çocuğu var. 
Hüseyin ne yapacağını şatırdı. 

Onun da içinde anhyamadığı, ta· 
dını alamadığı meyvenin hasreti 
vardı. Zaman, zaman kimseye 
görünmeden Hacı Fettah efendi -
nin eTİnin önünden geçmei• bat· 
ladı. 

Fatma bir gün Hüseyinin gitti· 
ği yolun üstünden ilerledi. Bir ten· 
ha kötede Hüneyinle karşda§tı. 

Hüseyin ona kızgın, kızgın o 
Hüseyine hnyran hayran baktı. 
Fakat o kadar. Cünkü biraz ileri· 
den ihtiyar bir kadın ikisini de 
sert, sert süzdü. 

Hüsey:nle konuşamadan geri 
döndü. Bazan onu pencereden 
şöyle bir göz ucu ile seyretti. 

"' 1(. "' 

Etrafta dedikodu aldı yürüdü. 
Hüseyin Fatmayı kendisine met· 
res edinmiş,Hacı Fettah efendi a
caip bir vaziyete giriyormuf ! 

Bu aöz yediden yetmişe kadar 
bütün köy halkının diline deııtan 
oldu. Fakat Fatmanın içinde ye· 
nilmez ve adsız hırs bir türlü bas· 
tmlamıyordu. Hüseyinle sanki ko· 
nuşmu§lar gibi dere kenarında 
filin göz göze geliyorlardı. 

Bir ak!am Hüseyinle söğütle· 
rin altında karşılaştı. Fakat Hü • 
seyin durmııdan geçti eitti. 

Bu karşılaşma korkunç bir §ey 
oldu. 

Birkaç sene evel, kaz yavrusu· 
nu kovalıyarak çeşme başına ge • 
len yahnayak çocuk köy kahvesi • 
ne doğru seğirtti. Ve hakikaten 
üç dakika geçmemi~ti ki, sopalı 
imanlar komrna konuşa yola düş· 
tüler, imam efendi: 

"- Kahpe, namussuz, Hacı c
fend in.in haysivetini bir paralık 
etti. diye ele b?:şı oldu. 

Sesler söğüt ağaçlarının arka • 
sın.:t .n yolu sardı. 

Ertesi bas .h F atmnvı derenin 

Ne olacaksa oldu. ~en de bana bu hil kİ sana ka ol 

sabah o yüzüğü hediye ettin. O yü· bkça yaptığım §eyler ele 
zugu gördüğüm zaman fena· bette fazla ürkütüyordıı. 
laşmamm ve bayılmamm sebebi nlıyamazdın ... Ben y•~11J 
o yüzüklerin ikisi de biribirinin ha,ka bir adam oluY~. 
aynidir. Anlıyor musun timdi se - beni benliğimden k ~1 
nin katil cürmüne ait de1ili nasıl Fakat artık bunlarda~;/ 
elde ettiğimi? Anlıyor musun sefil ~elim.. Onların hep•• / 

h 'f? tir.,, ~ 
erı .... ,, ı,. 

Rolandenin sesi gittik~e yükse· Jerome oturdu, b ~ 
liyordu, kin ve nefret hisleriyle aonra yazdı. Rolande 

0~ 
bütün vücudu titriyordu. Genç kız dıklarını baş ucunda d ' 
bütün mevcudiyetiyle tehdit ve yordu. Bitirdikten soıı" f 
tahkir ediyordu. Fakat bu it'ham • ve sordu: ~ 
lar ve tehditler beyhude idi. Çün· - "İstediğin buydll 
kü Rolande artık Jeromenin ken· - "Evet.,, t'1' 
disini dinlememekte olduğunun Jerome kalktı. He~~ 
birdenbire farkına varmıştı. Jero· denin istediği gibi b~ 
me gözlerini yere dikmİflİ, nıüte· me onlara ayrı ayrı ·r ".,J!'f 
madiyen dütünüyordu. Mesele • dan ne bekliyordu 1 Sı dl ;I• 
nin bütün çıplaklığı ile ortaya çık· af kelimesi mi 1 Rolaı;d 
masından dolayı tamamiyle ken· siyen yerlerinden kıtıı• 
disinden geçmİ§tİ. Bu vaziyette ve sükut ediyorlardı· ",oj 
Jerome kendis!ni müdafaadan B .. · Jet .ı,9 

unun uzerıne ·dd'" d 
vazgeçmi§tİ. y aln'Z bir aralık bn· kikada birdenbire h• t tıe' 
§lDI kaldırarak sordu: galeyana geldi. fal<• gitti·. 

- "Ya sonra?,, hakim oldu ve çık1P a 11 

- "Sonra mı?" odasına, zifaf odııtıtlor'~"' 
- "Evet, ne yapmak iste'diği· duydular. Herhalde dil· ,.. . 

ni anlamak istiyorum. Beni itham l k · t'1or ..d §eyler a ma ıs 1 ti1'lor 
ediyorsun, pek ala, fakat beni ih· bir iki dakil<a gde~ ~.,, 
bar da etmek niyetinde misin?,, d 1 d ·n ı, 1ı mer iven er en t ,rııı · 

- "Evet, mektup yazıldı bile.,, açıldı ve yava§ça )(sP 

- "Gönder din.mi?,, evden uzaklaıtı· ~1~ !.J 
- "Hayır.,, iki genç yalnız k tıJt ;lı~· 
- "Ne vakit göndereceksin?" biribirine kavutrııu~iti1et'' 
- "Öğleden sonra.,, gözleri yaıardı. ~~ J{ıf 
- "Öğleden sonra, öyle mi? deyi alnından öplll· 

Anlıyorum, hudut haricine çıkıp dedi ki: A 
kaçmak için bana fırsat vermek ı _ "B' · zif•f g :.r ~~ . . ızım t bV" 1 

J erome bir müddet sl!stuktan· . · . nlı 0ıar-1'1 .ıi"~ 
ıstıyorsun.,, 

1 

mi F elisiyen? fak• ,,e-

cemızı nııa ·~u. JI ~ 
dönemeç yerinde s1rsıklam ve bo· sonra itiraz etti: ben de evimde geÇ~" 
ğulmu~ buldular. -"Neden beni ele veriyorsun? _"iki prtl• it r 1~~ 

'e ;ıu hükmü verdiler: Eeni kendinden, hayatından uzak· ben bir iki saat J<şdli 1-' 
d . 'k . ıe 

Bu nl!\mus"uz. kahpryi köyü· ı la§lırmakla kafi derece e ıntı am lacağmı, onun gerı ~~ 
müzün deresi bile kabul etmedi, almı§ olacağım kabul etmiyor mu· kanaat getirinciye ıvr ~ 
dediler. sun?,, 
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Güzel San'atlar 

lfalkevimizin Temsil 
B şubesi çalışıyor 
u akşam verilecek müsamere ve 

kış mevsimi hazırlığı 

lffet H . Şükriye H. Samiye H . 

Niyazi Bey Şinasi Bey, Feyzi Bey. 

~ın ~ey Saim Kenm Bey. Fikri Bey.. Mustafa Fevzi B. 

lt..~~vı Temsil 'ubeai san'atklrlarandan bazılara . 
~~ li.lkevinin temsil ıube&i, Bu mektep üç dnreden ibarettir. 
~ t~ il eıı çok çalıfAD ve hiz • Birinci deYN imtihanlan ıeçen yıl on 
~.~ ~~tülen bir ıubesidir. Faa· bet TeırinUanide yapıhmtbr• ikin~ 
~ ~~ hrıılanan Temsil 111- c1eTre im6hanlan da bayıl pne aynı 
~ ~İıi Celil Tahsin, ko- tarihte yapılacakhr. Alman neticeler 

41'4,'tl "lfi ~ttuinıl Muhsin, M. ~ ümiain feftinde olmuıtur. Okutulan 
' c'tt. ~ v• müdür Lutfi Bey· ders ıunlardırı S ıı..:~1{ çalıımalan yüzünden Temtı§a tarihi: (Trajedi, komedi), 
' ~'lınuı.da ehemmiyetli bir Mitoloji, Edebiyat, Edebiyat tarihi, 
~ İlıtit:• telmiıtir. Halknnızm ti· Eıtetilr, tatbiki ruhiyat.. 
ı-...:"' ti cnu doyurmak, tiyatro H't'- Tiyatroı Ummni tiyatro maltma -
~ ~~ kültürünü yapmak yo- b (bilbaua sahne tekniği), konuımak 
~~,tbni ıon günlerde bir kat u.nati "dikıiyon" (mimik Ye jeat da· 
\ ·~ :ıı· bu müesseseyi bir mu - (hil), tiyatro metinleriyle tatbikat, 

' ~~ 'tİJlret ebniı, buradaki can- kostüm tarihi, makiyaj. 
,. ~"ıkİi llcak. aan.at havası için - Iıkrim, danı, nefes ve hareket., mu· 
,~. t, ~esaıyi yalandan tetkik qeret. 
'~,~ıte azaaındnn bir zat, Mektep 1935 yılında ilk mezunları-

fil ~ı~" ricaaı üzerine guete- nı verecektir. Burada iyi notla çıkan-
~-~""-b "Yermiıtir: lar lstanbul tiyatrosu kadrosuna terci-
~~. il l'enıajJ ıubeai bir sanat han alınır. Şimdiye kadar temsil edi -
' ; lııit d «l"-da muntazam dersler len eserler ıunlardır: 
t"ı .ı_ d., e tatbikat sahnesi vardır, Mete, Kahraman, Oz yurt, Akın, 
~lt.. l>ildi"• ~etiıtirdiğimiz değerli Köyün namuıu, Beyaz kahraman, 
~~1-. ~nız gibi muntazam tem- Sakaryanın tayyarecisi, Talie sual, 

"1.~ Hem acı. hem gülünç, ikizler, Karan· 
--~ lffet,l'tıtıaiş .. ~ ~pu: Samiye, Irkta kalan adam, lnkılap aenhölü, Es· 
~~~la. ~Ye, Muazzez ·.e Ra- ki adetler, Zor nikA1ı. 
~~ Ş ?iı;axi. Sadettin, Şinasi, Bu eserler müteaddit keT"eler teh -
~ ~ ~,~~r, Mustafa Fevzi, rin muhtelif ,.erlerinde oyn.anmıf. A-
~ ·'t. n_n, Nusret, Ff1211, Hü- şağı yukan 40 bin kiıi tarafından ıey
~h-. -~, Fikri Beylerden redilmiıtir. 

~ .... ~ teıL.. Temsı1 ıabesi geçen )'JI muntazam 
~tlt ·~ itle • - J • b.k ed k b ~:' ı ~eıat 1'1 fOY e taksım e - bir kıt programı tat ı ere er 
~d.. ' ~lek - Sahne tekm'k ıeli. halta Beyoğlu ve latanbul Halkevle • 
~ ~· S,det:.rı"k itleri, Niyazi - rinde temsiller venniıtir. Bu arada 
~ -..... '(..~ _ ~rı - Sahne iıteri nl- Askeri liselerde ve ihtiyat zahit mek· 
\ lı'iL ~tiJPh,_ aeı~, Mustala Fev- tebinde arrf hu mektep talebeleri için 

"'"'Q'i .. ., "e - . 1 • lar B • ti' Qİt- ' Siifı.. ,, .. :a ıı en memu- oyun oynaımutlır. azı cemıye 
~. tl '\lı~ ordür. hayriyeler için de verilen müsamere-
""'-. .. ~ ttı· l"'1irn.b • ~ ~~ naıneıı mevcut- lere iıtirak etmiştir. Geçen kıt tiyatro-
..... 7' ~ '"'1 teman geceleri ya dair muhtelif konferanslar ven1 • 
~ .,~ ... 't ~ aa'lute iılerinin miştir. Konferansı nrenler: Seniha 
ili •il)litı J>ı1'l\ı ": h?baısa süku - Bedri Hanımefendi, Refik Ahmet, Ce-
ı....' ~lıca ! etnin etmektedir. tal Tahsin, Vasfi Riza, Muammer Sa-
~~ "d-. te ~br. Muallimler ay· nıih Beylerdir. lki şiir gecesi de tertip 
t ~tçi~·~i :ıllerin rejisörü ve edilmiştir. 
l\~d~01l

1 

İl'. Ala;~vebe ile sahne 1 Bu yıl her Pazartesi akşamı saat 
~ '"lıc-"' ... .,.oşlcünde makiyaj, (20) buçukta bir halta Beyoğlu Hal· 
~ '" dı ... lSı. '~:ektı-ik, dekor dai. kevinde, bir halta lstanbul Alayköı • 
d~tİltt d' ., utevnı dairecikler künde bet ay denm edecek bi.,. tem· 
'liıı t~ .,:::"aa,tıı a~ilhaıaa temizdir. sil programı hazırlamıttır. 
"' ~t>t.ld~ı-. ,\Ytt muntazam bir Yeniden oynanacak eserler ıunlar-
~t~ 14İrı İ~be. her tckniııiye - dır: Himmetin oğlu, Tırbllı Çınar, 

-ı1 tb.... • "'rd,... lltna göre bir ihti- Körler, Toprak, lniı çıkıt ve kocalar •tllt -~._. L • 
~~ııı ı.. IQ•ttı heı- .. meks .. bi.. Bıı yıl da tiyatroya dair 
1\ 'ti d~t.,.. p Rün akşam saat konferanslar -verilecektir. '"tl· , .. , et-ıeını.- p • l 11\~•t' "'l-iıil' ...., azartesı Ha kevi temsı1 tabesinin bet bin 
''\t\\ıat~ te~P.ı-:r· Yazın bütün haf- kadar lira kıymetinde dekor, gardrop, 
t ......_ · li"llc • aıtesvar ve elektrik levaznnı var. 
l\,-.....1 .... ~•ı tenı ·1 

~~ -.qİtııatna ~1 §ubesinin Dersler Alayköşkünde tiyatro ders· 
l~bi ""'"d rneı:ıne göre mr hanesinde ven1mektedir. Provalar o • 

"'· r:ııh '"l'~ıl•voT. Esasen temsil §Ubesi 

Istanbul mu, lzmir mi? 
Galatasaray mı? Fenerbahçe • 

mı, 
Buıün, biriblrine pek de uzali 

olmıyan iki sahada cidden büyük 
bir merak ve a1aka uyandıran iki 
maç yapılacak: 

Buraada lıtanbul - lzmir, 
Taksim stadında da Galatasaray 
- F enerbahçe. 

Buraadaki maç belki Taksim· 
deki maçtan daha az bir seyirci 
kütlesi tarafından ıeyredilecektir. 
Fakat bu vaziyet, o maçm günün, 
hatti mevsimin en mühim karıı • 
laıması olması vasfını gidereİni • 
yecektir. lstanbul - lzmir karşı • 
laıması bu. 

Futbolun en çok ilerlediği bu 
iki tehri biribirine bağhyan saat • 
)erin yekUnu, bir günü doldurma • 
dığı halde, iki §ehir gençliğinin 

biribirile karıılaıması o kadar en
der olur ki, bu ender maçlar ali • 
kadarları katiyen tatmin etmez. 
Bahisler devam eder, dedikodular 
kuvvetinden zerre kadar kaybet .. 
mez. Maç neticelerinin tabii olma
dığı iddia edilir. Bu iddiaların 
haksız olduğunu iddia edenler de 
kuvvetli deliller gösteremezler. 
Hakikaten Ankarada sıfır sıfıra 
biten bir maç, İ'Ztnirde sekiz sayı· 
lık bir farkla bir taraf lehine ne • 
tice1enirse bu iki neticenin de ta .. 
bit olduğu nasıl iddia olunur?! 

• • • 
Bugünkü maçta lıtanbulu Be • 

şikta,, lzmiri Altay temsil ediyor. 
Karşılaşma Türkiye futbol birin .. 
ciliği için yapılıyor. Bu itibarla her 
hangi huıust 'bir karşıla§madan 
çok daha mühim. lstanbu1 A1taym 
karıısına çıkmak için aynı hafta 
içinde birisi kuvvetli Ankara takı· . 
mı olmak üzere iki zorlu rakiple 
boy olçüftü. Buna mukabil Altay 
lstanbulun karıısma çıkmak için 
iki değil bir maç yaptı. Bu itibarla 
daha az yorgun ve bu cihetten da· 
ha çok tanslı sayılabi1ir. lzmirin 
elinde V ehap gibi kuvetli bir koz 
.,ar. Vehabı İstanbul da, Betiktaş 
da iyi tanır. Biraz ağır olmasına 
rağmen kuvvetli ve düz ıutlarile 
bu oyuncu her kale önünde tehli
kelidir. Bununla beraber böy1~ ai· 
nirlerin bir hayli gerileceği bir 
maçta takımların ve ıöhretlerin 
mutat oyunlannm yanımı bile ve
remedikleri çok defa görülen teY· 
lerdir. Bu itibarla, bugünkü maç· 
ta hangi takımın ga1ip çıkacağım 
kestirmek biraz da kehanetten 
dem vurmak olur. Bahusus Altay 
takımmı koca bir yıl içinde bir ke
re bile görmüş bulunmuyoruz. 

Su halde İstanbul mu, lzmir 
mi? -sualine en kestirme cevabı 
bizce verecek olan ır.udur: hu ak· 
ıam gelecek telgraflar! 

• • • 
Galatasaray - F enerbahçe ma• 

çına gelince; bu defa bu iki takım 
cok inşani bir maksat uğrunda 
karşılafıyorlar: merhum Şerefin 
yavruları için. 

wrımmmmntttıttt "11m11 .. ,,,, 11ı11ıırtm!l"1llftlDmlfnmmmtt111ttn1W1Ntalıt..-

bunun dahilinde çalışmaktadır. Disip
lin ve idııreden müdür Lutfi Bey mes

uJdür. 
Hnlkevi T cınsil Şubesi ıanatkirlan 

bu akplm saat yirmi buçukta Alay -
köıkünde Cümhuriyetin on birinci yıl 
dönümü şerefine bir müsamere vere -
cekler, lbnirrefik Ahmet Nuri Beyin 
"Himmetin oğlu" isimli milJi piyesi • 
ni temsil edeceklerdir. Bu eser için 
yeni ve güzel dekorlar yapılmıştır. 

Bugün Türkiye birinciliği için zorlu bir maç yapacak olan Be§iktaşlıl::.r ... 

Bügiln gene Fenerbahçenin kaı)ısında göreceğimiz Galatasaray ulaım. 

Türk ıpor lleminin en kuvvetli mesele teıkil etmiyeceii kanaatin· 
bir ıahıiyeti olan Şeref genç ya • deyim. Maçı kazanmak, kazan • 
tında ölüp gittikten sonra arkasın· mağa. li.yik olan tarafın hakkıdır. 
da bilyümeye ve okumaya muifı • Bunun içindir ki bugün, bir tara -
taç yavrular bırakmıftı. Şerefin ı fm üatünlük, öbür tarafın düşkün
klübü Beşikta~la, Galatasaray, Fe- lük kısımlarını göz önüne alarak 
nerbahçe arasında bir turnuva bir takım karııık hesaplara gir · 
yapmak ve bu üç maçm getireceği mek, daima alt üıt olan futool 
bütün hasılatı bu yetimlere ver - mantığmı kurcalamak niyetinde 
mek teldifi o kadar yerinde bir de değilim. istediğim bütün spor 
feydi ki alakadarlar derhal kabul efkin umumiyesinin istiyebilece • 
ettiler. Birinci maçı Ga1atasarayla ği !eydir: 
Fenerbahçenin Taksimde, ikinci insani bir maksat uğruna orla
maçı Fenerle Be§iktaşm Kadıkö • ya konan Şeref kupasına layik bir 
yünde, üçüncü maçı da Galatasa • maç.. 
rayla Beıiktaım Şeref Stadında A. S. 
yapmaları kararla,tırıldı. işte bu- Galatasaray- Fenerbahçe 
günkü maçın sebebi budur. maçını tebll~ 

Galataaarayla F enerbahçeyi Türkiye idman Cemiyetleri lt-
kar§ılattıran tilt maçının hatırası tifakı İstanbul Mıntakaıı Reisli • 
daha tazedir. O gün herkeı iyi ğinden: 

hazırlanmıı Fenerbahçe takımınm Muhterem. Cümhuriyet Halk 
gene henüz kıvamını bulmamı§ F:ırkası tarafından merhum Şeref 
Galataaarayı kolaylıkla yeneceği • Beyin namına izafe edilmek aure
ni dü,ünüyordu. Fakat netice her- tile tebenii buyrulan (Şilt) için 
keıi f&fırtmıf tı. Maç iki tarafın da mıntakamızca mürettep futbol 
biribirinden farklı görünmiyen müsabakalarınm birincisi 29 T. 
güzel oyunu içinde Galatuarayın Evve! 1934 pazartesi günü ıaat 15 
galibiyetile bitmiıti. Bu netice ya1-

1 
de Taksim ıtadmda Galatasaray 

nız bir galibiyet bir mağlubiyet ol- - F enerbahçe birinci takımları a· 
makla kalmıyor, eski ıöhretini raıında yapılacaktır. Bu müsaba -
kaybediyor, kaybedecek sanılan kaya ait program qağıda yazılı • 
Galatasaray- Fener maçlanna dır. 

yeni bir can ve hız vermİ§ oluyor- 1 - Saha Komiseri futbol Hey-
du. Ben pluen Galatasaray - F e

ner Tekabetinin Türk sporu üze • 
rinde çok iyi ve yaratıcı tesirleri ol 
duğuna kani bulunduğum için, o 
gün Galatasaray la Fener bahçeye 
den:k bir oyun çıkarmasından bir 
hayli memnun olmuştum. Nitekim 
aklı baıımda olan, bir kulübe ta • 
raftarlığı öbür kulübü yıkmak ve 
yok etmek suretinde telakki etmi • 
yen ve içinde her şeyden evel spor 
ruhu taşıyan birçok insanlan da 
bu noktai nazarda mü~terek gö -
r\jyorum. 

Bu gün bu iki krymetli varlığı 

gene biribirlerine layık iki rakip 
vaziyetine ge1mit görerek bundan 
memnuniyet duyanlar iç.in maçı 

bugün şu tarafın veya bu tarafın 
kazanmasının katiyen mühim bir 

eti Reisi Necmi Bey, 
2 - Müsabaka hakemi lstanbul 

Spor kulübün-den Adnan Bey, 

Yan hakemleri, Hila\ Spor 
kulübünden Halit Galip ve Ertuğ
rol Mümtaz Beylerdir, 

3 - Kiteler aaat 11.30 da ve 
stat ıaat 12.30 da açılacaktır. 

4 - Duhuliye bir lira, 50 kuruı, 
25 kunııtur. Balkon iki liradır. 

5 - Bu müsabakaların tertibine 
memur olanlar müsabaka yapacak 
kulüp idmancılan ve hakemlerden 
maada gerek tqkili.t mensupları 
gerek meccanen rinne hakkını ha
iz olanlar dahi bilet alarak •tada 
girebileceklerdir. 

6 - Diğer müsabat<alara ait 
prorram ayrıca bildirilecektir. 
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KapzCl/QTZR en kıdemlisi Mahmut Ef. anlatıqor 

•-VAlaT 

YA INt i\\I 
vlenlrse.~ ~'Ne 

::::: Y zı rtu. sı: 3~ 
Barı bu seyahatte hem ordu

yu tanıyacak hem de ıeferberlik 
halinde nazan dikkate almmuı 
lazım gelecek tesisatı gözden ge
çirecekti. Yeni miralay az za. 
manda bütün Ameriyayı ) () ( ( ( 
clolaşmıştı. Bu uçu~ e!nasında 
Bars ço?t söz söylemiyor ve muka
veleyi akte-len diğer tarafın göı
tcrcl:üi ~~yl~ri tetkikle me§gul o· 
':r ordu. Seyahat bitince tesisat 
' nl:lcmda verdiği muhakeme iki 

lann önünde durmuıtu. Bir emir • 
her neferi tarafından tevdi edilen 
bir kağıtta tayyare kumandanla • 
rmm derhal amiral gemisine gel • 
meleri emrolunuyordu. 

iyorsu a tal, dedim azır ge 
makam na bile oturdu ',, 

• Bir nezarete ayni zamanda iki nazırın tayın 
edildiğini hiç duydunuz mu ? ı 

- Bizi keıecekler .. S• Kıdem .. Bu kelime, insan için 
muhakkak, ki bir ülkü değildir. 
Fakat gene muhakkak, ki her me
murun hayatında bir destek ve ih
tiyarlığında kendisine açılan bir 
kucaktır. Kıdemin bir de şerefi 

Ben, ihtimal vermiyordum. Ka
pıcınm yanlıt anladığım zannedi
yordum. Yanma yaklaıtnn: 

- Beyefendiyi mi görmek isti· 
yorsunuz .. diye sordum. 

Yüzüme sert ıert baktıktan 

mazlar, diyordu. ;J?' 
Benim de içime bir 

dh ~ 

1im ile hulusa olunabilirdi. 

Ayni zamanda Bars telefona 
çağrrılmı§tı. Bu telefon muhabe
resinden beı dakika sonra Bara 
büyük otomobiline bindiği halde 
yüksek bir mahalde bulunan evi .. 
ne doğru tam ıüratle gidiyordu. 
Otomobil evin önünde dönerek 
motörü işler bir harekete mühey • 
ya beklemiıti. Şoför yanındaki 
muavini Jonniye diyordu ki: 

vardır. sonra: 

- Ulan, dedim, .-d d• 
olaa bizi kesecekler, bd 
mi kestirmem, ö}ürtelll -~ 
lürüm. Atladım atan• ~-"01dukça 2or.,, Doktorluktan, ba.ytarhktan, mu 1 - Siz !kimsirtiz? diye sordu. 

allimlikten, hocalıktan veıaireden - Ben, bathademe .. Bars snnayi merkezlerini do
laşmakta iken birden bire gelen 
bir haberde Japonyanın Filipin 
adalarına kar§ı donanmasiyle bir 
tecavüz yaptığı bildirilmiıti. Fili· 
pin adalan birkaç ıenedenberi 
milstakil bir idare altında ya§ı· 
yordu. Yeni bilkClmet i§leri k v· 
mymcrya kadar beklemek üzere 
orada küçUk bir Amerikan kuvve
ti, bir iki sahil gemisi ve bir tay
yare istasyonu buhmuyordu. 

- "Jonni, herhalde fevkalade 
bir ıeyler oluyor. Miralayın bu ka· 
dar ace1e etmesine ne mana verir-

mütekait olanlar, bu .ıerefle göğüs - Ben de Maarif nazırı .. 
gerer, iftihar duyarlar. Fakat, her Bu sefer ben taıalamrıtnn. Ne 
memurun olduğu gibi hademe • söyliyeceğimi bilem:yordum. 
likten mütekait olanlar veya bade- Birden: 

miı d-
- Gelen 'Yan& petlıll 

sin .. diye bağmbm .... --"" 
Bir arkadqmı ~-•. , 

ıüril. Yıldmm gibi 
ıürmef e baıladık. lfl bit 
dan çıkarken Ozerinılse 
ateıi açıldı. Arkadatpıı: _,,,.i 

Japonlaı- Manila tehrine dolru 
flerlerken bu Amerika askerleri• 
rıin ıillhlannı almı§lardı. Bu ea • 
nada alenler ve yaralananlar ol • 
muıtu. Amerikan tebaaımdan 

bazı ldmseler tevkif edilmlt "Ye on
lann mallan mllsadere olunmuıtu. 
J aponlann bütün Filipin adalan
na vaziyet etmeleri bekleniyordu. 

Ban bu haber gelince onun ha-
ıl ettiği heyecana hayret eylemit

tf. Gazeteler tarafından ne§redi • 
len il velerde ve hususi nüıhalar
C:la bu haber derhal her tarafa il n 
edilmi§ olmakla beraber, yevmi· 
relerine yüzde yirmi zam lıtlyen 
amele gene tehir sokak1armda 
bnytlk nOmayiı yapmaktan vaz 
geçmemlıtf. Bu hadiseler, Ameri• 
kanın bir taraftan dahilen tef es • 
snh ettiğini "Ye haricen de maruz 
kaldıtı harp tehlikesini mrareız 
atlatma~a çalııtılmr ispat ediyor
'C.!u. Herhalde Amerikalılar ken -
'dilerlne mahsuı olan nize.m1ara ri· 
ayet etmek saye inde mevcudiyet· 
terini muhafazaya muvaffak ola
mryacaklardı. Burada Ban için 
yeni bir faaliyet aahaaı görülüyor
du. 

Onun w yeni faaHyet aa-!iaıı 
Kalifomiyadaki tayyare mektep
leri kararglhlan idi. Burada Ban 
yeni tayyareciler yetiıtinnekle be
raber yetltmlt olan deniz "Ye kara 
tayyarecilerfni de kendi harp tec • 
rUbelerinden istifada ettirecekti. 
Ban as zaman zarfında yeni ar
I<ada§larma ahtmııtr. Fakat gene 
aralarında arada sırada ihtilaflar 
eksik olmuyordu. Çünkil eski tay· 
y reciler arasında türeyen yaban
cı tayyare kumandanını çekemi
yorlardı. 

. ? 
sın.,, 

-
0 Evet, miralayın bu kadar 

istical etmek adeti değildir. Aca -

melikte kıdemli olanlar da bir if- - Ba! hademe olacaksın, ne 
tihar duyarlar mı? Evet.. unun duruyorsun... emez mı. B d ., 

da itte bir misali: Istanhul maarif - Buyurun efendim .. Şey .. Af
müdürlüğünün kapıcısı Mahmut federsiniz ... diye kekeliyerek yü· 
Efendi. rüdüm. Bir an onu başka odaya 

ba ne var?,, 
- "Ne olacak, it b&§hyordur.,, (I' ı,.rr~ - Vunıldum.. ıye dJSI - "Hangi İ§ ba,lryor?,, 
- "Budala, anlamıyor mu-

sun? Harp baılıyor !,, 
_"Hay A11ahbeliımı yerıln!,, 
Jonnl ikt haftadanberl evli ol· 

dulu lçln timdi harbe gitmek pek 
itine ıelmlyordu. Fakat toföre 
bqka ıualler sormağa Takit kal • 
madan miralay Bara a•afıya in • 
mtş ve: 

- "Filoya!,, emrini Yermlttl. 
Şoför Boyl yanmdaki Jonniye 

kıaa bir nazar frrlattrktan tonra 
otomobili yUrUtmUttil. Miralay fi· 
loya giderse bu harbin zuhur etti .. 
ğlnden başka bir feye dell1et e·~e
mezdl. Bu tayyare filosu muha· 
rebe iıtikfaf Ye bomba tayyare
lerl~den mOrekkeptl. Bntnn filo 
şehirden biraz uzakta tamamlyle 
mahfuz bir klirfezde bulunuyor • 
du. Bahriyenin en yeni tayyarele
ri bu filoya mensuptu. Bir aydan
beri bütiln filo orada bekliyordu. 

Bars k8rfe2e vasıl olur olmaz, 
doğnı kumandanm nezdine ıit • 
mit ve otomobilini ıeri ıander
ml§tl. o giln gazeteler ıanayi f~ 
birlerinde amele ne zabıta arum
dald milıademelerden baıka hiç 
bir f evkalAde haber neıretme'dili 
halde ıehtrde birçoli ıaylalar do
laııp lluruyorda. Hiç bir Jdmıe 
'bir ıey bilmiyor, faliat ortalıkta 
bir fevkaladelik olduğu hisaedili • 
yordu. . 

Hatta aqam nzert ıehlrdeld 
Japon magazalan yafma e'dilme ~ 
fe ba§lamııtı. Buna kimin ISnayak 
olduğu anla§ılamamııtı. Zabıta 
ve aıl<er yetl,tnclye kadar it itten 
geçmiftl. Birço'K mahaller.de Ja. 
pon maf azalarmdan yangın çık • 
dıgı g8rülilyordu. Fabt Japon 
dükkancdarmdan yanlız bir tane
si öldllrülmnıtn. Diferlerinln 31 • 
dürUlmemesi ahalinin ihmali yi1 • 

zllnden delil, blr tanesinin bile 
ele geçmemesinden ileri geliyor • 
du. Bunlann nereye gittiği ve na· 
sıl liaybolduldan bir tilrlü anlatı· 
lamamrıtı. . 

Tayyare fil0tu nazarı dikkati 
celbetmeden geceleyin hareket et• 
ml§tl. 

Mahmut Efendi, hakikaten dik- ,· almağı düşündüm. Fakat bunu 
kate değer bir §ahaiyettir. O, meı- yapmağa vakit kalmadı., Kapmm 
rutiyetten az ıonraya kadar tam önilne gelmiıtik. Açtım, içeri 
yirmi altı Maarif Nazırına kapıcı· girdi. Buradaki vaziyet te görül • 
lık etmiıtir. Ve hepsinin ııruı ile meğe def erdi. ikisi de birbir • 
iıimlerini sayıyor: lerini tanıyorlardı galiba, fakat 

"-Mustafa, Münip, Zühtü, Ce- itin eıaımdan haberleri yoktu. 1 • 
ili, Ha§İm, Hakkı Paıalarla Em- kist birdenı 
rullah Efendi, Nail, Ekrem, Fah • 
rettin, Şükril, Rıza, Tevfik, A. Ke 
mal Beyler, Şerif ve Arif Hilanet 
Pqalar, Sait, Abdurrahman Bey • 
ler, Hadi, Salih Pqalar, A. Miluif, 
~ :: Rqit, doktor NAzmı, Muıta· 
fa Şeref Beyler, Ziya ve Reıit Pa· 
ıaJarla Cavit Bey.,, 

Mahmut 'Efendi, lieY naZD" hali
kmda unutulmaz hatıralar aakla • 
maktadır. Her nazrrm husuılyetle
rfni hahrlıyor, anlatıyor. Bu hah· 
ralannm hepsi enteresan mesel! 
bmnl Mahmut Efendi §8yle anla· 
tıyor: 

- lıtmleriııl ı3ylemlyeylm Met 
rutlyetten aonra f di, bir giln nazrr 
asledildl dediler. ~iz lXSyle feyle
re alqık olduiumuz içlnı 

- Eh dedim, yenisine bereket .. 
Elbet biri daha gelir. 

Allahtan bir iste iki verir der
ler. Tevekkeli delil. Bir rUn nazır 
geliyor, dediler. BUtiln memurlar 
itleri batlanna çeldldt Yllluek 
mevkii olanlar kapıda lıtlkbale ha 
mrlandılar. Nazır Bey kemali aza
metle geldi. Ben hemen feslnf, pal 
tosunu aldım. Ayak tozlanm sil • 
dlm. Alayı dll ile nazır beyi oda· 
ıma g8tilrdülC. Herkes: 

- Acaba nazır Bey nuıl, asa • 
bf mi? 

Diyordu. Bir taraftan Cla nazır 
l;;ey dGnyanm en m~hur adamı 
imlt yed iti yemeği herkes bilirmlı 
gibi ondan onun yaptığı l§lerden 
bahaedilme~e batlandı. Bu karga· 
talık ve hayhuy devam ederken, 
kapıcı telltla içeri girdi: 

- Nazır Pqa geliyor diye keke 

- Hayır ola .. dediler. 
Sonraı birinci nazil' hana döne • 

rekı 

- Haydi, sen dııan. dedi. 
Süt dölanü~ kedi gibi çıktım. 

Sonra mesele anlqddı. Dalgm· 
Irkla ikisi de ayrı ayrı nazır tayin 
edilmitler. 

• • • 
Mallmut efendiye sordum: 
- Kaç senedir bqhademesi • 

ntz .. 

-Em ... 
- Askerlik yaptınız mı? 

- Elbet .. Hem benim ulierll • 
fim de her askerinkine benzemez. 

Mahmut efendi askerliğini ıöy
le an1attıı 

Arkama baktım. Atııı 
yordu. 'lf 

- Dilpne, JCenCllnl tut, 

iırdnn. Fakat yere yu.-ıl 
Atnna vurduin kamçlfl·• 
mı tehlikesiz atladı.IOll _1' 

anUmde yirmi kadar ,(11t"'" · 

lirdiğiııl gllrdOm. Bir;.:::; 

rimde durakladım. dJt 
sem, >:(izde yüz ölüm v-1 J' 
olsam uçamryacaktmı. 
hücumda öleyim diyeı 

- HaJ'1Y ıellyonzm.. 
Diye baiırarak atnm 
Süvariler de beni ,arlln" 

1 , a a:~b'f 
varinin gelmekte oldu~ 
netmlıler ... Benim bari••~ 

- Heyyyy •• Cffr.e ba~1 

Kmlıklanm btııbnttın '/. 
zerlerine hncımı ediyo~ 
derek çil yavrusu gibi ~ 

ti'·-' fdarak atlarını ton ıUrŞ blf ,.._ 
turmafa bqladılar. T• 
ayni ıtıratle arkalarınd~ f. 
ıUnnele bqladım. Ba ~ 
madıim için ancak bet ;,I 
gittikten sonra kendi.J!1e 
yol bulabilecektim. . .J 

. tdd'~-lıte o tenna 10lu ~ 
kit Rus süvarileri de ritl" ,ı'. 
mıılardr. Derhal ii%e M 
tiler. Atım arka arka,..
lnledi. Her lnleyiıte b~ 
saplanmı§tı. Fakat Uç Jıif 
ralanan atım, süratini 
madan beni tehlikedeıı tı 1 
On albn g{ln, ayni ye.fi> ı 
tanbula geldim. ,ır'fl 

- Gene Maarife aıl 
-Tabii. ~ıs' 
- ilk girdiğiniz ~ İ 

alırdınız.. ~f 

- ilk defa Musta~rırıtf"ı/ 
zır bulundufu vakit g ,- -1 
Irk ilet lira alırdı111· 500 

lemeJe baıladr. 

- Hassa ı{lvari birinci alay 

nalDant onba§ısı olarak asker ol -
dum. Sonra çaVUJlufa terfi ettim. 
93 te Rauf paıa ile beraber Yeni 

Za}rada, Eski Zafrada Uç giln, 

Uç gece Ruı ordusu Ue harbettik. 

arttmldı. 
BiT teY anlryamamıftnn: 
_Ne diyonun be aptal de"dim, 

nazır geldi, makamına hile otur • 
Clu. 
• Hademe: 

- Hayır efendim, "dııardadır 
geliyor diye karşılık verince gene 

- Harpte g8rdü!ilnilz en lıe • 
yecanlı vakayı anlatır mnmız? 

• deıı 
- Şimdi Taziyetıo 

musun? G;I 
- Eh .. Memnunı!Sdl ;" / 

'diyonız. y qım Uerle ıııdl~ 1 
tekait maa,ı beni ge'S tP' f 

Bu vuiyet bir miiddet ib8yle de
ve.m etmltti. Bara elinden geldiği 
kadar Amerika tayyare mektebini 
harbe hazırlamıf h. Bir giin bir • 
knç kumandanlı:ı beraber ıahilde 

oturup k8rfez dahilinde toplu bir 
halde duran Amerikan harp gemi· 
lerlni seyrettikleri esnada amiral 
gemisinden bir sandal indirildiği 

ve bu sandalın sahile doğru gel
mekte olduğu g8rülmüftü. Vazi • 
yetleri kavramakta çok mahir o • 
lan yüzbafı Tomson demiıti ki: 

Ôz Türkçe ilk roman 

Savaştan Banşa 
Yazanlar: (Vl·ltO) ile 

ÇUrUksulu Meziyet 

bir fey anlamadan: 

- Heyecanıız harp olur mu 
Fakat iki tarafm ateıi laztıtrktan 
sonra e.rtrk insan korku duymaz. 
Silah sesleri taktak, taktak diye 
yayvan yayvan gelir. 

- Mlltekalt ol.d..,..., / ~ 
- Ben istenıi~tıJ!lı ııtıd' ~ 

- "Gelen bu sandal bize bir 
liaber getirmiyorsa, ne iıteneniz 
yaparım. Amiral acaba gene neler 
becerdi?,, 

Aradan l>lr kaç "dakika geçtik· 
ten ıonra o sandal hakiliaten cm • 

Yeni çıktı 
Fiyatı : SO kuru 

- Defol, diye bağırdım, aklmr 
mr oynattm .. 

Fazla taylenieğe kalmadı. Hiç 
tanımadığım kelli f elli bir bey ka
pıdan arzıendam etti. Kapıcı, ya· 
vagça: 

- lfto odur .. C:ledi.. 

Şıpkada tiç gün, Uç gece harp 
etmİftik. Etrafımızı Ruslar ıarmı§ 
lardr. Esir alacaklardı. Ruı asker
leri ilerliyordu. Biz de teslim olu· 
1,0rduk. Hereku 

d d• ~ 'bı ırı• fY ma, e 10 .m gı eliie 
di. Tekrar hadeııt d' 
dum. . bilj • 

Mahmut efendı, ,,.ı"' 
Yirmi sene daha yat• J-ı 
yaparım, diyor. fi• 



llkara Mektupları 

i apu ve ~adastro işl~
tıde yapılan yenilikler 
~ 

'l Yllcl..nh • 
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.ŞUNDAN 

Destere ile ikiye bölünen kadın! 
~oi i)Q 

111 
•• ~ı tapu ve kadae- bere de azalacaktır. Yalmz bu 

lılceıikl ~hını Ye ağır iti bu - kayıt noluam yüztinden aenede Hokkabazlar kongresinde yeni yeni marifetler! gösterilmiş 
hu ı erıyle ve geçen zaman· 15 bin muhabere oluyordu. 
. amana d d·ı . )le b evre ı mıt zor· Cemal Beyin söylediklerine g6· 

'1tiyeU ~an ve onları mu- re, F otu ta makinesi tapuda adeta 
bıii; .. 1dare etmesini bilen yeni bir inkılap hadisesi olmuıtur. 

1 ~u .... ur .. Ceınal Beyle bera- Bilhusa her hangi bir kayıdm el 
ıl.ı ... tnud" ı ~il nı ur ük kadastroeu· değmeden ve bütün orijinalitetini 
b iy0rueınurların sicil dairesi- muhafaza ederek kopye edilip 
.~Yük z.. dosya haline konulması, tapu İf· 
~~u~k !tletnurundan en kü- leri gibi çok nazik bir davanın i

runa 
bin \>arıncıya kadar daresinde elbette ki mühim bir 

~t1.. e Yakın bulunan me· roldür • .. nefr 
lltt1 h 1 rengindeki sicil Cemal Beyle konuıurken, bir a• 
Ytıı

1 

y Uıusi bir aıra numara· ralık föyle bir sorgu sordum: 
~ Yl~n~ ~izilmit ve böyle- 1 - Yeni yapmakta olduğunuz 

hul'Uc ~ız~len bu dosya ku- teıkilit ve memurin kanunu pro
•e kt e hır odanın - pen· jesinde, niçin hukuk ve mülkiye 
dıı,.,tl Pı hariç - hemen bü- mezunlarına genit bir terfi imki· 

~ltıl) arını kaplamıttrr. nını veriyorsunuz da, asıl kendi 
l.hÜiııi ey kutulardan geliti mesleğinizin mektebi olan ''Tapu 

GatiinJekerek, ortadaki ma- ve Kadastro,, mektebi mezunları· 
~1iı ii.. e açtı ve içinden çı· nın terfilerini tahdit ediyorsunuz? 
q ~., ıa. 'f 
lt 'ttd· 11 dosya hakkında Sorgum, Cemal Beyi heyecan· l ~llrıla. 1~ landınnı§lı. lzah etti: 

11"İıı hu;~ an hiri bu memurun - Efendim, tapu itlerinde ka-
"'iiahit '~a. cetveli, diğeri ev· nunu medeninin büyük bir rolü 
~ d, ~etının tasdikli suretle- vardır. ite biraz da maliyecilik 
\o tııı 'e ~~riyet hayatındaki karıtır. Binaenaleyh bu sahada 
V ııı_~d hını gösteren dosya salahiyetle konutmak, füphe yok-

t 1-,. ıt.. tur ki; hukukçuların ve mülkiye 
'Q "ett· la. 'tt\d ı: mezunlarının haJ<kıdır. 

1 ~~' Yalnız yüksek me· - Peki, tapu ve kadastro meK· 
"''t~ değil, ayni zamanda tebini daha mükemmel bir ders 
~~r. ~ı.zın da dosyaları programiyle kuvvetlendirerek, hat 
~' '~ü terfie ve tak- ta tahsilini yükseklettirerek bura

)a.\~ lltn bir memur hak- dan çıkan mezunlara da ayni hak
Qi 4 bit ~&hallinden gönde- ları veremez misiniz? 
~-~İye varakası, he- - Evet, bu, bugün değilse, bel· 
· ' ' , onun hü .. n .. _ i y nn bir zaruret olacaktır. a· 
S~tli)i da bizzat hen de tet- kat mesele yttJnız bir cepheli de

'ı:n h~ .. ı.ı.. ğildir. Hem gerçekten biz timdi bu 
~~, "~~~Und~n sonra müesse- söylediğinize doğru gidiyoruz .. '""'t ~ aneııne geçtik .. Ce - Mektepte bugün 100 talebe var-
'~~~' İll'~da d.a beni yalnız hı- dır. Bunların altmıtı muhtelif vi
~~ li)Uk\,,~ttı: liyetlerden getirtilmit tapu me
)j~ ~brtlltr •ilet Meclisinin bü- murları teJkil eder. Bunların va· 

~Ilı bit ~l'e eık~ takvimi veka zifelerini iki sene arkadatları gÖ· 
lhilir,· ~llehıyonunu bura· rüyor. Eğer mektep dört sene o• 

~.~ ~.. tnıı: K"t" h d 1 b' . .h . 
1 ''li\t "lluııı, ·• u up ane e ursa o zaman ızım memur ı tı-

~ ~da.\' ttrrıız ve onların te· yacımız daha çok artar. Bununla 
1)... dlr ardır.. Mümkün ol- beraber mektebin mükemmel ol • 

"l'tt len . 1 
t, l, Şi . ~ın eştirmeğe ça· 

~. Qlt • lndılık b . . 
"'li) ıı tib· u ışı munta· 
r.al', 1 bir memurumuz 
·~ll Q 

d.. eyin b 
il\ h~tdu. B·· .. u izahatı beni 
• ,_ litUI\ UYuk Millet Mecli
"k,.: ıahıt k·ıı· 
~ 

1 
··~i \' k .u ıyatını ve 

"ı>h lek,iyoe ayı nüshalannın 
ldit .. ~elerd:~nu bugün değme 
~ h,11 uııı,tı ulrrıak kabil de· 

t ~ e,iıı, k tedarik edip kü· 

~- b~11"d~ff,ki;~ak, batlı başına tı""' lık .. t •ayılır 
~. 'qlaa. •e C • 
L~lt)C) da ka ernal Beyin çalış-.,, tuı l'fıhkı 
~~ı'rı •e ~ l\endiıi~ oturharak ko· 
~ ~ h, '\elit . illa sus bu· 
t \it 'b~' ~Pu edılrrıez ifade tar· 

it f' k \>e kad . • •tt· s() ~o te 1 a.tro ıılerı-
~İI 'l'tti~ıı l&.ttıa Yl er anlatıyor: 
'4t "lll' n ard A 
I~ il ~'k ıı: "e ld a vrupadan 
L ,. i11ıed •na F otaıta de-
'l)ıtl ııı en bu .. k 
'~ 't-ı 'diy0 Yu istifade· 
.ı ~ a)d ruı. B"t·· 
11~ ~~k 'b Uiu ((\,· u un eski 
~~ !ili \ı lklak.' 1 kopya ve tek
~:·11.j)e 'Utet) tne ile çok kolay
.~~ lt 'aı h' 
'Lit k:\t •i~Hla ır zaınanda 

~~~. l>teıi, A. tının ınunta -
'~~~· llkarada l>ulu-
ı 't'te~ 
:~ ta. ~)ıtı da.r 43 1-
'it.,~it t.r tel . Pu daire-

"·} ~İ11· ~illlli t~lf \"e noksan
"--~~ 'll d t lt J)• .. 
~ • ta .. · e k. · ıger tapu 
~lt_'bitt~,ı.ıı .. -. ~larında nok
.. ' ı -.qaga 1 

masına çalıııvoruz. Evvelki yıl 

mektep tahsil müddeti bir yıldı ve 
dersler öğleye kadar okunurdu. 
Şimdi iki yıl oldu, dersler akıama 
kadar uzatı'ldı. Bittabi bu bir te • 
kamüldür. 

Cemal Bey bir aralık teftit he • 
yeti kadrosunu takviye etmek za• 
ruretinde kaldığı ve müf ettit ade
dinin yeni bir layiha ile kırka çı· 
karılacağını ve çünkü senede dört 
yüz bin muamele olduğu halde bu 
günkü müfettiş kadrosiyle bunun 
ancak 150 bini teftif edilebildiğini 
söyledi. 

1933 te iskandan müdevver 180 
bin gayri menkul tescil muamelesi 
yapılmııtrr. Bu İş için umum mü
dürlükte hususi bir büro tesis e· 
dilmit ve Trakya umumi müfettiş
lik teıkilatıru müteakip, Trakya· 
ya on bet kadar memur gönderi
lerek iskana ait tescil işlerine baş· 
lanmııtır. 

Bizdeki tapu itlerini eski tezeb· 
züp ve karışıklıktan kurtarmak ve 
ona layik olduğu ehemmiyetiyle 
mütenasip bir cephe vermek hu • 
susunda sabık umum müdür Atıf 
Beyin ilk değerli mesaisini, ve on
dan ıonra şimdiki müdür Cemal 
Beyin dikkate lavik ve övünmive 
değer muvaffakiyetlerin, tarih, 
memleket hesabına büvük bir ka-·~ ~ lon.ra d ça ışıyoruz. 

ta. teık·ı· a. llleınurla- zanç saymakta mutlaka cömert 
1 
atıyle ınuha- davrancaktır. Kadri Kemal 

Amerikanın Detroit ıehrinde 
geçenlerde bütün hokkabazların 
ittirakiyle bir kongre yapılmıtbr. 
ilim ve fen kongrelerinde olduğu 
gibi, bu kongreye iıtirak eden bü
tün ıhOkkabazlar, yeni icatlan, 
ketifleri ve ihtialarr ( !) hakkında 
kongre azasına izahat veren nu-

tuklar söylemitlerdir. Bazıları bu· 
nutuklarla da kalmıyarak icatları
nı kongre huzurunda tatbik etmiş
lerdir. Yukarıdaki resim hokka· 
hazlardan birisinin bir kadını yüz 
üstü yatırarak bağladıktan sonra 
dönen bir testere ile ikiye böldü
ğünü gösteriyor. Bu sihirbazlık 

şimdiye kadar olduğu gibi kapalı 
bir &andık içinde değil, herkesin 
gözü önünde açık surette yapılı • 
yor. Bu tecrübeyi seyreden iki 
çocuk o kadar korkmuı ki kadının 
hakikaten iki parçaya ayrılmakta 
olduğunu zannederek ağlamağa 

başlamıştır. 

Can kurtaran bir maymun! 
Geçenlerde Berlin hayvanat 

bahçesinde garip bir ·~a olmut· 
tur. Orada beslenilen Goril may
munları içinde Bobbi denilen bir 
tanesi yaramazlıkla ıöhret kazan· 
mıttrr. Henüz genç yaşında olan 

Bobbi hiç uslu otumıaz, verilen 
yemeğini rahat rahat yiyİp öteye 
beriye sıçrar, velhasıl tıpkı yara· 
maz bir çocuk gibi hareket eder. 

Bundan birkaç gün evel bahçe 
bekçisi onun kafesine girerek ye
meğini vermek istediği zaman 
Bobbi hemen onun üzerine atıla • 
rak gardiyanı ısırmak ister. Koı 
kos, 250 kilo ağırlığında, dev 
kuvvetinde bir Goril tarafından 

. ~ 
aıkıştırılarak, ısırmak ant bir a • 
lüm demek olduğundan bekçi fer
yadı kopararak kaçmak ister. 

Fakat bu aralık, resmini gördü
ğünüz ve ismi Toto olan maymun 
gardiyanın imdadına ko§ar, onun 
elinden düten kamçıyı hemen ya
kalryarak Bobbiyi bütün kuvetiyle 
kamçılamağa baılar. Bu kamçıla
rın acısına dayanamıyan Bobbi 
derhal bekçiyi serbest 1hırakır ve 

adamcağız bu sayede kurtulur. 
Totonun gardiyanı kurtarmak için 
kotup gelmesi herhalde onda 
maymunluk hislerinden başka in
sani hisler olduğuna delalet etmez 
mi? 

Japon kızları askerliğe hazırlanıyorlar 
Sabık Japon Harbiye Nazırının önünde bir kılınç oyunu 

Japonyada iyi ailelere mensup] kilata mensup olan kızlar ve ka • 

olan kızlar dahi askeri talim ve dınlar tüf ek almağı ve zehirli gaz

terbiye görmektedir. Bu talimler )ara kartı mücadele etmesini ta • 

iskrim oyunları ve ok atmak gibi lim etmektedirler. 

şeyler de dahildir. Japonyada öy- Yukarıda gördüğüniiz resim 

le kadın teıkilatı vardır ki bu tet- Tokyoda Japonya harbiye nezare-

tinde te~ekkül eden bir heyet hu• 
zurunda Tokyolu bir Japon kızı
nın kılıç oyunu oynamasını gös
termektedir. Masanın önünde o
turan ( X) if8.retli zat sabık Ja • 
ponya harbiye nazırı ceneral Ara• 
kidir. Şimdiki harbiye nazırı ce

neral Hayati ile beraber Japon 
kızlarının ukeri bir talim ve terbi
ye kursuna fevkalade ehemmiyet 
vermektedirler 



nan ve 
nazırları 

(Sa§ t.aratı ı lnd aayı:tada) 

Yugoslavya Nazır Muavini ma· 
iyetinde gazeteciler ve Hariciye 
mümessilleri olduğu halde ıabab· 
leyin ekispresle ge1miı, Yunan Na
zırları daha ıonra ıaat on buçukta 
konvansiyonel treniyle gelmitler -
dir. 

Bütün Nazırlar, iıtaıyonda lı· 
tanbul Vali ve Belediye Reiıi Mu
hittin Bey, Hariciye namına Ka • 
lemi Mahsus Müdürü Refik Amir 
Bey, İstanbul Po1is Müdürü Fehmi 
Bey, Yunan ve Yugoslavya Kon· 
soloshaneleri erkanı tarafından 

karıılanmııtır. Kartılama meraai· 
minde bir bölük asker, polis ve as· 
kert mızıka bulunmuıtur. Her iki 
devlet nazırarının da gelecekleri 
anda her iki devletin ve Türkiye • 
nin milli martları çalmmıthr. 

Nazırlar, doğruca Perapalas o
teline gitmişler, bir müddet sonra 
Vali ve Belediye Reiıi Muhittin 
Beyi makamında ziyaret etmi,ler 
ve mteakiben Taksim meydanına 
giderek Cumhuriyet abidesine çe· 
lenk koymuılardır. 

Öğle vakti her iki devletin na· 
Zil'ları da öğle yemeklerini kendi 
devletlerinin konsoloshanelerinde 
yemişlerdir. 

Nazırlnr dün bir ara, müzeleri ' 
ve Ayasofyayı ziyaret etmiılerdir. 

Yunan Heyeti lstanbu1 Valisi 
Muhittin Beyi ziyaretleri anında 

Vali Beye "Sotiros,, niıanı kordo
nunu vermişlerdir. 

f'll. Puric;in beyanat. 
Matem dolayısile Balkan kon· 

sey toplantısına bizzat gelemiyen 
Yugoslavya Hariciye Nazırı M. 
Y evtiç'in yerine gelmit olan Ha • 
riciye Nazır Muavini M. Puriç dün 
muharririmizi Yugoslav Konsolos
hanesinde kabul ederek beyanatta 
bulunmuştur. 

Yugoslavya Hariciye Nazır Ve
kili M. Puriç dem ittir ki: 

- Hariciye Nazın Y evtiç Ce -
napları devlet İflerinden dolayı 

Balkan devletleri mümeaai1lerinin 
içtimaına ittirak edemiyeceğinden 
Yugoslavya kıralhğım onun na • 

mına temsil etmek büyük 1erefi 
bana dü§tÜ. 

Güzel merkeziniz Ankarayı ilk 
defa göreceğimden ve gerek mem• 
leketimin gerekse §ahıen benim 
derin hürmetlerimizi, hükUmeti -
miz ve bütlin YugoslaY 
milleti tarafından mesaisi büyük 
bir hayretle karıılanan Ulu Ga2i .. 
nize rzetmek fırsatım bana veril· 
Cliğinden dolayı bilhaua mes'u .. 
dum. 

Türkiye ile Yugoslavyayı bir 
birine bağlayan aamimi ve kalbi 
dost1uğu kaydetmeği zait görüyo
rum. Bu dostluk, memleketlerimiz 
arasında tam lbir tesanüt içinde 

. hergün artmakta ve tezahür et • 
mektedir. 

Balkan itilafı paktını imzala • 
yan devletlerin ilk konferansı at· 
mosferin ve mütekabil itimadın 

Balkanlara ne kadar hakim o1du • 
ğunu bir kere dahn ispat edecek -
tir. Ankaradaki içtimada tamami· 
le tarsin edilmit olan Balkanlar 
arası münasebetler, Türkiyenin, 
Romanyanın Yunanistanrn ve Yu
goslavyanm en sıkı ve en samimi 
bir surette müştereken çalıımaları 
.suretile tezahür edecektir! T erak
frlnin tekAmülil için ba,lıca 9art o
lan sulha hariı olanlar bizler ge • 
çen Şubatta Atinaya gittik. An • 
kıtra içt!maı ümitlerimizin beyhu· 

Yugoslav 
geldiler 

de olmadığını ve Balkan devlet -
lerinin refahı için tahakkuk et -
mekte bulunduğunu ispat eyliye • 
cetir.,, 

Kıral Alekaandnn acıklı ölü -
münden ıonra Yugoılavyadaki 
hasıl olan vaziyete dair gazete 
mümesailleri tarafından sorulan 
suale M. Puriç ıu cevabı vcrmit • 
tir: 

- Büyük Krral kahraman ve 
yaratıcı idi. Bütün hayatını mu • 
azzam itine haareylemiıti. Millet • 
lerin tarihinde, sağlam ve devam
lı olup da kan ve ali bir f edak&.rlık 
ile tevsik edilmiyen hiç bir şey bu
lunmadığını biz Balkanlılardan 

daha İyi hiç kimse bilmez. Uye -
mut Kıral memleketine hayatile, 
hatta ölümüyle hizmet etti. Acıklı 
ölümüyle kutsi bir mahiyet alan 
onun ulu eıeri, biitlin Yugoslavya· 
yı hudutsuz ıstırap içinde daha 
müttehit ve daha kuvvetli bir ha • 
le getirmiştir.,, 

Yugoslavya Hariciye Nazır Ve
kili M. Puriç bundzmsonra muhar· 
ririmizin ıuallerine topluca ıu ce • 
vabı vermiıtir: 

- T op1antıda arzedeceğimiz 

hususi bir projemiz yoktur. Ayın 
birine kadar Ankarada ka • 
lacağım. Küçük itilaf ve Ba,kan ;. 
tiliif ı aynı gayeyle her ikisi de ıul· 
hun iclamesi için çalışıyorlar. 

!: · 'ya uğrayacak değilim, 

doğru _ l Be1grada döneceğim ... ,, 
M. Puriç 1891 senesinde Bel • 

grad'dn doğmuıtur. Pariste hukuk 
tahsil ettikten sonra 1916 da Ha· 
riciye Nezaretine intisap etmiı, 

Londrada, Vaıingtonda aef aret 
memurluklarında bulun.mu§, 1932 
de Hariciye Nezareti Siyasi 1ıler 
Müdürlüğüne ve 1933 de de Hari • 
fİYe Nezareti Nazır Muavin1iğine 
tayin edilmiıtir. 
M. Makslmosun beyanafl 

Yunan Hariciye Nazm M. Mak· 
ıimoı dün gazetecilere ıu yolda sinde inkitaf etmeli, onunla hem 
beyanat vemıittir: ahenk olmalrda. 

- Ankarada Balkan itilaf mm - Y unanistanın ticar~ ıiya • 
statkoıu, iktisadi meseleler müna· seti hakkında malG.mat verir misi· 
kalat turizm ve tevhidi hukuk me· niz? 
selelerini tetkik eyliyecektir. 

Askeri bir §ey konu§ulmıy,a • 
cak .. Küçük itilafla, Balkan itila .. 
f mın birleımesi meselesi yanht 
bir havadiatir. iki tetkilat arasın· 
da bir tefriki meaai olacaktrr. 

M. Pezmezo§lunun 
beyanatı 

Muharririmiz bundan sonra 
Yunan lktısat Nazırı M. Pesmez • 
oilu ile görütmüttür. M. Pesmez· 
oilu Ankara ziyareti ve ticaret 
itilAEı hakkında muharririmize 
demittir ki: 

- Türkiyeye daha evel gelmek 
istiyordum. Fakat memleketimde 
cereyan eden son hadiseler .dola· 
yıaile daha erken ayrılmaklığıma 
imkan olmadı. Türkiye ile Yuna • 
niıtan arasındnki ticaret muahe -
deıini yenilemek üzere meslekda· 
tım Türkiye lktısat ~azırı Celal 
Beyle ıörü§eceğim. Bir proje ha • 
zırlamış değilim. Şnhıen dostum 
olan Celal Beyle çok iyi anlaşırız. 
Ankarada bulunduğum müddetçe 
Balkan itilafı müzakerelerini de 
takip edeceğim. 

- Bugünkü muahedenin yeni· 
leştirilmesile iktifa edilecek mi? 
Yoksa daha genjş bir muahede mi 
imzalanacaktır.? 

- Prestiji olan milletler ma • 
ziıile iktifa etmelidirler. Bitta • 
bii iktisadi münasebatınız siyasi 
münaıebatıınızın şümulü derece • 

- Serbest ticaret taraftarıyız. 
Fakat her memlekette mevcut tak
yitler dolayısile biz de yeni ted -
birler aldık. Ancak istisnasi ola • 
rak menfaatimiz bulunan üç Bal • 
kan devleti için yani Türkiye, 
Yugoslavya, ve Romanya için bu 
takyidatı tamamen tatbik etmiyo· 
ruz. 

Ankaraya glttller 
Yugoslavya ve Yunan na· 

%1rları dün alqam Hariciye Ka • 
lemi Mahsus Müdürü Refik Amir 
Bey de beraber olduğu halde An· 
karaya gitmişlerdir. İstanbul vali 
ve Belediye Reisi Muhittin Bey, 
Polis Müdürü Fehmi Bey ve iki 
devlet konaoloıhaneleri erkanı 

bir bölük asker, polis kendilerini 
teşyide bulunmuştur. Ayrılırken 

askeri mızıka Türkiye, Yugoslav • 
ya ve Yunanistan m ilJi marşlarını 
çalmı§hr. iki devlet adamı çok sa· 
mimi ve hararetli alkıtlar, teza • 
hürler nrasında Haydarpaşa istas • 
yonundan ayrılmıtlar. 

Yunan Nazırları ile birlikte 
gelen Yunan Hariciye Nazırı K.i.
lemi Mahsus Müdürü M. Pipinillis 
ve Hariciye Şube Müdürleri olan 
M. Rosetli, ve M. Hacı Vasilio, 
Yunan lktıııat nezareti şube mü
dürlerinden M. Teodoropulus ve 
iki Yunan gazete muharriri de be· 
raber Anknraya gitmitlerdir. 
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Tasfiye halinde (!Steff' 
Anonim şirketinden: ~ 

Tasfiye halinde <1•.t 
Anonim §irketi heyet• 
27 Teşrinievvel 193' ~ 
fevkalade içtima etıııe t 
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Tarihi mezkurda nit11',.,, 
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rkiye Cumhuriyetinin iç siy 
Dirlik düzenlik içinde milİetçe yükselmek ! 

~i k.~lkınma - Kağıt, şişe, antrasit ve şeker fabrikaları-Buğday fiyatını düşürmemek 
l'tbtri?.u!çe _muvazenesi-türkofis -Yüksek ziraat enstitüsü-Ecnebi şirketler-iskan siyaseti 
~o cum~urıyeti on tir. Evelce bu havzada maden hjı altın olan bir takım ecnebi j 

etiıı Oll r. B:r yıl önce kömürü iıtihıali bir milyon tonu paralar ıeçen aene kıymetlerini 
Ilı B~~~~ Yıl dönümü· bulmazken bugün artık iki milyon kaybetmit oldukları halde Türk 

i111a ~Yuk .. Gazimizin tona yaklatmıttır. Bu ıuretle kö· parası piyaıada yerinden oyna • 
laiıa il I rıı aoylediği gü• mür istihsalini arttıracak tedbir • mu hir kaya gibi ıabit kalmı9tır. 
. O 

11 .~klarımızın için- lerden olmak üzere bu aene için· BUCDA Y FIATLARININ 
~~ ıuııden buıüne de bir Türk antraıit fabrikasının KORUNMASI 

·· laaaan İçinde Türk temeli kurulmuflur. Bu faLrika B d a_d u ui ay kanununun birkaç ıe· 
vq ernn. . .. d d k ı d 1 '-İaıl ızın ıoıter· a önümüz e i yı için e mem _. nedenberi tatbiki memleketimizin 

1\ u .. _ • •• ıadakatle ketimizin 1'ıtihıal cı'hazları araıına · h "il,.... k sıraat aya tına büyük f aydaıı olu 
hl... .....: çı •n hiç bir zor· ıirmit bulunacaktır. G i..--...aı. 8 yor. eçen ıene içinde de bu ka· 

llla Jti u ıuretle bü • TURHAL ŞEKER F ABRIKASI nun tatbik edil.mit, Ziraat Banka· 
~ r •dım daha yak· Gene bu aene içinde Turhalda 1 11 vaaıtaıiyle muhtelif yerlerden 

~~h İnfasır1& bati anan teker fabrikaıı yiikıek f iatla buğday aatın alın • 
.-.... · i Uriyetinin dahili bitirilmit, açılma meraaimi yapıl· 11111, ıtok yapılmittır. Bu ıuret· 
"-a ~~~milletçe yük· mıttır. Fabrika buıün iıtihaal ha· le hir taraftan buğday fiatlarınm 

tılaıa olunabilir. h ı k ha ~ yatına ıirmiıtir. Tur a te er mu fazaıına hizmet edildiği gibi 
~ H hir Hnelik fa'brikaıı memleketianiadeki ttk•r diier taraftan Türk buğdaylarının 

ilirıe memleke· f br k 1 d d B 1) •iti • .a i a arının · ördüncüıü ilr. u beynelınilel piyaıada tanınmHına 
ttl~ti tllc ~ •dil111it mu • dört fabrika Türkiyenin şimdiki yardım edilmittir. Filhakika ge -

hı. dır etmek lazım· h ld f k ld ~ '- 1 d l "''l a e ıar etme te o ugu feaer e- ,en sene içinde Almanya an, s • 
" S.\bt JtA ri tamamen yetittirebilecek vazi· viçreden, diğer bazı Avrupa mem· 
l.ı~~et Jı··k LKINMA yete ıelmittir. Binaenaleyh önü· leketlerinden Türkiye buğdayına 
td,biL u iimeti iktııa • müzdeki ıene içind~ hariçten ıe - talipler çıkmıı, memleketimizden 
' h "llllek • • ~lıtıl ıçın geçen ıe- ker ya hiç ginniyecek, yahut pek §İmdiye kadar görülmem it miktar· 
• ' r hir ıurette ça • ehemmiyetsiz bir miktarda ıele· da buğday ihracatı yapılmıttır. Bu 

L. . ''l'lrı. b . . ~ ıt, unun ıçın cektir. Vaziyet memleketimizin zirai is· 
~:elik iktııadt bir Şeker fabrikaları bulundukları tikbali için hayır alametidir. 
~~· muhit içinde pancar ziraatinin de MUZ, KAHVE, ÇAY ZlRAATl 

~ "ıl" it F ABRIKASI meydana gelmesine hizmet ettikle Asırlardanberi bu memlekette 
~ ~,~iünerek diye· ri için zirai hayat ~erinde inkitaf gelip ı~en idarelerin hiç biri bu 
\at\,' ~k iktııat prog· vücude ıetimıektedir. aziz vat•n topraklarının hakiki İs· 
L. f,ıı_ La,lanah henüz MADEN SANA YIJ iLERLiYOR. tid,.tlarmı ıörmeğe ve anlamağa 
''"~lmadıiı ha1de Cümhuriyet hükumeti bir ta - bile muvaffak olamamıtlar. Cüm-

·~~ aç seneJik yol raftan memleketimizi sanayileş· huriyet idaresin in yaptığı tetkik · 

~~ "-'iııc1 t tirnıek i$-in çal1ı1ırken diier taraf· lerin neticesi bunu açıkça göster· 
ı~tııı11 e zmitte bir ki.- tan §İmdiye kadar yer altında iıtİ· miıtir. Mesela Ziraat Vekaleti ta· 
İıL._ . te·rn· elteri atılmıt· f d b h l b k k L'~ a eaiı ir a. de e liyen ıymet· rafmdan getirilmit olan 11cak 

~t t Onümüzdeki yıl li madenlerimizi iıletmek çareleri· memlel<etler nebatatı mütehass111 
~ ...: e 0ltlıyacakhr. ilk ... e,,,.,.1 ni arıyor ve buluvor. Keçiborlu Tenkuval isminde bir zat yaptığı 
c..._ ··• ek f . . '-" { . r:. ,.,,

1 
e •mızın Ka • kükürt madeni bu meyandadıl'. tecrübelerle Antalya ve civarında 

""d Yarıya temin e- Bir seneye kadar Ergani madeni· mükemmel surette muz ve kahve 
~~~lat '~:.onra bu fahri· ne giden demiryolunun inıast ta· yetittirilebileceğini anlamıştır. 
~il' •tıret 'Yaçlarrmızı le· mamlanmıf olacaktır. Ondan son Burada bu nebatatı yetiAtirmek ij-
ı .. · te lev · ·· · ~ · ~~ ııe musaıt ra zenginliği itibariyle dünya üze· b' · · ·· d 

~.\Jif'I rinde e•i olmıyan Ergani bakır zert~ ırkz~_raat d1~lasypo~~ vtucuf e 
, ~ııı._;-F:SINDE ŞtŞE ,. ge ırıne uzere 1r. ıger ara .. 

~ ı:J"ll( madenlerinin i'letilmesine başla • tan Karadeniz aahili11de Rizedeki 
İJtt k~I\ ASI nacaktır. Son zamanlarda ilrtısat nümune bahçesinde yapılan tec -"-d· hı i . d '1ıiı ı Dl'o çın e hcı sc· vekili Celal Bey hazır olduğu hal- rübeler bütün bu havalide,. hatta 
~l' ~J"ı,k U tr,mın tatbika· de petrol sondaj ameliyatına da (Samsun) dan (HQpa) ya kadar 
• b •ı~ f,ı, ~ere Paıabahçe· giriıilmiıtir. Bu cihetle de mühim olan sahillerde yetiııtirilebileceği -
• ~it f rıJt. ~ 
~~d '~rik •ının temeli neticeler elde edileceği ümit e - ni eöıtermi§tİr. Binaenaleyh ce • 
~ et'trı,~1da Önümüzde· dilmektcdir. Daha sonra memle· nup sahillerimizde mu~ \'e kah· 
i 'tJ,llttı •nnıı,, şi'e ya· ketimizde demir sanayii de tesiı e· ve, Kara<leniz sahilerinde de çay 
tıde L .. 

1f o1acakt p 
1 ~ oo)'le h' ır. a • dilecektir. Bu yolda ilk adımlar yetiıtirilmeğe başlandığı gijn hal· 

. "-dı • t..r_fta~r fabrikanın atılmıştır. kımıza milyonlar kazandıracak 
i"· ''t'"' da lstanbu· MiLLi KIYMETLERI KORUMA yeni maişet vasıtaları meydana 
'ıl' '" t••ı.' diler tar•ftan k 1 k . •• ""Ilı ~ Türkiye cümhuriyetinin en esl\s· çı mış o aca tır. 

~~ &ıına Yardım lı prensiplerinden biri şüphesiz J30TÇE MUV AZENESI VE 
t • l.\sll' F milli kıymetleri korumaktır. Onun TlCARET MUV AZENESl 

't.- •ı)'lttt' ABRIKASI için "Milli paramızın kıymetini 6ir memleketin j)ctısaden kalkın -
~.-etı· •ı.ıi . 

'~··' \t' z
0 
ıın eaaılarm· muhafaza,, hususuna bundan e· ma11 için iki mühim ıart vardır. 

d"l-. l \ar iırh D.auldak hav· velki senelerde olduğu gibi bu ıe· bunların birincisi bütçe ınüvaze· 
~~~d~., ~~:lini mijın- ne de büyük bir dikkat ile devam nesi, ikincisi ithalat ve ihracat mu· 

l ~ bu •rınaktır. Bir edihniştir. Türk parası kar,ılrğı vazenesidir. Milli kıymetlerin 
~ İ)i "•;.olda ıarfedi- altın olan ecnebi dövizleri ile ha· korunması da gene ancak bu su -

celer b .. _. b k d' H k 1 .. k" l b'I' 
•ç .... 1,. şa aı yürüme te ır. atta arfı • ret e mum un o a ı ır. 

~ııstıtü~Li 

Onun için Cümhuriyet hüku· 
meli her sene müvazcneli bir büt
çe yapmağa son derecede ehem • 
miyet vermektedir. Bu itibarl;ı e

velki senelerde olduğu gibi bu son 
sene zarfında da bu müvazene te· 
min edilmiştir. Devlet varidatı -
nın tahakkuku normal bir şekilde 

J devam etmektedir. Diğer taraf • 
tan ecnebi memleketlerle . ticari 
rnübadeleye esas olmak üzere·ak· 
tedilmiş olan Kliring mukavelcle· 
ri tatbikatından büyük faydalar 
elde edilmektedir. 

TÜRKOFlS 
Cihan iktısat buhranı her mem· 

ilaş\ ckıliııııı:ın \ c ı tı at \'ekilim ızı n Zoı guldak komür labnkasını kurma 
6t'}ahatlerinden türlü görürü\\er 

leketin ticari ve iktııadi ahv}ll ve lrnmı~ olan mütehassıslar bir ta • 
şeraitinde sık ıık değitiklikler ya· raftan müessese dahilinde çalış -
pıyor. Muhtelif memleketler ile tıkları gibi yaz m evsimi esnasın • 
ticari ve iktııadi münasebette bu- da da memleketin muhtelif mınla· 

lunan müesseselerin bütün bu de· kalarmda tetkik seyahatleri yap· 
ğişjklikleri takip etmeıi iktiza e • mıtlardrr. Bu tetkikatların neti -
der. Başka memleketlerin hem cesi kıymetli birer eser olarak ya· 
Türkiyeye karıı aldıkları vaziyet· kında meydana çıkacaktır. 

lerinden, heın o memle;ketlerdeki T ÜRKIYEDE ECNEBi 
mlifterilerin ihtiyaçlarından günü ŞiRKETLER. 
gününe b.ber alması liııııı ıelir. Eık i devirlerde bir takım ect'?e• 
Bu it iıe hiç bir ticaret ve sanat bi sermayedarlarına imtiyazlar 
müeıeJOıinin kendi batın• yapa· verilmiştir. Bu suretle memlekew
bil,ceği bir tcY değildir. Onun timizde İmtiyaz almıt o1an ıerma· 
için lktiıat Vkileti (Türko'h) yednr ıirketler ekaeriyetle normal 
teşkilatını yapmıt, bununla hem sera't içinde para kazanmak mak· 
memleketin ikt11adi cepheden da· sadı ile gelmiş aörünmüyor)ardı. 
hili ihtiyaçlarını tetkik etmekte, Türk ahal'nin cebinden adeta 
hern de Türk müıblhıilerine ve lİ· vurgun ıeklinde para kazanmak 
caret müesaeıelerlne ikhsadf ma - ;ster gibi bir me.nzara arzediyor• 
hiyette muhtaç oldukları maluma· lard ı . T abii olarak halk bu türlü 
tı vermektedir. Türk ;hr~cnl mnd- şjrkctlcri rı m\,lamelclcrinden mi.i • 
delerinin harjçte ra ijhet bulması temadiycn şikayet cdiyordq. 
j~in icap eden tedbirlere müraca• Onun için geçen sene içinc)e hü· 
at eylemektedir. kumet ecnebi şirketlerle hükumet 

YÜKSEK ztRi\AT ENSTiTÜSÜ arasında aktedilmi~ olan mtıkave· 
I lelerin ahkfımrr.ı tatbik noktasın • 

T ürkiye esas jtibariyle bir zi- dan ciddi bir kontrol icrasına ba~· 
raat memlckcticl ir. Fal<at maale- lamıştır. Bu kontrcl pel< az za· 
şef asırlarca Türk ç'f tçilcri Türk man içinde çok fayd alı net iceler 
topraklarının haiz olduğu istidat- verm:ştir. Şimdiye kadar bazı 

lardan hiç btifade ~dcmerni~tir. şirketlerin muamelatında halkça 
Yakın zamanlara kadar en esaslı si~W.yeti mucip olan bir<;ok mühim 
bir gıda maddesi olan buğclayı bi- mescle'er hallolunmuştur. 
le hariçten getirhµ ekteydi. Ziraati SAT\N ALINAN Ş1RKETLER 
mizi yük!eltmek , memleketimi · Tict-.ri muamela t noktasmd~~ 
zin bu ıSahadaki hakil<i isti dadını en ~iynde ~ikayeti davet eden ı~ı 
ve kab"liyetini görmek kin ihtisas müh;m sirkel vardı . Bunlardan bı· 
sahipleri tarafmde.n tetk'kat yap • r i t ımir rıhtım şirketi. diğeri de 
mak lazım ge1irdi. işte yüksek lstul"~ul rıhtım r.irkcti idi. Muame
.:iraat enstifüsü geçen sene cüm· leleri mukaveleleri ahkamı ile te
huriyet bayramı smılarında bu lif edilemiycn bu sirketler nihayet 
maksatla açılmı~tı. Bir aeneder.be- 1 }ıiikumetr~ satın ahnmıstır. l zmlr 
ri bu müeuesecle yapılan tecrübe- 1 rrhtım ~irketinin mübayaa mua· 
ler istikbal için bize kuvvetli ü- ınelesi neticelenmi~tir. İ stanbul 
mitler vermektedir. Bu sene için· 
de yüksek ziraat enstitüsünde a - - Lütfen sayıfayı çeviriniz -



Türkiye Cumhuriyetinin dış siyase 
Milletler arası sulh nizamını kuvvetlendirmek! 

Yunanistanla düşmanlığa nihayet - balkan misakı - Akdeniz misakı - türk ve · So\liyel 
dostluğu - türk ve İran kardeşliği - Milletler için örnek! 

Türkiye cümhuriyetinin harici 
ıiyaseti bir sene içinde bütün ci
han efkarı u~umiyesinin en derin 
takdirleri ile kar§ılanan büyük in
kitaflar göstermiştir. O derecede 
ki ~bugün artık Türkiye cümhuri • 
yetinin hariçteki sembolü beynel
milel bir sulh abidesi §eklinde gö
rünmektedir. Hiç bir memleket 
yeni Türkiyenin sulhseverliğinden 
en küçük bir şüphe göstereme
mektedir. 

Türkiyenin sulh nizamı milli 
mücadelenin daha ilk günlerinde 
Sovyetler dostluğu ile başlamıştır. 
Cümhuriyet idaresi bugüne kadar 
bu dostluğu yalnız muhafaza et
mekle kalmamış, her sene biraz 
daha kuvvetlendirmiştir. Cümhu
riyet idaresinin bu siyasetine Mos
kovarun yüksek ricali de mukabil 
yardımda bulunması beynelmilel 
sulh nizammm kuvvetlenmesine 
çok hizmet etmiştir. 

Memleketimizin Lozanda umu· 
mi harp dü§manlarımızla aktetmif 
olduğu muahede sadece bir harp 
devrine nihayet veriyordu. Bu de
virden sonra sulh münasebatını he 
men her millet ile hakiki bir dost
luğa çevirmek için pek çok dikkat 
ve faaliyet göstermek lazım geli -
yordu. 

Cümhuriyet idaresinin geçen 
on senesi bu yolda ıarfedilmit 
sulh faaliyetlerinin muvaffakıyet
leri ile doludur. Türkiye cümhuri
yeti hiİhassa bu devirde asırlık 
ırk düşmanımız ıayılan Yunanis • 
tanla muhaıama devrine kati 
bir nihayet vermittir. Daha son· 
ı·'\ Türkiye ile Yunan•rt;m arasın -

da hudut statükosunu ve emniyeti
ni muhafaza etmek için imzalan -
mıı olan mukavele bu muvaffakı
yetler silsilesinin ıerefli bir zirve
sini tetkil etmittir. 

BALKAN MiSAKI 
Geçen bir sene içinde beynelmi

lel sulh nizamını kuvvetlendirmek 
için yapılan iJlere gelince, bunla
rın batında Balkan misakı gelir. 
Filhakika Belgratta esasları hazır
lanan ve Atinada imzalanan bu 
misak ile dört Blkan devleti (Tür
kiye, Yunanistan, Yugoslavya, 
Romanya) ·Balkan ıtatükoıunu 

muhafaza etmek için biribirlerine 
karşı en kuvvetli bir teminat ver • 
mişlerdir. Bu misak mucibince 
dört devletten herhangi biri bir 
Balkan devleti tarJfından teca'tii
ze uğrana diğerleri bu tarafa fili 
surette yardım edeceklerdir. 
Vakıa Cenevre milletler cemi • 1 

yeti her teyden eve) milletler ara· 
sın da ıulhun mu haf azası makıa • 
dını temin etmek için teşekkül et
miştir. Fakat bu cemiyetin hali· 
hazırdaki vasıtalariyle o makıa • 
dı temin edemiyeceği timdiye ka· 
dar yapılan fili tecrübelerden 
anlatılmıştır. Onun için hakika • 
ten sulh ülküsüne bağlı olan mil • 
Jetler bir taraftan milletler cemi
yetinin ıulhu muhafaza yolundaki 
faaliyetlerini kuvvetlendirmeğe 
y&Tdım etmekle beraber kendi a • 
ralarında mıntakavi itilaflar yapa
rak kepdi kuvvetleri ile muayyen 
hudutlar üzerinde sulh bekçiliği 

yapmağa karar vermitlerdir. İşte 
Balkan misakı böyle yüksek bir 
in~anlık gaye!l:n;n teminini istih • 

iran tehlnşahı Pe hlevt wz. memleketimizde Gazi Hz. ilebirlikte 
daf etmektedir. AKDENiZ MiSAKI Jar her vakitkindefl"tl 

Balkan misakmın ilk hedefi Balkan miıakının hükmü Bal • kuvvetle devam elJ11e 
buna imza koyan memleketlerin kanlar ile alikaaar olan devletle - decektir. 
Balkanlar dahilinde olan hudut - rin yalnız Balkanlar dahilindeki TÜRK - lRAN J{ 

• jÇ 
larmın karJılıkh olarak emniyet- hudutlarının emniyetini istihdaf Geçen 1934 sene•1 • 

!erini fili teminat altına almak· ettiği için Türkiyenin Balkanlar nelmilel dostluk siyaıel 
tır. Bu ilk mühim maksat hasıl ol- haricinde kalan hudutlarına tabii terdiği inkişaf Türk ......-1' 
duldan ıonra Balkan memleket- olarak şamil değildir. Onun için luğunun yeni bir safh' 
leri arasında llakiki bir birlik yap· Türkiye cümhuriyeti dostu ve dir. Bu yeni safha lr~~ 
maktır. "BallCanlar Balkanlılaa müttefiki olan devletlerle ayrıca büyük hükümdarı Alı~~ 
rındır,, prensipini beynelmilel ıiya bir de (Akdeniz misakı) akt~tm~- mayun Şahenşah Pehle 
set aleminde bozulmaz bir umde l ğe hazırdır. Yalnız (Akdenız mı· !erinin büyük Cüınhor 
h 1• t' kt' B Ik 'il t sak) nr filiyat sahaıında tahakkuk Gazi Hazretlerini zİY a ıpe -~ ırme ır. a an mı e • ~ 1 -~ 
leri &Taaındakl aiyaat Ye aıkert .uıi•M- . ~~ elmatndTJ'. B 'y•~· 
hudutları idari birer hat derecesi- 1 teraitin olgun hır hale gelmedıgı ket ve millet arasınd•ı:f 

. d' k . B Ik b' 1· - . 1 anlaşılmaktadır. kardeılik devri açrnıtl ne ın ırme tır. a an ır ıgı ı .. ,. 
TURK SOVYET DOSTLUCU Bir gün gelecek /"t • ülküsünü fili bir surette tahakkuk 1 -

Y k d T .. k' • Ih · sinde ıtarka dog"'ru j(er ettirerek bu ıuretle Balkan mem· 1 u arı a ur ıyenın su sıya.. ~ 

1 t. d b h d k T .. k Rus yolu hatları lran to ... leketlerinin refah ve saadetlerini se ın en a ıe er en ur - 1 f"' 
temine yol balmaktır. j dostluğunun bu hususta büyük yapılmakta olan ha.l 'fi 

· • k faydalarına iıaret edilmişti. Bal- rımızda birleşecektıt• ~ 
Bulgaristan Balkan m11a ına . k . d'ld'kt lecek, Anadolu yoU•" 

B l 
kan mısa ı ımza e ı ı en sonra 

imza koymuf değildir. ununa b d I _ k t" k t' ları lranın garp rııe1 u ost ugun uvve ı ve ıyme ı 
beraber misaka imza koyan dört k d ... •- cal1•1 JJ 

. . değişmiş değildir. Bilakis Tür ogru en ·ıuaa ve '·' 
devlet Bulgaristanın da buna ıştı- R d ti ... B Ik · k srtası olacaktır. B..:.t - us oı ugu a an mısa ı • .,_. 
rak etmesi için açık kapı bırak- nın aklini büyük niıbette kolay • Türkler ile lr~.nhlar Jıti'' 

'ı mıtlardır. ~~ikan misakı gerek laştırmıttır. Türk - Rus dostlu. ele vererek yürüyeceel',t 
Balkan dahılınde,. gerek Balkan 1 ğunun kıymet ve ehemJDiyetini sularda bu iki merııl~ 
harcinde herhangı bir devlet aley· 1 takdir etmek için sadece milli mü- tin kardeşlik duygtıl t 

1 'ıinde hazırlanmış bir tertip olma- cadele tarihini göz önüne getir- yen hatalar bir clah• 
iığı, yalnız Balkanların emniye- mek kafidir. Türkiyenin en za. miyecektir. . dJ.i, 
•ini karşılıklı bir maddi kefalet ı yıf ve dermansız olduğu zannedi- Türk -Jran ka~ 
,ıtına almak maksadını takip etti- len bir devirde bile büyük komşu· yüzünde milletler jçıJl 

1 
ği için bir gün Bulgaristanın da 1 muzun bize karşı gösterdiği sa. olacaktır. .. 
ittirak etmesi mümkündür. mimi alaka ile teesaüı eden bağ· Mefl"' . 

~ı""~--,--il' ... k-e-ti-n-in_d ... e--:---t ... :-a--lmm-.-a-s-;=---ru-y_o_r ... d-u-. _H_ü_i;Q_m_e_t ... b_u_m-ah_z ... u_r_l __ a·-ı-=-i ... k_y_u ... t ... a-;--e ... :-ii"'-a ... t -Y-; ... P-;-. i ... u_t_e_n ... z-i -_-b_i_r ... le ... r_a_l ... ın_d_ı_ .... B_.ir ... t_a_r_a ... ft_a_n"',""'a""'r ... k_v,,...i ... • ___ O_s_m_a_n_,.l~ı-.b,.,~ 
iti de yakında bibnit olacaktır. rı bertaraf et~~~ için l~ir- ~a: lit demiryoları~ın devlet elinde layetlerimi~de iıkan mıntakaları l L A fıl 
Bunlardan başka lstanbul telefon saba ve temdıdı hattının ıdaresını bulunmasındakı faydaları halka . yapıldı. Dığer taraftan Trakya 
9irketi de satın alınmak üzeredir. elinde bulunduran ecnebi ıer • peli güzel anlattı. Şayanı dikattır· mıntakasında Türk nüfusunu tek -
Bu aayede bu ıirketler hakkında mayedarlarla müzakereye girit - ki bu tenzilat ile beraber demir· etmek ve evelki harplerde çok za
timdiye kadar yükselen !İkayetler ti. Satın almak fikrini anlattı. yollarının haıılatında e~siklik ol • rarlar görmüt olan bu mıntakayı 
artık bertaraf olmuı demektir. Nihayet bu tirket ile anlattı. Bu- mamııtır. Deıniryolları tarifesi - yeni battan imar edebilmek için 

IZMIR - KASABA VE TEMDl- g?~ artık 1.zmi.r.- Kaıaba ve.tem- nin ucuzluğundan.iıtifad: etmek yeni bir umumi müfettitlik letki-
Dl HATTININ ALINMASI dı~ı hattı ıımı ıle ~nılan es~ı de. için halkça göıterılen ragbet ten • latı yapıldı. Binaenaleyh iskan 

mıryolu tebekesı de dogrudan zilattan mütevellit varidat nokıa-
G · · d h · ve imar siyaıeti artık filen baıla • eçen sene ıçın e cüm urıyet doğruya devlet idaresine ginnit nını fazlaıiyle karıılamııtır. 

hilktlmetince elde edilen mühim bulunmaktadır. mıf bulunuyor. Memlektin haricin-
muvaffakıyetlerden birı' de İzmir iSKAN SiY ASETl. de ııtırap çeken Türkler iıkan DEMIRYOLLARINDA DEVLET 
- Kasaba ve temdidi hattının aa- iDARESi. Cümhuriyet idaresinin memle- mıntakalarında kendilerini tef· 
tın alınmıf olmasıdır. Haydarpa· ketimizde temin ettiği sükun milli katla kucaklıyacak bir teıkilit bu· 

Bir memleketin demiryolları • 
~adan baıtlıyarak Anadolunun iç· hudut haricinde kalmıı olan ırk- luyor. Bu teıkilit ıayeı1inde ko • 
3' ır nın devlet idaresinde bulunması 
lerine ilerliyen demiryolu ıebeke- her bakımdan faydalıdır. Bu fay- taılarımzın dikkatinden kaçmı • !aylıkla bu yerlerde yurt tutabili-
lerinin idaresi doğrudan doğruya dalar mal\ını olmakla beraber bu yor. Onun için ti~cliye kadar her yor. iskan mıntakalarında yeni 
devlet elinde olduğu halde bu hat- seneye gelinciye kadar halk taba • taraftan memleketimize muhace • yeni köyler yapılmakta olduğuna 
lar ile lzmir limanını bağlıyan de- kau için duyulmamıfb. Bu sene ret arzuları ıösterjliyordu. Ancak dair gelen haberler bu iıki.n ıiya· 
!11.,olu kısmının ecnebi idaresi devlet demiryolları ~daresi tarife- hükUmet bu ıeneye kadar bu mü· setinin ıüzel bir neticeıidir. 
altında bulunması gerek milli mü- ]erinde milli iktıaadiyatı yükıelt• racaatlara kaqı ihtiyatla cevap 
dafaa, gerek milli iktısat bakım- mek, hem de halk tabakalarına veriyordu. Bu ıene artık hariçten 
lanndan mühim mahzurlar doğu- kC'.'laylık temin etmek üzere büyük ıelecek Türkleri iskan için ted • 

Mehmet ASIM 

lunur. 



Kül.tür savaşı! 
On birinci yılın koynunda taşıdığı 

yüksek değerler Yazan: Refik Ahmet 

t 
llııı ıı.rııurıu .. 

teııli'". Kun onuncu yıldönü • ı 
K•nde b'' ··x.. .. ·· h..~""t'd .. en uyu15umuzun 

~~ "" 
11 

bütün yurda söylediği 1 
~ıı.._ b~~lu deyim, Ankaradan 1 

d it ~~un köıe, bucağma çar
~ılltt ~r Y~r~kten damarlara 

t, tii n gıbı, yayılmıttr: kül-
\i ()~" ~el .. ıan'atlar için ıavaı ! 
~lldlundür içimizde bu ye

d 'İt b 'ilin hızını taııyoruz. 
\~ı~~~l gün bir batka yer· 1 
~)~"ü, ~ gibi Türk davasının 1 

~~ll~ ~ün toprağının uluı· 1 
r~ı\ııı ıçinde batlı ba~ı~a 

~lit ~)'1J u kazanmak ıdı; 
ijll ~ ~ ~ • on ı ı içinde ı 

lkınci uıJ kurultayından ıiırl l\ görüııü~tcr 

d·~i..! ~İnı·n b''t·· l"i"' b 
1 ""l'f~ u un u u ve u 
~L~~ Öıbeyliğimiz kazanıl -
"~1-ft lre.raaındaki yerimiz 

• \nkaıaaa Budunevleri çevlrgenlik yeri 

ht-.., ... 11rldı, ülke içindeki ya· 
""'fil d.. 1 '1 itle . uze tilmeıi yolu~da 

d, !)~. ~n hatarılmaaı için uğ
) !'~i Ylece Türk, yeryüzün-
'-'•d11o. Çailardak" .. t" l".. .. ·· .,, '1 ı us un ugunu 

~İt lll:' Yoluna yönelmi,tir. 
~~ '-hl &onunadek soysal ve 
t~. lt\ilt(h. ln~ı ve öyle kalma11 
~1"1li ()hıı )onünde de ıağlam, 
~ı~~di .. ~lr, bu alandaki verim-

~d~l keıinin çevreıi dıtına 
ti tll bii .. ~~arası yeri almalıdır. 
~i'tirıj~iuınüzün geçen birin
d~~n clö 29 unda Ankaradan 

. rt b' ... . ... 
te .. ııte h' ~r bucagına elettıgı 
~. t~e) ıtı hunu • · kü'lt" 
"''•tı •arı'._ n ıçın ur 

)otd tlar yolunda sava§& 
ı.· u. 
~ \il doat'\a 
s,.._ "ıdla, 9 ~u bu ıavatın ilk 
~nt~)~~ c\ ~u~toı 1928 deki 
I.._, ,\tıltib:, eyııntle verilmi•tir: 
~'" ... ""'-i :I' '$itl el ~e ._ .. 1 

11 ternelini temiz -
~. 0~~~ gl~latbnnak, bunun 
~11 "tunu ~rk dilinin yazılıtı· 

~, ~ 1q.11 ol-.ylatbrmak ! 
u~ llıdıg"' b l'll..ı •d~d nrıız yazı, u 

~ ~i: dUbıi n-. S d )~--n )'azılıp okunuıu -

§~ilbıi;;~~n bü;uğümüz, 
~~d·urk budununun 
~ d•ldikÇe ucu buca-

~ ~~~:•}\ geçmitini 
· 'l'utJr Ve orta1a koy· 
~ ~ ~d Taribi~i tetkik 
~'~ u. Tarıh yolun. 
s~ ,d-. alınan par-

la... l'-..ı.~ ~Gıı::a hnıattıncı 
~,_.1, duruyor. 
~~ ~ler-9 ~\llldan bip
~ diJ, ~e~~ Türk soy· 

' ''4h:at .ve-aan'at 
~lilcl :bl~ılrnez gü

erı olduiunu 

l>u yüzden öğrendik. Gene o Ulu l görülüyor ki bu iıte çok verimli 
Önderin gösterdiği yolda yürü • olmuıtur. Bu güzel verimlerin en 
~erek çalıtmıya batlayan "Türk 
dilini tetkik cemiyeti,, dilimizin 
acun dillerine ana olmuf yüce var· 
lığını ortaya koydu. 26 Eylul 1932 
de ilk toplantısını yapan birinci 
Türk dili kurultayı en çok dilimi· 
zin eskiliği, yüceliği ve öteki dil • 
lere kaynak olutu yolundaki arat· 
tınnalardan alınan ünlü verimleri 
belirtti; bugün konutulan dilin a· 
rınmaaı için yapılacak itler de bu 
kurultayda ortaya konuldu. 

Türk kültür savatının en ileri 
gelen iti olan dil temizliği, böyle· 
ce Cumurluğun ilk on yılının ao • 
nuna doğru ortaya çıktı, yönünü 
buldu, hız aldı. 

Cumurluğun on birinci yılı, i
kinci Türk dili kurultayını koy -
nunda tatıyor. Cumurluğun on bi
rinci yılı bu yüzden ünlü ve onur· 
ludur. ikinci Türk dili kurultayı, 
ondan önce geçen iki yıl içinde 
dil için yapılanları gözden ge • 
çirdi, beğendi ve bu itin dil ala • 
nımla bir özbeylik ve kendi batı· 
na buyrukluk iti olduğunu bir gez 
daha belirtti. 

tik dil kurultayının ilk toplam§ 
günü olan 26 eylülün her yıl d:l 
bayramı olarak kutlulanması için 
aöz keailmitti; Cuımurluğun on bi
rinci yılı, ikinci d:l bayramının 
taıkın bir istekle kutlulandığını 

da gördü. "Türk dili tetkik cemi
yelİ',, nin adı o gün "Türk dili a· 
raftrrma kurumu,, na çevrildi ve 
kunonun batkanı Saffet Beyin İs
tanbul radyosunda salt öz .türkçe 
sözlerle söylediği deyim yurdun 
her yanında dinlenildi, içindeki 
yeni sözler öğrenildi. 

Cumurluğun on birinci yılı, 

yücesi, en kutlusu da en büyüğü· 
müzün Ankarada laveç büyük 
prensinin geli§inde yemekte söy • 
lediği öz türkçe deyimdir. İçinde
ki öz türkçe sözler gün • 
delik gazetelerde, günlerce ayık
lanıp belirtilen bu parlak deyim, 
bu yıl, bu yoldaki en özlü ve de
ğerli İf olmuıtur. 

Cuımurluğun on birinci yılını 
süsliyen kültür itleri arasında Bu
dun evlerinin sayısının seksene çı· 
karılmasını da ayrıca söylemeli • 
yiz. 

Budun evleri Türk ülkesinde, 
Tür!< budunu arasında sağlık, sağ· 
lamlık, uyanıklık ve günden güne 
ilerileme ahlışları yayan kurum -
lardır. Bunların yurdun dört bu • 
cağında çoğalıp yayılmasını se -
vinçle karıılarız; onlar "iyiye, 
güzele, doğruya,, giditimizin ıa • 
yılı varaklarıdır. 

Cumurluğun on birinci yılın • 
da kltür savaşı yolunda yapılan 

iyi itler arasında birisi de lstanbul 
da Şar tiyatrosunun iki ayn bölük 
olarak çlaıımıya batlamasıdır. 
Bunlardan biri çalgılı, türkülü o • 
yunlar oynıyacak, ötekisi ise ulus· 
ların ilerilemelerinde dokunaklı 

olan duygu ve dütünce değeri 
yüksek acun oyunlarını göstere • 
cek .. 

En son "Maarif Vekaleti,, nin 
"Devlet mektepleri,, nde ve bu 
arada en çok üniversitede yaptığı 
sıkılığı ve temizliği de yazıp ıöz
lerimizi öyle bitirelim. 

Cumurluk - Cümhuriyet. 
Deyim - Nutuk. 
Yön - Cephe. · 
Ulusluk - Milli. 
Çevre - Hudut. 
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11 inci yıldönümü münasebetile 

Cumhuriyet sözünde 
durdu mu? 

Yazan: Celal Nuri 
On biT yıl oluyor ki Gazi Haz· 1 kamını devletlere dikte eden Ga

retlerinin reisliği altmda çalrıan zidir ve onu imzalıyan sevimli Js
heyet, Türkiyede, Osmanlı dev· met Paıadır. 
Jetini, İslam halifeliğini yıkh, bir Cümhuriyet her vadini tubnuf, 
cümhuriyet, yeni bir rejim ilan fazla.tını da yapmı§lır. 
etti ve bu münasebetle, bittabi, ge- Harici politikaya gelelim: Os
rek vatandaılara, gerek dünyaya manlı devleti, dünyada ve Avru· 
kartı bir takım açrk vaatlarda pada bir intan kaynağı idi. Müte· 
bulundu. affin bir ceaet ki daima nıza ve 

Gazinin, ismet Patanın nutuk- harp aavururdu. Kendisinin bir 
)arım tekrar okuyacak, ve, fırka karha olduğunu unutur, enperiya· 
programlarını, fırka kararlarım! lizme sapardı. Türkiye cümhuriye
kongrelerde ileriye sürülen temen· ti ise, l 1 senedir, cihanda bir sulh 
nileri gözden geçirecek olursanız amili olmak üzere ç.abalamıt, öy
anlarsınız ki Cümhuriyet, birkaç le tanınmıt ve o sıfat ile dostluğu 
kelime ile ifade edilmek istenirse, ve ittifakı devletlerce aranmııtır. 
Türklere Osmanlı devrinden ziya· Osmanlı devleti, 1920ye değin 
de refahiyet, istiklal, insani bir bir ölüm timsali idi. 
hayat, daha fazla bilgi, konfor Türkiye cümhuriyeti ve ona ta• 
.. ve- aleme de sulhperver bir siya. kaddüm eden milli hükUmet, 1920 
set vadediyordu. denberi bir dirim ve umut heykeli· 

On bir sene geçti; on ikinciıine dir. 
varıyOTuz. 

Acaba bu vaitleri tuttuk mu? 
Osmanh devrinde, tabirimi 

lutfen mazur görünüz, bir mezar
lık hayatı geçiriyorduk. Onun için 
cümhuriyet ahdinin icraatını, im • 
paratorluğun filiyatı ile mukaye
ee etmek terbiyeıizliğinde bulun• 
mıyacağım. 

Yeni devlet, eski devletin ih
mal ettiği bir usulü takip ediyor, 
yani istatistik tutuyor. Muntaza· 
man basılan cüzleri açınız, okuyu· 
nuz, ki.fi! Eskiden Türk, Türki • 
yede ecnebiden de, vatandatı o • 
!an hıristiyandan da 'atağı bir va· 
ziyette idi. Memleketin mahcur 
bir sahibi! Yahut yetim b ir vatan· 
datı! 

lktıaat baıkalarının ellerinde! 
Hatta banka memurlukları bile 
Türkler için "Mıntakai memnua,, 
idi. Daha evelleri "Türkten dok • 
tor olur mu?,, sözü dillerde dola
tırmıt. Cümhuriyet, Türkiyeyi 
Türklere iade etti. Türkiyenin 
Türkten ba,ka fayian mutasarrıf • 
ları vardı. Bu irili, ufaklı ıayian 
mutasarrıflar artık zeTal bulmut• 
lardır. 

Türkiyede modern hayat ancak 
cümhuriyetten sonra başlıyor. 

Şu 11 senede. dünyanın cehen· 
nemi cihan buhranına rağmen. ne 
kadar demiryolu, yol, mektep, bi
na, fabrika yapıldı ! Şu 11 senede 
ne kadar yeni fikir ortaya atıldı. 
Şu 11 sen.ede maneviyatımız ne 
kadar yükseldi! 

Fatih Sultan Mehmet lstanbulu 
almış. Doğru. 

Fakat facir Sultan Mehmet 
Jstanbulu vermişti. Bunu unut • 
mıyalım. 

lstanbulu yedi düvele kartı a • 
lan Mustafa Kemaldir. 

En şevketli Osmanlı padişahı 
K:ınuni Sultan Süleyman (Kapi .. 
tt.:lasyon) ları ihsan etmitti. 

Lakin Lausanne muahedesi ah-
•mmtn•.nııtıt1ttmmıntııtC1Utttmıııuuıttımı"ı""nmım11uınn11ımmımnıınnnı11111• 

Özbeylik - İstiklal. 
Budunlararası - Beynelmilel. 
Yönelmek - Cephe almak. 
U lus - Millet. 
Soysal - Medeni. 
Alan - Saha. 
Önder - Rehber. 
Acun - Dünya. 
Arınmak - T emizlenmek. 
Ünlü - Şerefli, 
Gez - Kere. 

• • • 
Fakat, ey muhterem olCuyucu· 

)ar, bilmit olunuz ki insanların 
içinde (Hal) den memnun olmı • 
yan, mazıye mütehaasir kalan 
zümrelerin bulunması zarurtdiT. 

Bunlar vakaları eterler, tenki· 
de değerlerini ayırırlar ve avazla
rı çıktığı kadar bağırıp her rejimi, 
her devri muahaze ederler. Dün• 
ya kuruldu kuruları bu ha.kil İn· 
ıanlar gelmit, geçnıittir 

Türklerin babacan bir eski 
edibi (Veyıi) alemin yaradıldığr 

gündenberi hadiseleri bir bir 
gözden geçirip her birinin sonun
da: "O zaman mı dünya mamur 
ve abadan idi?,, diye soruyor 

Evet itiraf ederiz, dünya hiç bir 
vakit (Veyıi) merhumun istediği 
gibi mamur ve abadan olmamıt • 
tır. Mahiyeti itibarile yer yüzü bir 
cennet olamaz. 

Elbette her noktada pürüzler 
vardır. Asıl meaele pürüzlerin 
mikdarı ve niıbetidir. Cümhuriyet 
12 inci yatma anCak bugün bası· 
yor. Hangi rejim, Avrupada ve A· 
merikada (hatta Japonyada) bun· 
ca harici güçlüklere, fU mislini ta• 
rihin görmediği iktıkdi ve içti -
mai (hatta ıiya.ıi ve askeri) buh· 
rana rağmen bu derece kemal gös
terdi? 11 ıenede Türkiyede yapı· 
lan itler 1789 dan, yani büyük in· 
kılaptan sonra F ransada yapıla • 
mamıtlır. 1776 da Amerikanm is· 
tiklili ilin edildi. Ondan on sene, 

l on bir ıene ıonra Birleımit devlet· 
er henüz hiçbir canlılık göstereme 
mitlerdi. Japon tarihini pek ya • 
kından takip ettim. 1869 de Ja • 
ponya teceddüde koyuldu. Emin 
olunuz ki bu memleket 1878 de 
(93 muharebesine tesadüf eden 
günler) bizim bugün göıter • 
diğimiz intizamdan mahrum • 
du. Şu iddiaları tarih kitaplarına 
istinaden yazıyorum. 

Bütün bu feyzi Gaziye borç • 
luyuz. 

Gazi, milletine, dünyaya, tarİ· 
he kartı sözlerini tutmuştur. 

Gazi efaani Herküllere yakı • 
ıacak bu icraatında sözlerinin ka
dir ve ehemmiyetini anlıyacak ve 
onları yerine get=recek ıadık ve 
gözü açık bir fırka ve bir millet 
de bulmuftur. 

Gazi, umumi tarihin pek bah· 
tiyar bir adamıdır. 

Kurum - Müessese.' 
Başkan - Reis. 
Varak - Merhale. 
Şar - Şehir. 

Gazi'nin en güzel heykeli Tür
kiye cümhuriyetidir. 
Şu yıl dönümünü V AKIT in a• 

ziz okuyuculanna tebrik ederim. 



a 160 ki ometro 
mir yo u yapıyoruz! 

Satın alınan hatlar-Yeniden yapılma
sına başlanılan hatlar - işletme şart ... 

larında yapılan değişiklikler 
Cümburiyetin 10 mıcu yılın - \ Garp Anadoluıunun bu mi\him şe

de.n bir sene sonra yapılacak mu - bekesi devlet tarafından satın a -
huebede demir}'<Ollarr1 sulama ve lmdı. 

yol i§lerinde bir hayli kabarık ra· Yeni yapılacak hatlar 
kamlar kaydedilecektir. Cümhuriyet hükumeti senede 

Son bir yılın demiryolu f aaliye· wasali olarak i 60 kilometre kadar 
ti itibarile göze s:arpan hadiseler yol yapmaktadır. Dünyanın her ta· 
§Öyle tasnif edilebilir: rafına karşı süratle yol inşasına 

A) Satın alınan yeni hatlar devam etmektedir. 
B) Yeniden yapılmasına ha§. Sıvaı - Erzurum hattı başlan· 

lanan hatlar mıştır. 

C) Mevcut hatların işletme Demiryolu EJazize girmiştir. 
'artlarında yapılan tadilat. Bu yol Haydarpaşadan itibaren 

Geçen sene Türkiye Cümhuri • bakır yolunu takip eden bir yol • 
yeti yeni bir hat d~ha satın almı§· dur. 
tır. Bu hat Yıl'-Pllıf itibarile Ana - Elazize Yaran hat mubtdif ba· 
doJuda hemen ilk hatlardanClır. kımlardan Türkiye cümhuriyeti .. 
81,1, itibar'la tarihi bir kıdeıni var • nin ehemmiyetli kazançlarJnı ifa· 
dır. Bugün l7.111ir - Kasaba adını de eder. Fevzipaşa - Diyarbekir 
ta§ıyan bu demiry,olu şebekesi ön· hattının Elaziz §ubesinin açılması 
ce bir lngilijZ kumpanyasJ taraftn· ile kazanılan şeyleri hazırlamak İ· 
dan yapılmı~tı. çin vaktile Almanlar tarafmdan 

Hattın lzmirden ba§lıyarak i . istikameti tayin edilen Bağdaı 
ç.erJere .doğru gidişi 0 zaman m•ı • hattının bugünkü manzarasını ha· 
ayy.en bir pla,mJJ jfadesi idi. tırlamak kafidir. 

19 uncu aırm ortalannı dliıil - Bugün bu hat bir hudut i§aTC. 
tidir. Tabii bunun ne siyasi, :ne as· n··nüz. O zamanki bıJillerepin .ik-
keri, ne de iktısadi manası kal .. 

h$at poli~r, bu politikanın js-
mqbr. Bir memleketin ~n eroin 

. innt ~iği aak..lik~e?e .di,>Jomat- lbir :ehe.da bulu-nıM.aı 1&~ ,plea 

1l ~deflerj lıatırl&1PJ1Z· yegane mıntakası iktıaadi mües .. 
lzmir - Kuaba b.ttı bu be - ıeseleridir. Şarkı cen.ubi batb bu 

'cf için bjr nırta bir çıkar yol sa· \'aziyetile emin değildir. Aynı za· 

··ılmJ§tır. manda Türkiyenin ıarkı cenubi 
Jngittere HinClistana ,gj~en ka· 

vilayetlerinin iktıaadi menfB.4tle • 
ra yollılJ'UlJ tutmak anuıu,ıdadır. 

ri ôe bu ~eni hattın inki~afın~ bağ· 
Bunun için ÖİrÇ9k tedbirler al • lıdu. Bakır mad.eninin i§lemnesi 
maktadır. Çünkü henüz Süveyf 

.ncak bu hattın calıfmasile müm· 
Kanalı açılmq deği1dir. kün olacaktır. Sarkı ..cenubi ;viJi. ,. 

Süvey§ kanalı açdmıı olmadı • yellerinin bu h;tta ve bu baıııı ih· 
fma ve kanalın açı1masmın da he· raç limanı olan M.erıine ba~lan -
nUz fitiyatına ıgirişilmediğine gö • mı§ olması büyük bir davanm ta • 
re bu yol Küçük Aıyadan baıka hakkukuna abhnı§ adımlar.dır. 
bir yerden geçemiyecekti. Nite .. Ana v.atanı şimald.en cenuba 
kim xıx uncu asırda Hindiıtana ba.ğhyan bet Cijmhuriyet;n ilk on 
gitmek istiyenlere hep Küçük As· senesinde tılh~kkuk etti. Ve garp· 
yanın muhtelif aaba,armdan :yol· tan. şarka gidecek 1300 kilomet • 
lar işaret etmi,tir. Fransız projesi re\ik yolun yarıdan fazlası gene 
Suriyeden, Rus projesi lskende • bu ıcm se,ııc içinde ~lınd.ıt 
rondan, lngiliz pT'ojesi Palestin ve Sıvaa _ Er~urJJm hattı 700 ki· 
J\nadoludan ~eçen hatları ken .. lometre olacaktır. 
C4iıine ülkü edinmiştir. Bu sene Sıva&tl\n itibarep 113 

Türkiye toprak\arında üstün Jdlnmetre Malatyadan itibaren 73 
hir ikırsat }larekcti ile faaliyete kiJpmctrelik sahada calıtılmak • 
geçen lngilizler o1muştu. lzmirden taJJr. Bu hat için 58 milyon lira 
ba§hyarak Bağdat, Musul ve Hint aarfedilccektir. Hat 1940 senesin
yoluııu tııtacak olan yolun başlan· qe tamamlan~JJ olacaktır. 
gıcı lzmir - Kasaba hattı olmu§· Bu hat lzmir - Kasııba ve A-
tu. nadolu hatları araımda bir irtibat 

1869 da inşasına başlanan bu tesis edecektir. 
yol kusurlarını tahakkuk ettirecek Şimdiki halde bu hı,.ttın, Af -
bir §ekilde tamam1anmadı yarı yon _ Karakuyu, ve Bordur -
kaldı. Zira 1869 dan s9nra lngil • Isparta kısmı iizerincle çalışılmak
tere için Hindistana karadan bir tadır. 1935 de 150 kilometrelik kı
demir yolu He geçmekt~n ise de • sım tamamlanmış olacaktır. 
niz yolundan daha kolayca vara - Antalya - Afyon hattı, cc • , 
bilmek imkanı hasıl oldu. Çünkü ;nup sahillerimizi Orta ve Garbi A- '. 
art1k Süveyş kanalı a~ılmıştı Bu • rnadoluya bağlamak itibarile 
nun üzerine hat ~üdük kalpı. çok mühim olacaktır. Cenup vi • 

Bu hat başlangıcı itiparilc e - layetlerimizde yaş1yan milyon • 
hemiyetJi sahalarpan ge~melcte i • larca halkın işine yarıyacaktır. 
di. Türkiye için garp sahille6ni Türkiyede denizlerle kara yo1ları
iç mıntakalara bajJlıyan bu hattın nın. bilhassa şimendiferlerin mü- ı 
iktısadi ehemm;reti her şeyden flim bir tenazur teşkil ettiğine şüp
üıtün idi. he yoktur. Bu tenazur cenup hat· 

Halkm, ahim ihtiyaçları ba • ~ının Antalyada Akdcnize k~vu~- ı 
krmından bu hattın mHlileşmesi masile tamamlanacaktır. 
bir zaruret halinde idi. Bunun için 1 Bu hat için 21 milyon lira sar -

foh1J>acaktır. Hattın boyu da 300 
kii1ometreyi &fac.aktır . 

On birinci yılın demir yo1u sa· 
hşma kadrosunda !Ereğli batunıo 
F elyos kısmında 92 kj}pınetrelik 
kJsım da ~nümüzdeki ıene ~
mamlanacaktır. 

Bunu .cümhuriyetin on birinci 
yılının en mühim hueketlerio4en 
bjri olarak kabul edebilir.iz. Türki
ye cüm:huriyeti :o:ıevc.ut hatlarda 
(yüzde a1tmıt) a kadar t~illt 
yapmı~tır. 

Bu tenzilatların tarzlarını ıu üç 
esasta ıhu1asa etmek mümkündür; 

. 1 - Yurttaılar ar.asında turis· 
tik faaliyeti artırmak, muhtelif te
hirler arasında tenezzüh ıef erleri 
tertip etmek içio. 

2 - T~rk mabsul1er:inj ,iünya 
pazarlarına kolaya ~evketınek ve 
Türk müıtahıilini kor.uınak için 

3 - Şehirlerjn gıd.a ihtiy.,ç1a ~ 
rını ucuzca ~in eıtirıne'.k i~n. 

Devletin tenzilith tarife ıetra• 
fmdaki dütünceterini Nafia Veki .. 
li A1i Beyfo !U beyanatı daha jyi 
anlatmakta.dır: 

~'-- Bet ıeneyi ıaiitec.avi~ bir 
zamandanberi mütezayit bir ~jd • 
~etle bugün cihanda devMt eden 
jktısadi buhr;ınm pıünakaJit ijze· 
rinde yapbğJ menfi tesirler JJla • 
IUmdur. 

Memlektimizin bu tesirlerden 
masun kalma.sına bittabi imkan 
yoktur. Buhranı müteakip yoleu 
Ye e§ya miinakalelerimizde harp · 
ten spnra normal nddedil.ebilecek 
senelere nazaran mahsus t.enezzül
ler kaydedildi. Bu te.nezzülün Ö· 

nüne geçmek v.e miinakalatımızı 
imkan dere.cesinde tedr.icen inki • 
şaf ettirmek için derhal har~kete 
ge;çmek lüzumuna hail. olduğu· 
muzdan vaziyeti esaslı bir surette 
tetkika başladık. 

Bıı tetkikatı mıntaka mmtaka 
yaptığmuz seyahatlerde gördüğü· 
müz ihtiyaçlar ve aldığımız inti • 
bn'larla itına~a calıştık. Nazan 
dikkatimize ilk çarpan nokta 
memleketin nüfusuna göre yolcu 
harektlerinin kaypettiği nisbetsiz
Iiktir. Bu vaziyeti islah için halkı
mızda seyahat arzularını besle 

Elbizde şifcndifer., 

lç Anadoluya doğru il~rli yen medeniyet devri .. 
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mek, çoğaltmak ve bunlaR bir iti - ve mitli sanya1in münaıeb;ı 
~at haline getirmek ve bu suretle ait yo1cu1uklar için ayrıc• ~ 
Devtet Demiryole.nmıza yeni mü- tar düsündük. Cümhuryet <'J 
nakale mevzule.n tedaı·ik etmek i- metini~ millf iktisadi yatı aıo ~ 
cap ediyordu. Bu maksatla şebe - ve inkitaf ettirmek 1ehiııde ~ 
kenin muhtelif kısımlarında gayet ve almakta olduğu tedbirle~ 
mutedil ücretle tenezzüh trenleri sinde sanayi faa1iyetiın!ı ;,I,_', 
tertip eyledik lttanbul - Sapan· yen\ inkişaf sahası göttef' ~· / 
ca, Ankara - Çankırı, Adana - dir. Gerek zirai ma'1suli . .,,ti 
Mamure, Adana - Mersin, Sam· rekse yeni kuru1an f abt~.~ 
sun - Amasya, Kayseri - T uzhi- sürümünü teshi1 'için pu ıtıil ,~/ 
sar kısımlarında ve lzm!r - Kasa· lerin dahili piyasa ve P~'I ~ 
ha h~tlnrmda ~ab~ik ettiğ}miz t~ • ve mütekabilen dabt1dei<;; ... ~ 
nezr.uh trenlen haık nezdınde bu • lar,ımızın ınühjm ticaret ~, 
yü1< bir rağbete ma?.har oldu. Di· merltezlerimizle ,dev,_ınh "~~' 

h 1 . p 
ğer cihetten at. arımıza ~u~az! münasebetler tesis eytııı•dı t f 
bazı yollar Ü7.errnde pek ıptıdaı diyordu. Bu maksatta ha t,, 
bir surette işlemekte olan kamyon- biletleri namı altınaa gı1e ~t.· '6 

l . "k ' da r1' .Jt larm batlarımııı: a gayrı 1 tı.1a 1 dil ücretli bir tarife haz• ,1,..-'. 
bir surette şiddetli bir rc~~:t ha.. biletler on 'beş günlük, ~lr,,ti lı 
linde bulunduklarını porduk. Su 1 iki aylık olmak üzere u~,~~I 
vaaıtatnrla yapılan nal\fo·e.t:t,a yol· rinden tertip edilm\,tif· ~ i 
cular her türlii istir~ha•ten nıah " ret biletinin hamilleri "~ı;ıJ~J 
rum olduğu r.ibi ha ·~t ser met.i Çle mutedil bir ü~ret nıu1dl"\ı~, 
içtl~abı imkansız tehlikelero ma" tün Devlet D~miryoll•:.~ 
ruzdur. A • .. fası1aıız seyahat etrrıe1<e1cı ~·'"_J 

Bu halm rli!vamına mu.saa~e ~- leri istasyonlarda inJ11 
1 

o1.VJ 
lunamazdı. Y olculu~ım ~mnıy~tJ· ve durmak hakkını '1•1.,t't .-'/ 
ni temin ve ~okuluk ~rll~rmı 11: ]ardır. Bundan ba~ks 111.~,I 
lah için ocn:uryollarmda 1kt1~ndı müsaadesine ilaveteJ1 eff'ıt 
esaslara istinat e,den .mütenazır kiloya kadar nüf11U11~·~ 
tedbirler almak-i~ap edıy~rdu. meccanen naldett\~ ~~ 

Bu mıntf'.lsnll!l.r~n ,lcrha1 tarif~- Hali) ticaret bile~!erirı'" .,_..,!' 
lerimizi ıslah ve 1 a Uca en el"'m hıı~kında size bir fikir 1' ~'ti. 
nakil vasıtası olan şimend~ferl .. rle çin herhangi bir )'olcıı?" ı1~f 
sey~h,.t imkanlarını le-nin ~yle • mevkide op be~ glirı i~'~ '" ~f 
dik. Cihan h 9.rbi dn}avısile heryer· bir ay için 30 lira, 2 ,.y ~~ti~ 

1 de ancak mübrem ıiHiyaı;lnrm sev- ücret vereccjini 1öylerll 1'ile'.'j/ 
kile seyahat c.dilzrekt,.,.dir. Bu im • Birinci ve ikinci Jl1C111<~, ~ 
kanı arttırmak için bütün Devlet cin ucuzlukta aynı rtt"'~~( 

1 Demiryolları üzerinde tenzilat İer tatbik edilmi§ o1~d .~~ 
njsbeti vasati viizde 50 ve yakla • biletlerin, zevkleri içırı ~ "j 
şan gidiş ve dönüş biletleri ihdas decek olan vatal'ld~1•; ~ 

1 eylenik. hl turistlere pek rnii•• A 
l Bu tedbirin fevkinde olmak Ü· ~ ,,,eı ti 
l 7.ere milli istihsalin, milli ticl'lretin (Devamı 16 
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Bir hava filosu bir gün içinde Lon
dra üzerinde bu kadar bomba atabilir 

le bir sürate maliktirler ki onları 
avlamağa çalı§Dlak imkin hari
cindedir ve yahut avlamağa çalı~ 
mak hemen hemen teıirıizdir. 
Teknik o kadar terakki etmiştir ki 
tayyareler, en fena havada bile 
hedeflerine yetitmeğe muvaffak 
olmaktadırlar. Bugünkü vaziyet· 
te bir hava filosu bir tehir üzeri -
ne, mesela Londra üzerine, bir 
gün zarfında 300 ton bomba at· 
mağa muktedirdir. Böyle ibir bom· 
bardıman on gün zarfında 180.000 
kişi öldürebilir. 

Hiç bir devlet merkezi böyle 
bir bambardmıana mani olmağa 
muktedir değildir. Çünkü her 
gün teknik sahasında bir yenilik 
görülmektedir. Tek bir tayyare 
bir gün zarfında Pariste o kadar 
yangınlar çıkarabilir ki Parisin 
bütün itfaiye teşkilatı bunları 

söndürmeğe muktedir olamaz. 
Gaz bombaları kullanıldığı halde 
halk arasında büyük bir karga~
lık çıkmasına da mani olmak 
mümkün değildir. Sovyetler ha· 
riç olmak üzere Avrupanrn bütün 
şehirleri ve sanayi merkezleri bu 

ı tehlikeye maruzdurlar. Almanla .. 

ma11; 
3 - Beynelmilel bir hava zabı-

ta11 vücude getirilmesi. 
Ben bu teklifi Fransa namına 

ıilahlnrı bırakma konferansında 
ortaya atmıştım. Halbuki o %aman 
İngiltere buna itiraz etti. Fakat 
bugün İngiliz efkan tamamiyle 
değişmiştir. Vaktiyle yaptığım 
o teklifin unutulup gitmemesi için 
her türlü vasıtaya ha, vurmak la· 
zımdır.,, 

Pierre Cot makalesinin ıonun • 
da diyor ki: 

"Silahlan bırakma konferansı· 
nı rnuvaf fokıyetaizlikle neticelen· 
mekten kurtarmak için yegane ça· 
re beynelmilel bir hava zabıtası 
te,kilidir. Avrupa medeniyetinin 
maruz bulunduğu büyük tehlike • 
nin önüne geçmek ancak bu saye
de mümkün olabilir. Rakiplerimi· 
zin bunu Cenevrede unutmıyaca'k· 
hırını ümit ederim.,, 

Pierre Cot'un bu makalesinden 
bahseden Fransızlann lntTauıige
ant gazetesi ~öyle yazıyor: 

"Hava muharebesi en kuvvetli 



ılda 160 kilometro 
emiryolu yapıyoruz! 

t~& Z ~ ·:;:~~ki& Umutlu bir görünüş 

oı LIMIZLE: ikinci on yılın arslanl 
Büyük bayramın · , Yazan: Osman ~e ( Başcarah 14 f1ncii sayıfada ) 

imkanları temin edeceğini zannet· 
mekteyiz. 

Tren yolculuğunu teıvik ve in· 
ki!af ettirmek için alınmakta olan 
bu tedbir ile beraber eıya nakliyat 
mevzularmı da esaslı bir ıurette 
tetkike bqladık. Devlet Demir 
yolları iıletmeainin umum!, malt 
iltitaatı ve tedricen ıslahı tabii bu
lanan nakliye maliyet fiatlarmın 
müsaadesi derecesinde milli mah • 
aalltrmızm dahilr ve harici ıürü • 
mlbıU arttıracak bazı tarife koiay· 
hklaımı ehemmiyetle tetkik Ye al· 
tbfım.ız neticeleri derhal tatbik 
91ledik. MeaelA.1 

lsmir - Kuaba hattı üzerin • 
C!e ton kilometresine 10,63 kurut 
tediye ~den hah, 8 kunıı kadar üc
ret tediye eden ıuıam, yumurta ve 
zeytin yalı ücretlerini 5.25 kuru -
f& tenzil ettik. Kuru sebze fiatla • 
rmm son ıeneterde gasterdiği ıu -
kut bu maddelerin ihracını mUm • 
teni bir bale getirmiftl. Bu mad -
delerin nakliye ücretlerini azami 
tarifeden ugart hadde indirerek 
yüzde 50 tenzilat yaptık. 

lzmir mmtakaımm en mUhtm 
ihracat maddelerinden biri olan 
palamut ve çam kabuğu ticareti 
beynelmilel fiat dütkünlüğü haıe
bi1e pek dar bir vaziyette bulun • 
maktadır .O derece ki ziyaret etti
ğim bazı mmtakalarda palamutla
rın ormanlarda toplanmasmdan . 
köylii fayda görmemektedir. Aza· 
mi haddi ton· kilometresinde 3.35 
kuru§a baliğ olan nakliye ücretini 
~·üzde 60 dereceıinde tenzil ettik. 
Kezalik mil11 mahıul&trmız ara -
sn::.da mümtaz bir mevkii olan in· 
cir ve üzümlerimiz için eskisine 
nazaran bariz tenzil far.klan gös • 
teren milsait bir tarife tanzim ey • 
ledik. Tam vagon hamule prtile 
incirde yUzde 60, kum üzümde e
sas istihsal mmtakalarında keza • 
lik yüzde 60 a yakın tenziiat yap • 
bk. Esas ihracat maddelerimizden 
olan tiitün baklanda da aynı su • 
rette hareket eyledik. lzmir mın • 
takasında pek yüksek olan nakli • 
re ücretini yüzde 50 niıbetinde a· 
salthk. 

Halihazrr vaziyette oldukça 
müsait bir tarif eye tabi otan ıebze 

0

Ye meyva nakliyatına ait ücretler 
yeniden gazden geçirilmiıtir. Seb
nlerin gerek turfandacılık ve ge • 
rebe büyük ıehirler halkmm ia -
teleri noktaımdan haiz olduğu hu· 
mat ehemmiyet herkesçe malOm -
clur. Tetkilatm kifayetsizliği Ye 
nakUye ücretlerinin bugünkü is -
tlhsal tart ve fiatlarile mütenasip 
olmaman ytlzünden bazı mmta -
b.larda mahsullerimiz ticari bir 
kıymet bulamamaktadır ve ekae • 

1 riya istihsal yerlerinde çtiıiiılıldc • 
tedir. Meyvalarmnza gelince fe • 
rek dahilde ve gerek hariç piyasa - ı d •• •• •• Dün akıam eve giderken bak· - Seviyor musun 

yı onumu bm; bet alb yqlarında ıevimli bayramını? 
da daha büyük bir sürüm imkan -
larına layık olan ve istihsal tartla
rı bize benziyen memleketlerin ti
caret bilançolarındp. mühim mevki 
ve kıymetler arzeden bu maddele
rin dahili ve harici ticareti kolay • 
laıtırmak için mevcut tarife bu • 
günkü ihtiyaçlara göre tadil edil • 
mittir. Bu suretle evvelce ton - ki
lometresi 5.25 kurut ücrete tabi o· 
lan meyva nakliyatı tam vagon ha· 
mule temin edilmek ıartile 2 ku • 
nqa ve perakende nakliyatta ise 
2, 75 kuruta indiri1miıtir ki tenzi • 
18.t nis'beti yüzde 60 ı biraz tecavilz 
etmektedir. 

Büyük Türk budunu, biiyük bir toraman, bir eline küçük bir - Seviyorum ya'·· ood• 
bayramının on birinci yıldönümil. bayrak almıı, öteki elini de - Öyle ise hani gol• 
kutluluyor, mutlu olsun! yumnık yayıp boru biçiminde ağ- huriyet madalyası? 

zına götürmüt ve avurtlarını titir· Eliyle göğsünü yokl 
Bugün yurdun dört bucaimda mit: _ Evde ı 

al bayrağnnız, dalgalana dalga • -Düttiiril dili _ Neye takmadın? 
lana genç çocuklarımızın, mini Diye becere bildiği kadar aı .. - Annem dütüriirtilllı 
mini yavrulanmızm ellerinde do- ker adımlan atarak bana doğnı yarın ala.ya giderken t 
lnırken sevinçten kaynıyan yurt d ly• 
~ geliyor. Cebimde iki ma a 
topraklarına, gök yüzü imreniyor. dur! 

Dayanamadım, 9akadan rini çıkarıp: lıllr 
Bu bayr81llm yerinden oynat~ kumandasını verdimı - Dur öyle ise, deci~ 

tığı Türk çocuklannm cotkun ve - Bölük dur t ben ıana takayım da, 
içten gelen sevinçlerini ortaklaırr- Ne derıiniz? Benim dur liu- annen kardeşine takJOS! 
iken gözümün önünden neler, bu- mandamla birlikte toraman rap Elimdeki kırmızı ~ 
gün tatlı tatlı var olmut ne acı diye durmaım mı? Hem yalnız lalı, parlak, san madal,...- 1 

yokluklar, ne yaman ve belin do· kendisi değil, ağzındaki yumruk- süne iliıtirildiğini gö~~ 
lu günler ıeçti. tan boruıu da durdu. Yanına ıo- toraman büıbütün neıelP"'ı Milli istihsalatımızda atiyen 

mühim bir mevki iıgaline layik o • 
lan mühim maddelerden biri de 
balık ve deniz mahsulab nakliya • 
tıdrr. Genit sahillere ma1ik olan 
memleketimizde balık sarfiyatı 
aynı vaziyette olan memleketlere 
nazaran laıey mesabesinde oldu • 
iiu gibi büyük ıayt merkezlerinde 
tutulan balıkların sarfiyatı da mü· 
him bir yeldin tutmakta ve saydm 
bol olduğu mevsimlerde fiatlar 
ticari kıymetlerin pek delnuna 
düımcktedir. Halkın gıdaımda 
müstesna bir ehemmiyeti haiz o • 
lan balıkların demiroyllan güzer • 
gahlarmda istihlakini teshil için 
pek teıvikkar bir tarife tanzim e

Türk ıoyu gibi önünde tarih • kuldumı - lıte timdi t&Jll bir. 
terin diz çöktüğü bir budunun ba- - Sen izci miıtn? yet çavu!U oldun! Hayd~ 
tında tüneyen baykutlan bir - Aaah ! al bayrağım omuzuna, 
yumrkta kim dağıttı? - Neıin ya? Bayrağı omuzuna, .. taı'.' 

Büyük bir budunu karanlık .. - Atker ! da boru gibi ağzına go iJctir 
lara ıalarak 'bütün duyan ve dil • - Rütben ne? lerini sevinçle yüzüıne d 
!ilnen bir acuna ıtık vermit iken - Haaaa t de ikinci kumandayı y• 
onu aydınlığa çıkmaktan abko • - Nefer misin, on batı mı,ça· - ileri mart! •

1
, ,1 

yan örümcek kafaları bir atıhtta vuş mu? O, rap rap rap! Uerı 
kim ezdi? - Çavuı! kcn içimden: , t* 

Kendi öz budununun bütün - Nereye gidiyorsun böyle! - işte dedim, ikinci ~ 
verimlerini yaban ellere geçirten 
kötü ve çürük bir kunıluıun ba
tında tünemit soysuzlann ezici ve 
kanlı pannaklarmdan, Türkün aı· 
kılan boğazını kim kurtardı? 

dilmt ve nakliye ücreti ton ·kilo • Türke genit bir soluk aldırmı· 
metre batma 15 kuruştan yalnız yan bin yıllrk içli d11lı tut.aklık 
ı 80 kuruta tenzil edildiği gibi ho§ bağlarmı bir vuruıta kim kopar • 
kaplann mevridine parasız iadesi dı? 
usulü de tesiı edilmi,tir. Gak yGZünd~ 7111' ~ 

Bahk müstahsillerimiz\n hu toprağın, denizin altından ve üı .. 
mtisadeli tarifeden derhal azami tünden yağan tamu odlarmı kim 
dereced istifadeye titap edecckle- söndürdü? 

rini ümit etmektyim. Şuranıamı da Yoksullara azık, düfkünlere 
kaydetmek isterim ki gerek taze dayangaç, yürümek istiyeruere 
sebze ve meyva ve gerekte taze· geni§ yol, yükselmek isteklerine 
balık ve deniz mahsulatına aıgari açık kanat, kafalara ıtık, yürek -
ücretli tarife tatbik edilmekle be • lere inan ve bütün Türk çocukla
raber bunlann nakliyatı seyriaert nnm gülmeyi unutmll§ dudakla • 
ahkamından istifade ettirilecektir. rma tatlı tatlı göz yatlarile gül .. 

Bu tedbirlerden başka memba mek gibi ıu ölümlü yaıamın en 
sularmm ve deniz spor vuıtala • tatlı, en ince duygusunu kim ver· 
rınm nakillerine tealluk eden ta • di 1 
rifeleT ıslah edilmit ve mümkün 

Türküinanında,yurdunda,Jcur.. 
olan tenzilat yapılmııtrr. Yukan -

du~ kaanlıklarda ve en ıon ta -
da sırasile izah edildiği ilzere ge- rihinde, dilinde vurup dağıtan, 
rek yolcu ve gerekse emtia nakli· bütün varlığını yıpratarak kazan• 
yatında it hacmini büyütmek ve dıklannı elinden alan bu kadar 
bunların münasebetlerinde azamt yabancı saldırı§ların önüne diki -
sür'at, emniyet ve suhulet unsur· lerek Türkün olan her ıeyi ona 
larmı tesis etmek için icap eden kim verdi? 
iktısadi tetkikata ehemmiyetle de-

h kkuk ed Kendi yurdunun aokaklarmda vam edilmekte ve ta a en 
ihtiyaçlara göre icap eden tedbir· önde mızıka gezmekten, ıpor ala· 
ler Devlet Demiryollan idaresinin mnda yavrumuzu top oynamak • 

k tan, gövdesinin istediği gibi açıl· malt istitaatını tecavüz etmeme 
b 'k ma gücünden bile onu alıkoymak fartile derhal ittihaz ve tat ı e • 

istiyen... Bütün bir Türklüğün 
dilecektir. 

- Bayrama! yaratılacak milyonlar&!! ' 
-Nebayramma? minimini bir çavuş: it 
- Y arm bayram! Ve pe§İ 11Ta tatlı b 
- Ne bayramı? baktım, baktım, baktııtlf"' 
- Şey .. Cümhuriyet oayramı! Osman ce 

F oto~af haberle 
Yüze yakın en·enteresan foto~ 
lar, sinema, tiyatro, moda, sır 

hikaye ve saire •• 
Hikmet Feridun Beyin 

Hazım ile Vasfi ti 
ye alt gayet merakh bir roportajı ve foto§'' 

Perşembe günü çıkıyor 

DarüşşafakB ,.6 
MüdürlüğiiııJ~. 
Münakasaaı ilan oıji ~ 

ayakkabı lan için nıuı;.: ~ 
lunamadığmdan bunl ~ , 
munelerini görmek ~e 1 

fanilanın da pazarlıi'!' ' f 
Bat Ye dit ağrılarına en mlieuir 1 . ı J c ·.ıı etmek istiyen enn ,,,,,, 'I' 
deYa yeni kaşedir. 934 per§embe sabahı .-ıİ '( 

yaln1z Cdl'ıy·~ 
l li" 7,5, ] 2 li" 50 kuruıtur. Nunıomıaniyede tJ,ı4' 

Eczanelerle ecza depolarında ıiye mohfeline mürS~~ .i 

boynuna tutsaklık ipini geçirmek 
W•••• - Hulasa, tarife ücretleri hak • k 

Ye en mahir tarafm faydalar te- Kında aldığ-mıız tedbirler den ve istiyen kıskanç azup yı ıcı dizman 

~~ ~ 
Türkiye iş bankası --Y-enik-.-o-·y_ic_ra_ın~eıntlf~~ 

d Mahçuz ve paraY• ~ 
min edeceği bir muharebe ıuretin- neticelerinden memnunuz, Demir- Iı ellerden bu genç çocukları kim 
de telakki edilmemelidir. Hava yollarımızdan halkın beklediği kurtardı? Ve şimdi, ıtığına, itine 
mutbarebesinden her iki tarafta 1 d .. Ankaranın Anafartalar caddesin· daha feyizli bir devrin baş a ıgmı 
müteselsil tahribat vukua gelecek, den Gui heykeli önünde andiç -

ıöyliyebiliriz. 
bunların neticesinde galip ile --------------ı meğe kotan fU genç yarrulann 
mağlup belli olmıyacak, it her iki •-• Doktor . Operatör --il kabaran, tiıen göğüslerinde çar • 
tarafın müthit kurbanlar vermesi- Ahmet Asım pan genç yürekte Türk sevgi ve 
le kalacakhr. Bunlardan kurtul· saygısı kaynafırken hep bunları 
mak için yalnız bir çare vardır: Doğum ve kadın hastalıkları yapan ve yaratan büyük Türkün, 
Askeri tayyarecilikten vazgeçil • mütehassııı önünde bütün bir tarihin eğildiği 
mesi ve bütün devletlerin ıivil tay- Büyük Mustafa Kemal'in yaratan 
ye.releri askeri işlerde kullanmrya- Doktor • Operatör günetli baıı, duyan ve kay -

caklarmı resmen taahhüt etmeleri. Iff et Naim H. nayan yüreği Türk soyuna bu var-
Fransa bunu yapmağa hazırdır. lığı vermittir. Şimdi onun hayra· 
lCom?UlBnnm da hazır olup olma· Cerrahi hastalıkları mütehassısı mmı kutluluyoruz ... Ne mutlu bi-
dr"ı ayn bir mesele te•kil eder. Muayene saatları: 10-12 Ortaköy Şifa ze 1 

0 :ır vurdu. 15-18 Beyoıtlu lsıiklAI cad 19 
Herhalde bu meselenin Cenevrede iiıııllm Telefon 42221 ve 46901 -
mi.izakere edilmesi lazımdır.,, 

Edime Mebusu 
ŞEREF. 

müdürlüğün en: tul't 
büfe, kanape, kol ~ 

Cumhuriyetin 11 inci yıldönü • orta masau, gard1?J'~~J I 
mil onuruna 29 Birinci T eırin ıigara sehpası, deıııır .,...,,, ~y ) 
1934 pazartesi günü bankamı~ın hane ve saire S - ;; • ~ 
lıtanbul, Beyoğlu, Galata şubele· za.rtesi saat 9 dan · ~· ~~ 
riyle Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar tinyede vapur. iskel:~.ı- ~ 

açık arttırma ıle 
ajanslarımızın kapah bulunacağı taliplerin mahallinde ;J;t' 

saygı deier alabdarlara bildiri· memura müracaıatl•~,ıset/Jl

2
) 

lir. 

Türkiye it bankaıı lıtanbul !U• ı-------~~ 
besi ZAYi - Oskii~;der' ~ 

DIŞ DOKTORU 
Übeyt Sait 

Fatih Karagümrük Tramvay 
· durağı No. 4 

mahallesinde Bülb~~ ~ 
sinde 24 numaralı • etti"' 
me ruhıatiyesini -r.•Y' "",,J 
mü yoktur. ~·~ 

Sahibi_,,. 
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Kahramanlık Hevesil 0 KLEOPATRA 0 

~ ş~tl .... --...A4.:tai.t 
li ~ lllrı:~ ş o, Herkes Gibi Ve Filmdekl Kıyafetlle 
~ aDlİıliıt a:ıo diğer ismiyle Çar- gulu, bedbin, her ıeye, hatta ide· 
t1~~ ~ll' Napolyon filmi çe- ate bile dudak büken, kartıaına 
~tqd ~~ek eh Ydetmiştik. Şarlo, bu iyi ve güzel ne çıkarsa çıkam, alay 
~1nı!,'da enınıiyet ,·ermekte, eden bir adam!.. Ben, filmde 
~-~ inı· hazırlıklarla meşgul Napolyona arkadat olacak adamı, 
~~ lŞ. Filmin çevrilmesi- böyle bir adam olarak gözlerimin 

1 ların başlanmak üze- önünde canlandırdım! 
) 

~~ 'lta t, Işı 
4 ~daıı n garip göıiilen ta
~~"0~· ~iri, Şarlonun film-
'd ~'ll~lu. yapması lazım gel
t.ıı~ ~t ~ hususunda hala mü • 
)ah~~ toı~nıasrdır. Ya Na -
~~ it ~ de orta.ya çıkacak, 
~J det. caJ>olyonun arkada.~ 
~!.0?l ""l" erçı, kendisinin Na-

'111§ v lıtı" 
Ultırı u oyruyacağmı ilan 
te ll~orsa da, daha kati 

h:ı~~l l'nıış de değilmiş! 
~~llıa 0lur, . 
~' ~ldi ~ :· Film çevrilme sa!-
~ıj11 ~ğer ~ halde? Acaba. ne
~!irı ee\·a erak ediyorsanız, bu 
~ ~~ dinı~~ı ~eşhur komiğin 

tl}-0!'· Yinız. 1şte, o, şöy-' . ~t t.ı >.!e,~ 
~~u1 

'-' ('..._. kahramanlık olan 
~ '-G ~"ırrn x.. 

İd )Otel~ esı, ötedenberi 
~~leli. )(. B~, benim için 
~' N,Pol endune uygun tip 'd 'titel· Yon Bonapartı gö • 
.:_. ~ IJtı Q 

'

.''t tjı. teçİtd' · nun hayatını 
•t t'I ııtı O b . 

' 1 t kita · nun ayatına 
~ .. ' )etlearp ~0ı>layıp, kütüp-

k ,,,b :r ırd11n • 
• 'Cll ')eı . 
b... ' i1- : f--liYet ö d' ~~ 't 1tı .._ g ıtenne ı · 
11 't' -'"Qe • ~~ bi • IJ)J~i ta. ıçeriıinde, mev· 

~~ ~ ~'J)ol,. •rladım. Tipler• 
"<l~L On d'"' • 

~•·t ı "tel> ' ıgen de onun ., ı-c •ıra} 
• ~ ~e11 b· arından beri ar-

e'llFi elu ~~ •danı ! Bu arka· 
tunceı· . 

l\ı ı, menfı duy-

ı.ı_,~;. ~grp Oğul! 
'~ l Fi}~~lcertıı .. k 
l~'ı, 11liıı t-ıt a11p otul,, 
d,.,'I: ~d, tö lll~a Avrupa 
.. ""- • 1ıı •terılnı • b 
'" ~ ~ 'l\l fil esın~ at· 

Bu arkad&f, daha Briyen aı • 
kert mektebinde iken Napolyonun 
dehasını sezen bir muallimin file· 
rine zıt bir fikir besliyor. O, bu 
talebe arkadaşmm ileride hiç bir 
fey olamıyacağrna kanidir. Onun 
bu kanaatini her vesile ile, ıık ıık 
ortaya atışı, Napolyonun içinde 
bir §ey olmak, bu bedbini haksız 
çıkarmak arzusunu uyandırıyor, 

onu daima ileri atılmağa tahrik e

diyor. 

Parlak bir çıkıt imtihanı mı? ... 
Kendisinden batka da böyle imti· 
han verenler var! Liyon akademi· 
ıi mükafatı mı? Bu da beTbalde 
talebelerden birine nasıl olsa veri· 
lecekti ! Çabucak yüzbaıı olmak, 
binbaşı olarak Konika ihtilalcile
rine kartı gidip isyanı bastırmak 
suretiyle muvaff akiyet kazanmak 
mı? .. Daha yirmi altı yaf ı~da iken 
Paris garnizonuna kumandan ta • 
yin olunmak mı? .. Bir sene sonra 
mühim vazife ile ltalyaya ıönc:le
rilmek mi? ... Eh, bir zabitin ıansı 
olursa, bunlar olabilir. Bunlar bir 
kudret ifade etmez. Mıurdaki 
hareket mi? .. Konıül?.. im para • 
tor? ... Bedbin arkada§, daima Na· 
polyon Bonapartın yold Ustüne 
çıkarak istihfafla omuz kaldırt • 
yor? .• Bütün bunlardan ne çıkar. 
manasına! 

Napolyon, ancak Moıkova se
f erindeki hezimetinden ıonra bu 
arkadatmın botuna gitmeie batlı· 
yor. Layptsig muharebesindeki 
maf lubiyeti üzeri~, bu arkadaş, 
Napolyona kartı daha ziyade ar • 
tan alak& duyuyor ve nihayet 

Sent Helen adasındaki menfa -'~ )~ b~de Tırolde 
\t,L ~ ır delikanhnm 
~ ;', le, ta lcoııutll1Uftur. · ıındal'konu 

1
_dbuluyor. l~~~ly~n, 

"ttj ' ' ""~ genç ı arKa aırnın ıe ıtını go • 
~ "-~ 'tiıc_d Tiroide, kıs· rilnce, batını önüne eğiyor. Ar -
~ ~~ '-'\lhitıe," leçiyor. Bir- kada91: "Nihayet, nihayet gayeye 
t'-tı.. ~~ ~tç~ r.-ı-Jlt, ldet· erittin. Şimdi, bu kadar alda.nıf· 
l\i~.~ fielt. ~ ı~or. Bilhaa - tan sonra, ıana ey Napolyon, ıe
''1ttı, 1lıtıde t 1!

1den bu ar· ni beğendifimi söyliyebilirim. 
• )\ o unu le: t... - • 

Mıi1 le. ç.o ue • Gel, kollamnm arasına!,, dıyor. 
Jdedilmek • Filmin mevzuu, itte anahatla -

· riJ.le budur. Pek •ade değil mi? .. 
l • 

Napolyon 
Mu Yoksa Onun 

' Arkadaşı Mı 
Kahraman? - ~ - --

Bunu Kestiremedi! 
Fakat, ayni zamanda beşeri! Or
tada kahramanlık göz kama9tırı · 

: yor. Hem ciddi, hem komik mev· 
zulu bir film.. En ziyade töhre~ 
kazandığım zam&nlarda çevirme· ı 
sini tasavvur ettiğim film! 

Yalnız, bir cihet, geceleri uy· 
kumun kaçmasına ıebep olacak 
derecede zihnimi karıtlırıyor. Bu 
mevzuun, bu vakanın, bu filmin 
aaıl kahramanı hangisi? Meşhur 
Napolyon mu, yoksa meçhul arka
datı mı? ... Ve ben, bu iki rolden 
hangiıi.;i alıam t Ah, tereddüdü • 
mil bir yenebilsem!. Bazan ıtud • 
yomda hurrlıklara nezaTet eder
ken, faaliyeti durdurup benimle 
beraber çalııanlan evlerine gön • 
dereceğim ve filme bqlamadan, 
Napolyon rolil için bir bqkuını 
ayıracağım geliyor. Herhalde bul· 
mak ta o kadar güç olmıyacak .. 
Holivuddaki İf adamlannm elle • 
rinde bulunan yıldız namzetleri • 
nin resimleri dolu albümlerde, pek 
çok Napolyon tipi mevcuttur. An
cak, benim· Napolyon tipim, tim· 
diye k&dar muhtelif filmlCTde göı 
terilen Napolyon tipinden bam· 
baıkadrr. Yok, .yok, bu rol o ka • 
dar hususiyetlid ir ki muhakkak 
ben oynamalıyım. Bununla bera. • 
ber,.. uıl kahramanı ve rolümü 
seçmekte tereddüdüm, daha geç· 
medi !,, 

Hanrl Vllkokaon Ve Klodet Kolberi, Filmde 

En çok menuu tarihte ıeçıen vak· ı 

alardan alınımı f ıJmJer yapan reji.ör / 
Seıil B. dö Milin "Kleopatra" filmi -
nin ~vrilmeai tamamlandı. Rejisör, 
timdi "Haçlılar seferleri" filmini yap. 

mai• baılamak üzeredir. 

"Kleopatra" filminde, &a Jaimdeki 
M111r melikesi rolünde Klodet Kolbert 
bulunuyor. Romalı Mark Antuvan ro
lünü yapan da, Hanri Vilkoluondur. 
Bu lnıiliz aktörü, rejiıör tarafından 
bu rol için en uyfun tipte oldufu by
cliyle MÇilmlıtir. Film aahaamda al • 
dıit en büyük rol de, bu filmde aldıft 
Romalı serdar rolüdür. Kendiıinden 

enel, Mark Antuvan rolü için "Roma 
ate~ler içinde" filminde Roma valisi 
rolünde muvaffak olan Fredrik MU"f 
düıünülüyordu. 

"Kleopatra" filminde M11D' meli • 
keıi olan meıhur kadım c::anlandır • 

mak itinin Klodet Kotberte verUm. • 
ai, biru hayret uyandırmııtı. Bu mu• 

aia, yumutak kadm tipindeki yıldlZln, 
Romalı serdara hakim olan MııD' M .. 

likeıi rolünde muvaffak olacağın • 
dan ıilphe ediliyordu. Fakat, rejisör, 

aeçiıinin isabetli oldufunu ileri ıür • 
dü. Eaasen, "Roma ateşler içinde" fil· 

mlnde Neronun kanaı rolünU de bu 
yılda yapmııb. Hülaıa, rejiıör, ıeçi • 
tinin iıabetli oldufunda 11rar etti! 

Ba yıldma o filmde Neromın bn. 
ıı rolünU tam 'blr benlmae:riıle yapa • 

madıfnu aöyliyerek, ona Mmr MeJi. 
keal rolüniln •erilmed dofnı olmadı • 

fım söyliyemere karıı, rejisör, "Göre
cekain.izl" demiıti. Fihn, yalanda AY• 

rupa ve Amerika sinemalarında ıöı • 

terilec:ektir. Bakalım, nurl kartılana· 
eald ____ .._ ____________________ ................................................. _ .................... -.. ................... __ 

Kavitacıı Y ıldııza Göre Aşk l 

Conl VayamUller Ve Lupe Velez, Blalklette 

Lupe Velez ve kocası Conl 
VaysmüUer, Nevyorktan Lcmd • 
raya gelmişlerdir. Dünya yüzme . 
şampiyonlarından olan yıldrzm 

kansı, Meksikalı ytldız, Londra 
gazetecilerinin sordukları bir su
ale şu cevabı vermiştir: 

- Kocamdan ayrılmak mı? ... 
Ah, bu dedikodu yok mu!... Bu 
dedikodu, benim hiç peşimi bı· 
rakmaz. Nereye gitsem, peıim ıı· 
ra koıup gelir. Kimbilir, kaçıncı 
defadır tekziplerle kovduğum hal 
de! .. Pek arıız fey doğrusu! 

Hayır, ne ben, ne de kocam, 
boıanmak fikrindeyiz. Sıksık kav• 
ga ettiğimiz doğrudur. Fakat, bu 
a~kın !İddetinden ileri geliyor. 
Kavgayı çıkaran hep benim. Ko
cam, uslu bir erltektir. Ren, neden 
kavga çıkarıyorum? .. Çünkü onu 
şiddetle seviyorum!.. Kavga, aş

kın delilidir! 
Ben, yaradılıştl\n kavgacı bir 

yıldızım. içten atetliyim. Bir
1
boks 

maçmı seyrederken, benimsedi· 
ğim boksör hesabına yanımda o • 
turanlarla kavgaya giri,tiğim çok 
olmu!tur. ! 

Beni filmde kavga ederlten. sık 
sık görürsUnüz. Rol icabı, yalan
dan kavga ediyor, sanmayınn:. 

Ben, filmde de kavganın zevkini 
sahiden du;Y.arak, rol yapanm l 



Yemek Tarifleri l ı ..... , 
1 arhana Çorbası J 

Ta e1ki zamanlardanberi 
Şark mutbağında yeri olan tarha· 
na çorbası ötedenberi garplıla· 
rm botuna gider. Bu çorba fark 
çorba11 olarak garp mutbakların
da da yer tutar. 

Tarhana çorbası yapmak için, ı 

bir okka mrktarmda fırancala içi I 
ile yüz dirhem torba yoğurdunu 
tat dibekte dövmeli. Bu suretle 
iyice hallettikten sonra, hu halde f 
ıabaha kadar bırakmalı. 

Sabahleyin bir tencereye ko • 
yup, azar azar et ıuyu vererek 
ve karıştırarak pİf irmeli. PiJİr -
dikten sonra, içine yağda kızar • 
mıı ufak ufak ekmek parçaları 

at.malı Tarhana çorbası, lam tarlc 
usulü üzere, hazırdır.! 

Papaz l'ahnisi 
Dana etini kararca doğra.malı. 

Bir toprak tencere içersine koy • 
malı. içine bir kaç bat doğranmıt 
sojan ve ıekiz, on baş sarımsak, 
tuz, biber, kimyon, biraz da ıirke 
karııtrnnalı. Hiç soğuınamaıı ve 
tencerenin kapağından buğu çık
maması gözetilerek, tencerenin 
kapağı kapatılmalı. Papaz yahnisi 
pitiril:ı-ken ate§İn çok tiddetli ol· 

Kenarı Meyilli Şapka 

Şapka Modasındaki Değişikli~ 

_....,_._. __________ .__: maması da unutulmamalıdır. 

Kürk 
Kürk modasına kartı aöıteri • 

len alaka, mevsim ilerledikçe bir 
kat daha artıyor. Tilki kürkleri 
en ziyade alaka ile karıılananla • 
rın batında gdliyor. 

Saray Lokması 
Gülıuyuna biraz hamur kalıp 

mayaaı gelmesi için sıcak bir ye · 
re koymalı. Mayaıı gelince, kız· 
llDı yai içinde ufacık lokmal&Y 
dökmeli. 

Lokmalar lazatmca, el kevgi· 
ri ile çıkarıp yağını iyice süzerek 
başka bir tencerede hazır bulun· 
durulan teker §urubunun içine 
bırakmalı. Şekerli ıuyu iyice içine 
çekm~ıi için, çokça karıştmnah. 

t 1Jşlu Şa~ka? 

Şimdiki temayül, kürkten, 
mantolarda yahut elbiseler üze • 
rinde ıüı olarak iıtif ade etmek te· 
mayülüdür. Bu vaziyetin kıtın da, 
umumiyet itibariyle, deiİ§mİye· 

ceği ve boydan boya kürke bürii· 
niilecek yerde, kürkün parça ha· 
linde kullanılmaaı tercih edileceği 
zannolunuyor! 

Sonra lokmaları çıkarıp tabağa Iİllllı..-~------------.., 
dizmeli. Ev Kadınına _ 

Yıldazlardan Mlrna Loyun Şık Bir Olyinişi 

Kahve - Hindiba 
Dövülmüı kahveye hindiba 

kattıkları vakidir. Kahvenin böy· 
le karışık olup olmadığını mey· 
dana çıkarmak için, bir bardak 
ıuya on dirhem kadar tuz ruhu 
katmalı. Bu suyun iç.enine kah· 
veden konulduğu gibi, asıl kahve 
tozu, suyun yüzünde kalır. Su, sa· 
man sarısı rengini alır. Eğer i
çinde hindiba varsa, tozu, barda
ğın dibine çöker ve au, esmerle· . 
tır. 

Bozulan Yağ 
Havanın tesirile bozulan yağı, 

temizlemek için, her kiloğram ya· 
ğa on bet gram miktarında bikar· 
bonat dü sod isabet etmek ıartile 
böyle suda yıkamalı. 

Bunun için ya~ı suda güzelce 
yuğurup karı§tırdıktan ıonra, iki 
saat o ıu içinde bırakmalı. Niha· 
yet yağı taze su ile yıkamalı. Eğer 
ynğ uzun müddet muhafaza olun· 
mak isteniyorsa, tuzlanmalıdır. 

Çiçeğe raldız 
Çiçeği yaldızlamak için, bir 

rnıktar ispirto içenin.de bir az nit· 
rat darjan erit:neli. Yaldızlanma· 
11 iıtenilen çiçel<ler, bu mahlule 
batırılmalı, sonra kurumak üzere 
bir tarafa bıra.kılmah. 

Bir müddet sonra, çiçekler es· 
merleşir. Daha sonra da, bu göl· 
gemıi rengin yerinde yaldız beli· . 
rır. 

l içinde bulunduğumuz 1934 senesin· 
de, şapka modası ile çok uğraşıldı. 

Moda, bu salUlda sık sık bariz değl· 

1 
şiklikler gösterdi. Bu sa}'Ifad11kl re. 
simler, bir seneye yakın bir zamanda 
şapka biçimlerinin nasıl değişiklik • 

lcr gösterdiğini, safha safha göz önü· 
ne getiriyor. 

Kenarı yukanya doğru ialkık şap
ka, kcnan aşal:rıya doğru inik şapka, 
Çin tesiri altında. Paaot biçiminden 
mUlhem olan dört kö~e kenarlı şap. 
ka, on altıncı asırda erkeklerin uzun 
saçları üzerinde yer tutan kadifeden, 

yumuşak baretler Ye nihayet üzeri 
kuşlu, muhtelif kuş ve en son safha· 
da horoz tüyleriyle stislil şapka, şap

ka modasının bir seneye yakın zaman 
içerisind~ ne kadar sık değişiklik gös
terdiği haklunda bir fikir ,·erir-

Kısmen tarihin muhtelif devirlerin· 
de başlarda yer tuta:n serpuşlar, kıs· 

men ekzotik memleketletd: 
insanların serpuşları örıtt~ 
sık sık ortaya konulan blJ ~ 
biçimlerdcld şapka modal " 
bir me\'Slmin dörtte biri ~
man bfle benimsenmedi· ~ 
tan, bir mevsimin yarısı jf 
man bile benimsemedi. 

yukarıya doğru kalkık Ş3 

Şimdi moda olan baret 
ri kuşlu, muhtelif ku~ ,.e ~ 
fyle üslü şapkruı:ıraır. l.l 

ha ne kadar müddet mod• 
yetiin muhafaza edecckteriı 
diden belli değiL 

~ 
Şapka modasındaki b\I bi 

lik, Almanya da isr~ scbt ~ 
şiddetli hücumlara vesile~ 
yor. Orada tek şapka, 

tirnek şapka cereyanı \11t:ıı111 
cereyan, orada da ınod~ 
lik cereyanının önüne geÇ 

Çin Te,siri Alhndakl 



Beyoğlunda 
,~. 
.1.J l (Pasaj Karlman) 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiyatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir 
En son modaya muvafık bütün mevs·mlik çeşitlerimiz tamamen hazırdır, 

Fiyatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur 

En l<adın Şapkalan 
Po:n tı:ıodcllerdc Kadifeden 

ley, tavfan ttlyünden -

Hanımlara 

Eşarplar 
Son moda desenler

de emprime krep 
bJrmand4n, 200 
kuruştan itibaren 

El ile işlenmiş 

Eşarplar 
200 kuruş 

Pod~snet 

Kadın 
kemerleri 

Asri Bereler 
\iunt~ Muhtelif renklerde 

...; Çc~ltlerde ucuz fiyatlar 88 kuruştan itib2.ren 

Hanımlara el 
çantaları 

Son moda Ye müntahap 

çqitlerde 

Muhtelif 'fe orjinal şekillerde 

Rekabet kabul etmez 
flya Uar 

e si 88 

Yaka ve kol 
garnitürü için 
Tilki, karaknl 

v. 8. 

Zengin kürk 
çeşitleri 

Tilki 
kürkleri 

12 liradan ldbaren 

K dınl r ye 
Erkekler için 

Şemsiyeler 
Son moda Ye 
son çeıit 125 

kurustanitibaren 

En on moda 

Kadın 
Elbise ve 
mantoları 

Birm n •• ma· 
rokenden elbiıe· 

En zengin ve ucuz ler Diyagonal 
veyi bukle ku-

T •k t •ı maılardan gayet 
rı o aJ ar flk Ye zarif 

Bluzlar, jileler, Jaketler SOO 
kuruıtan itibaren 

mantolar 

uruşlu şya 
Kuruı KUJ'Uf 

88 
88 
88 
88 
88 

88 
88 
88 
88 
88 

Kadm el çantalan 
Maroken erkek para cllzdan1arı 
Alpaka sigara tabakaları 

Mürekkepli dolma kalemler 
Bilezikler 
Yüzükler 

Broşlar 

Kolyeler 
SUnıerler 

12 adet batlat beyaz mendil 

Küçük mua saatleri 

Altı adet kôlanyah arko sabunu 
Gilmütlil hamam tasları 
Çocuk oyuncaklan 
Şayanı hayret bebekler 

Bebek karyolaları, raketler 

._,Gteneyyi çefitlerde 
•• 

a8 oniük er 
kuruştan itibaren 

KaJkoraeler 

Y emiılikler 
Kılaptan itlemeli ter'likler 
ipekli kravatlar 
Tuvalet talomları 

a· lpekl i er 
ltlb 

allta ·~ ınetroıu 150 K. 
f.! l tpew• 75 
. 'tok fi " ,, 
ıı.· en ,, . 

C:tıı 

88 

88 
88 
88 
88 
88 

88 
88 
88 
88 

88 

88 
88 
88 
88 

88 

88 
88 

88 
88 
88 

Ku§ttlytı yaabkla.r 
12 adet su hardalı 
6 adet çini tabak 
Bemdorf maNuı 6 adet ICalive l<atılı 
Al& porselenden 6 adet kahve fincanı 
iki adet el havlusu ( eponj) 
Till fte itlemeli kombinezonlar 
6 adet mutbah bezi 
12 adet iyi cins çay peçetesi 
3 çift pamuklu çorap 
2 çift Derbi marka çorap 

Ba etli kadm ipek çorabı 
2 çift menerize kadın çorabı 
Fildekos kilotlu 
2 adet pamuklu triko 
Sedefli ve gayet lüzumlu çal<dar 

Losyonlar, kolonyalar, parfümler, 
bilyUk titelerde 
Erkek ve kadınlara para çantası 
Jartiyerler 
Askılar 

(Basqueı) bereber 

88 

88 
88 
88 
88 
88 

88 
88 
88 
88 
88 

Puloverler 
325 kuruş ---------Yünlüler 

Mantoluk (spor) metro u 
135 kurut 

Elbiselik her renk 
yünlü kumaşlar 
metrotu 190 kuru~ 

En son moda 
Mantoluk Ye elbiselik 1air 

bir çok ylinlU kumaılar ~ ,, 300 ,, __________ ...._. ________________________ ! __________________ ~----------= 

Binle 

Erkek eşyası 
Kuru~ 

Zefir gömlekler 
2 yakasile beraber 195 
Oksfort marka 
spor gömlekler 210 
Dayanık cins fane-
lldan p jamalar 325 
El ile işlenmiş 
yün kazaklar 325 

Sahibinin 
Sesi 

rce çeşit 

Bebek} Asri dans ve 
li~.. er şarkı 

rıcv· 
l' ot>lat 

1 0 Yuncaklar: A 

~ı_.j,;°'~•balar, Atlar, plak ı a rJ 
~kı-.. •l akin h Oyun· 

'
Prtı/8 °' at kutular 

" noı ' ar Vesaire Kuruş 88 

Mosköter, beyaz, siyah, kahve rengi 

190 kuruıtan itibaren 

Fantezi ıüed müsköter eldi
venler Beyaz, Jicivert ve kahve 
renklerinde 190 kuruştan itibaren 

Erkeklere Napa marka 

Eldivenler 
200 kuruş 

Çocuk Eşyası 
Yünden lSrme koıtüm· 
ler 325 kuruştan iti· 
baren. Fanell pija· 

malar 200 kuruş 
JAKETLER 

200 kuruıtan itibaren 
BEBE FIST ANLARI 

125 kuruş 

Hanımlara 
İpekli çoraplar 

Aari renklerde merse 
rize Ye ynn çoraplar 

Her marka ve her 
renkte çoraplar 

Muhtelif eşyalar 

Hamam Barnazları 
Her renkte Ye güzel 

biçimlerde. 
Eponjdan yapılmış 

El havluları 
Masa için maıambn 

uRTÜLER 
Df:Ye tnyn 

Battaniyeler 
Çok dayanıklı ve yumuşak 

HASE 
Koneler Ye saire z U C a C İ y e El iti filtire iç çama

şır lan. Kombinezon 
Dairesi ve knıot ipekli 

Porselen mamulatİndan jarıeden 
yemek tabakları, fin· Büyük intihap 
caclar, yemişlikler, fire, pamuklu ve yünlO 

kompostoluklar, çiçek· her cinıten kilotlar 
likler, bardaklar, çay Her yerden ucuz" 
takımları Te saire... fiyatlar 

fanelB pijaınolor 
200 Kuruş 

Erkek için 
pamuklu ve yünlü 

iç Fanelalan 

1 l<.ARLMA!v GEÇiDi Beyoğlunun istiklal ve Tepe başı gibi iki büyük · ve mühim caddesini 
birbirine rapteder. Herkes Geçitten serbestçe geçer •e sergileri 

geı.ip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. 



San~a 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

~a atı da: et 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 aeaelik aynı 1ab• üzerinde devamlı •e meteklmil bir ~hıma ıayeainde 
Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikaaının elde ettiii munffakıyetin mabaallldllr. 

Halkın sıhhat 't'e menfaatini dDıBnerek, müataburabnın en fenni naaitle imaline çalı
şan ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli 't'e beynelmilel sergilerde fcvkallde altın 
madalyelcrle takdir Ye taltif edilmi~ 't'e daima ııbhatini koruyan, zeYkini bilen muhterem 
balkın rağbetine mazhar olmnıtur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
egane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzaratı 
Kuta ue torba pirinç unları 15-50 ıramhk paket ve kutu Karabiber 
Püre Te çorbalık Mercimek ,, ,. ,. ,, ,, " Kırmızıbiber 

,, ,, Bezelye ,. ,, ,, ,, ,, ,, Tarçın 
,, ., Patates ., ,, ,, ., 11 ,, Yenibahar 
,, ,, Yulaf ,. " ,, ., ,, ,, Kimyon 
., ,, Arpa ,, ,, " ,, ,, ,, Sablep 
,, ,, Fasulye ,, " 0 ,, ,, " Zencefil 
,, ., Bakla ,. ,, ,, ,, 11 ,, Karanfil 
,, ,, Nobat ,. Kapıülll beyaz biber Şiıe 
,, ,, Mısır ,, Tuzluklu " 

ve en nefis nişasta aon slatem veaaltle ihzar ve imal edlllr. 

172 ve 111 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş
Kılıcalı, Çapa Marka Telefon: 40337 

DELİLİGİN PSİKOLOJİsij--· 
r. .. : . . ,-< - • --

Dr. Bernard Hart Londra 
Unlversltesl Tedris Heyetin· 
den ve national Hoapltal da 

Akllye MUtehasaıaı 

lr 
Dr. lzeddln Akllye ve A9a· 

biye mUth ... ıeı •• 

F'lat.ı 60 Kuruş 
~1m111:1:111am .. 1m~~~----111111ıı:a:ım:11=-ım=ıc::mma=mı:c:::===*=**~---======aı::..--::.~·:::::=="=:::=ı===--=ı=.:.="= .... =-=======-~ 
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ı ı inci Kitabıdır. 

Te'Ozi merkezi : VA K l 7 Matbaası - lstanbal 
Kadıkög : - ANADOL Kütüphanesi, Altıgolağzı 

Satıldığı Diğer Yerler: lstanbalun t1e Ta~ranın, Belli Başlı Her 
K I 7 A P Ç J· SIN D A B U L UN UR 

BASILANLAR: 

l - BAFO, Dodıt - B&74ar BU:al lto 

1 - AlI.z (ll:MBEBt, lloraa - ı. B. A.n,.a 100 

1 - rtOA.Bl:'l', BANKA Ye BORSA. tktuat dokto!w 

lılahlla ICtan 

& - DEVµrr w ıırı.u..u_ Leala - ~ BU.at 

1 - 80Sl'A.LtZHı Kut.ld - lülba 7.ekeri7a . .. 

1 - li'CJLLtr il 1. &A:llJN, B. lfMD 

1 - iŞÇi IDNIFI IBTtL.l.LI., Lmt.a - BaJdu iti.tat 

8 - BUBi BAYA'ITA IAŞUUR, Prot. Yımc - Prot. Dr. 

il. 0a1l'Ollall 

1 - lSll'ABANA DOGBU. Pl,yer LoU - 1. B. AUtaıı 

11 - BA8tN K.'OLI.trATI. il. B. Nama 

11 - DELlLtOtN rstKoı.onsı. Dr. Benlant 

llart - Dr. hecıctıa 
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1 Peşinen Verilecek 

236 KURUŞ 
ve 4 ay i~ln ayda 1 lira 

Mukabilinde VAK/1 
matbaa&ı, bu külliyat 
için abone kaydediyor 

e ·----· ·--··-·-·····-· .... .-....-.. ............. 
1 BASILACAKLAR: 
: ı - uoaıo BABA ı Ba1za11 - llaJdu auaı 

Bütün milletlerin edebi, içti• ! 1 _ ILKBABAB p:r.ız:Rt, ına nrsemw _ &mı Dete t!tlre;na 

mat, iktııadi, malt..... En mil- 1 1 _ OEM!Yn', Hulıltua 
hallet eserlerinden ıııorme kitapla.!. 

-~ ' - li:\l'ITAl..tzll BUIIRA..'O. Proftll6r Pb'a - A.lmıet Hamdi 
nn tercümesi ve DON ve YARIN il 1 _ •IBMnı ._ JtA.aA. ıa-w 
tercüme külliyab iıimi albnda,. 1 -ISAı Paıt. BuhlJa& mektelılade ProfNISr doktor BIDe aaap, _ BaJdar RUat 
yılda muntazam fasılalarla otuz i 

• 1 - llOTlR 1.: K.ropoUda - Afaofla Allmd 
cilt kadarının cıkardma11 ıuretile i 
yüz cilt vücud; getirilmesi temiai 8 

- tOTIHAt KA..VCNLU. oreer - Baat Alamet 

edilmi§tir. En kudretli kafaların, i 1 - ÇOCUK oOŞUB1'E?fUB B. Oonzal'\'e, Meonater - PMt. Dr. H. Ba1· 

kalemlerin yardımlanna müraca- 1 ~ 
a t olunmuştur. 'ı ıo - u.ı.AJıılBO, Jl1olMır - L B. A-. 

I 11 - RAMtHI MADET. 'roWoJ - 1. B. AJıtaa 

1 11 - DIZB.U:LtNtN llA YATI. A. llora. ........................................... _ _. .. __ .... _ .. ! 
~ •rır •• ·-·· '-"' · ' 

Devlet Demir 

coııı• 
Haydarpaıa • Adapaıar - Haydarpaşa arasında I o/934 

Pazar günleri iılemekte olın tenezzüh trenlerinin 26/ 1 oııf· 
ribinden itibaren mülga olduğu muhterem halka ilia • u (1 

10/ 11/ 934 tarihinden itibaren para ve kıymetli etY" rı 
yatına tenzilat yapıl~q:ır. . btbeJ' 

idarenin mea'ulıyeti altında yapılacak nakhyattaıı, .. cret 
liralık kıymet ve küsuru için, sigorta, tahmil ve tahliye u 
de dahil olduğu halde bet kuruş. • ,.ıt 

Mürailin veya adammm muhaf az&sı ve meı'uliyetıkllf1lf 
yapılacak nakliyattan da beher on lira kıymet için yar~ elid' 
ret alınır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edılrıt) 

(7260 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U 
"ğ"ıı tfJ Tiril ye nahiyeıinde Evkafa aiit 20krt?a zeytinh 1 l' 

yelleri ayn, ayrı ıatıfa çıkanlmııtır. ihaleler 12/ 11/ 934 
ıi günü saat on bette Mudanya Evkaf idaresinde yapıl• 
isteklilerin müracaatlar. ( 7184) 

. Şiıli, Mef?Utİyet, Ebe Kız S. 26 • 28 No. lu Valde a~ 
1 O No.Ju dairesi. ııi1ı' 

Y ukanda yazılı ~pa~an dair~si 935 ıe~e~i Ma1'~1 ~ 
tine kadar kiraya verılecejınden tahp olmak ıstıyenler .• t 

.. c1··rıf" - 934 çarıamba günü aaat on be§e kadar Evkaf mu u 
Vakıf Akarlar kalemine müraoaatlan. (7218) 

Miktan Cina 
300 Kilo hpermeçet mumu 

1000 ,, Gaz 
3000 ,, Zeytin yalı 
Ce't'amU ~rifeye 934 ıenei maliyeıl zarfm'da H1ztııll0 

};a.Jlda yazdı 3 kalem levazım aleni mrette münakaaafa 'hl 
mittir. T. saninin 21 inci çar§un'ba: gilnU aaat on dörtte 'bel' 
icra edilecetinden talip olanların ıeraiti anlamak üzere "r' 
levazım idaresine ve ihale günii de idare encümnine 1J1U 

lan. (7183) 

225 Çeki keıilmit Rumeli Mete odunu aobalıli 
200 Çeki keailmemit Gtirıen odunu. 

1
1. 

lıtanbul Evkaf müdüriyetiyle Üsküdar imaretine ~ 
olan yukanda: yazılı iki kalem mahrukat aleni auretto 111 ~ 
ya konmuftur. Talip olanlar teraiti anlamak Uzere her~J 
zrm idaresine ve ihale günU olan Te~rinisaninin on d& I'. 
çarfalllba günü saat on dörtte idare encümenine müracaa~ 

.( 

Adet 

800 · Büyük haırr ıüpilrge 
1200 Orta hua ıüpürgc 
300 Kova 
300 """ Kavata 

300 Faraı 
200 ibrik l 
Cevamii ıerifeye 934 ıenei maliyesi zarfm'da ~~ 

balada yazılı 6 kalem levazım aleni surette münakaaaY• ,ti../ 
mittir. T. aaninin 19 uncu pazarteıi ıünü aaat 14 de ı}ıalel ıl 
edileceğinden talip olanların §eraiti ıanlamak üzere her ~I•~ 
zmı idaresine ve ihale gününde idare encümenine mürai~) 

(11l1" 
• 

' 
Maliye Vekaletinde~; 

·ıJI • y 
Ankara mukavelenameılne müzeyyel 9/ 12/ 933 t.rı ~ 

kavelenamenin biritıci maddeıi mucibince 19 Mart 93' ~ı' 
ne kadar muhtelit mübadele Komiıyonunca müracaatlat~~ 
edilerek gayrı Mübadillikleri teıpit edilmiı olan va~.,..-~~ 
itbq ilin tarihinden itibaren bir ay zarfında ve&&iki ~~ ~ 
]erini Takdiri Kıymet Komisyonuna ibraz ile istihkak '°eıJ' ~ 
lannı almaları ve bu müddet zarfında müracaat eııoe:ııl ~ 
muayyen müddetin hitamından sonra müracaatları ıc- ı/1 
miyeceği icra Vekilleri Heyetinin 11/ 10/ 934 tarihli .;e 

numaralı karan mucibince ilin olunur. (7186) 

Gireson Maarif 
Müdürlüğünd~~ 

İlk mektepler için ihtiyaç görülen 572 adet e"1'~~ 
encümeni daimi vilayetin 1 - 10 - 934 tarih ve 81 11 P'. 

, 

. e " 
kararı mucibince 20 ilin milddetle aıkıya konulnıuf J~ 1 ıı• 
zuhur ebnediğinden münakasa 30 - 10 - 934 tarib•~rt 
temdit edilmi§tir. Tab'ma talip olanların nümune ..,e .,,a 
sini görmek üzere mahallin Maarif müdürlüklerine "'•,....... ğ3' 
saya girmek istiyenlerin ise ihale günü olan 30 - t0

1
,,11 il;o 

rihinde Gireson vila~eti daimi encümenine müraca•t 
lunur. (7223) 



er Bank 
t..: ltlumi Müdürlüğünden: 
L'fteı.i Bez F abrikaaı Montaj işlerinde 

İdegen montörlerin dolru.dan dol
~ leagaerıdeki Fabrika Miidiirliiliine 
~·~ları: (1188) 

Toph•nede ıev•ı ım lmlr· 
1111 ••tınalma komlayonu 

Hlnlar1 

lltanbul . levanm amirliiine 

Uğur Gişesi 
Cumhuriyet Bayramını Kutlular 

Ye 
ballı kıt'at için 80 bin kilo ııpa • En makbul bayram hediyesi Uğur Giıeıi biletleri 
nak, 30 bin kilo lahana, 56 bin olacağım da arzeder. 
kilo pırua, 14 bin kilo havuç, Adra: Babılli caddesi Tayyare Piyanl'o Ugur Giıeıi 
19 bin kilo b.mıbahar, 10 bin ki· Omer Rıfkı Tel 20342 
lo kereYiz, 28 bin demet mayda • !'------------------------' 
DOZ 20- 11 - 934 ealı SÜJlÜ uat 
14 de kapalı zarf uaa1i7le alına • 
caktır. Şartnamesini alrecelde • 
rin lıer IÜD Ye mfln•hMJ& iftl • 
rak edeceklerin' belli saatten eY • 

ye) teklif mektplarmm Tophane • 
de aatm elma komuyonuna ver • 
meleri. (480) (7069) 

Balıkçılık Enstitüsünden : 
LiM mamıu Almanca, İngilizce, veyahut Framızca Jiaan

larmdan lririnl bilir üç efendi atajiyer olarak alınacaktır. Ken· 
dilerine ayda 50 lira ücret Yerilecektir. isteklilerin ikinci Tepi• 
Din onun9 lcadar Boiaziçi Balta limanındaki Enstitüye müraca· 
atlan • . (7233) 

Gümrük muhafaza umum kumandan -
latanbul lnaan lmlrliline 

• • • 

b&ib kıt'at için 100 ton pirinç 21 lığı lstanbul satınalma komisyonundan 
T eıriniaani 934 çarf&IDba ıünü 

aaat 14,30 da kapalı zarfla alma • 
caldır. Şrtname ve numunesini 
sBreceklerin her IGn ye mGnab • 
1aya ittirak edeceklerin belli 1& • 

atten enel tekliflerini Tophanede 
•bn alma komiayonuna Yerme • 
teri. (492) (7103) 

• • • 

1 - Gümrük muWaza. memurları için 1530 takan olbiae
nin dikimi 7 - 11 - 934 çarpmba günü aaat 14 de kapalı zan• 
la ebiltmeye komılmaftur. 

2 - l.tekHler her atin komüyondan tut-muini alal>Dlr ve 
nGmımelmm de prebilirler. 

3- latekliler elbiaenin dikimi için% 7,11 teminat olan 517. 
liralık vezne makbuzu •eya banka kefaletnameıini teklif mek• 
tapı.i7le birlikte belli zamandan enel komiayona -vermeleri. 

((8843)' 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 1863 

s.m..-ı ı 10,000,000 lnglllz llr ... 
Tlrld7ala bqbca .. birleri ile Paril, Manilya, Ni9, Loadra 

n Mupater'de, Mmr, Kıbm, lralr, lru, Filistin 
•• Ywniata"da Şubeleri- YapalaYya, Ro....,., Sariye 

•• YananiataD'cla Fil,.U.t YUChr. 
Harbiye Ye mediuta mektep • Her tUrlU banka muamelelerl yapar. 

)er için 3500 kilo çekirdekli ve liıı••••••••••••••••llillİl•••llll 
çekirdeksiz kuru iirim 18 - 11 
- 934 pazar sGnü aaat 14 de ale • 
Dl mfinaka• ile alniacakm. Şart• 
name n nümuwini a&receklerin 
her ıOn Ye mfln•b• ip. belli 
aatte Tophanede komiayona ıel· 
meleri. (496) (7207) 

Yeni çıkan kitapları 
Cumhuriyetimizin 11 inci 

yıldönümü şerefine 

KANAAT KOTOPHANESI 
En BOn n91riyatmdan 

okurlarım haberdar eder 
R11ten Etref Be,in: Beyaz ıe

c:eler, Rm edibi. Dottoyevslri'den 
terdlme (75) kunaf. 

Kaprillu ade Fuat Beyin: Tibk 
Dili n edebiyatından arqtnma· 
lar (100) bnı,. 

Halit Fahri BeJln: Graziella 
"Lamartine'nin taheıeri,, (75) 
lmnq. 

Vildor Huıo, haJatı Ye etSle
rl (75) kurut. 

Sadri Edıem Be,in: Bir naon 
pencereainden (50) ~. lmpa· 
ratoriçe Ye Sara1 (30) kunıı. 

Malmiut Yesari Beyin: Atk 
JU'lfı (SO) kurut· 

Burhan Cahit Beyin: Kır çiçe
li (75) kurut, Dünldilerin romanı 

Fa:tih"8lillı"l inci h\ikuk mahke- İstanbul Uçüncii lcra Memur-
mesi sabi memurluğundan: luğundan: 

Atkt efendiyle Vurıye ham - T._m,.. :cıım)" lira :tay. 
mm taJian ve miiftereken muta • met takdir edilen Beyoflunda Hü
llUTJf oldukları Koca Mustafapa • HJİD ala mahallesinde Cadde'i 
pda Öksüzce camii aokaiında 20 kebirde eski 104, 108 yeni 80-82 
numarab 1300 lira muhammen numaralarla marakkam oda kir • 
kıymetli ahfap n izalei ıuyuu gir bir bap dilkkln açık artırma • 
zmmmda 27 eylül 934 •e 13 tet • ya nsedilmit olup p.rtnamesi 15/, 
rinienel 934 tarihlerinde icra 1a • 11/34 tarihinden itibaren herkes 
iman arttırma neticesinde 1217 tarafından ıarüleceii gibi 1/12/ı 
lira bedel ~erinden müıterİli uh· 934 tarihine müaadif C. ertesi sü· 
desine ihalesi icra edilmiı iae de nü aat 14 den 16 ya kadar daire. 
miifteriainin miadı kanuniyesinde 
bedeli mezkOnı yermediğinden i • de açık arttırma ile satılacaktır. 

Arttırma bedeli muh•mmen kıy· 
hale feshedilmit ve ıayri men • 
kul icra D'1UDUDUD 133 üncii mad- metinin o/o de 7etmi1 betini bul • 
desi mucibince yeniden Ye tarihi madığı takdirde en IOD arttıranın 
illndan itibaren on bet sün müd • teahhütü baki kalmak üzere 16/. 
dede Ye fel'&itİ atiye dahilinde 12/ 34 tarihine müaadif pazar gü • 
arttnmaJ& çıbnlacaktır; • nü 14 den 16 ya kadar dairemiz· 

1 _ Arttmma petİn pare iledir, de yapılacak arttırmada en ıon 
ifllrak edeceklerin yüzde yedi bu- arthrana ihlleo1unacaktır. Talip· 
çuk niıbetinde pey akçeıi yerme- lerin 'ro de yedi buçuk niıbetinde 
le mecbmclur, pey akçeıi •ermeleri lizmı~ır. 

2 _ Gayri menkulfln Gzerinde Müterakim vergilerle vakıf icarı 
mUaeccel ayni haklar yoktur, yeai ve beled.,eye ait tenviriye ve 

tanzifiye rmumlan bedeli müza -
3 - Dellaliye resmiyle ihale 

pulu mütteriye aittir; Yerıi bele - yedede alınır. 2004 numaralı icra 
ifli.s kanununun 126 mcı madde • 

diye resmi; nkıf reımi icareıinin 
ihale tarihine kadar hiHedarlara sinin 4 üncü fıkruma tevfikan bu 

(75) kurut, Gurbet yolcusu (75) • 
aittir, 

4 - ihale bedeli pefİDen alınır; 
verilmediii takdirde ihale faıho • 
lunarak yeniden arttırmaya ko • 
nulup farkı fiat ve muarif borcu 
müfteriden bila hüküm alınır; 

gayri menkufter üzerinde ipotekli 
alcaklılarla diler alikadarlarm ve 

bnıı. 

Orhan Seyfi Beyin: Kerem ile 
Aalı (50) kurut· 

Vl • Nfl Beyin: Öldüren kim 
(75) kmuf. 

Kemal KaJ& Beyin: Yeni mek· 
tepte 91ya, fen bilıiai, Atölye 

Rapp Rıfkı Beyin: Almanca • 
Fran11xa - Türkçe ukerl tabir
ler ltptı. (150) Jmrut. 

Şemai Talip, Finazzer Ye Tubi· 
no B. : TOrkçe ltalyanca '" ltal· 
yancaı -Tüıkçe IOpt J250) ku-
1111-

5 - Şartnamesi herkesin göre • 
bileceii surette F atib mahkemeıi 
icra aalonunda açıktır; fazla ma • 
lflmat almak İltiyenlerin; taliple· 
rin ilıale günü olan ıs - ı 1 -
934 tarihine mü.aadif perf81Dbe 
sünü eeat 14 den 18 ya kadar 
934/29 •b'f numaruiyle Fatih 
1111h icraıma mtlnu:aatlan ilin o • 
lunur. (3157) 

irtifak hakkı sahiplerinin bu hak• 
larmı ve hQhuıiyle faiz ve mura • 
fa dair olan iddi'alarmı ilan tari• 
hinden itibaren yirmi gün içinde 
enakı müıbiteteriyle bildirmeleri 
lbımdır. Aksi halde tapu ıicille • 
riyle aabit olmadıkça sabf bedeli
nin paylqmumdan hariç kala • 
cakları cihetle alikadarlarm itl>u 
maddenin mezkflr fıkrasına göre 
hareket etme!eri ve fazla malOmat 
almak iıtiyenlerin 934/1240 nu • 
maralı doıyuiyle dairemize mü • 
racaatlan ilan olunur. (4149) 
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Vaourculuk .. 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon : 22925 

Mudanya Yolu 
Cumartesi Kfbılladen maada her 

s6n saat 9.30 da Mudan7a 7oluna 

Tophane nhtımrodaa bir vapur 

blbr. 

Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Riza efendl Ue Şerife -.e Fat -
ma Zehra hanımların 9ayian ve 
milttereken mütesamf olduklan 
btanbulda Süleymaniyede Katip 
Şemsettin mahallesinde Harem 
aokağmda eski 4 yeni 2 No. lu a • 
hır ve arabalrğın izalei §Uyuu zmı
mndıaı füruhtu takarrür ederek 
müzayedeye vazolunmu§tur; 

Heyeti umumiyesinin kıymeti 
muhammincsi 5535 liradlil'. Birin -
el açık arttırması 4 - 12 - 1934 
tarihine müıadif ae.lı günü ıaat 15 ı 
de icra kılınıa.caktır. Kıymeti mu· 
hammineıinin yüzde yctmit ibeti -
ni bulduğu takdirde ihalei kati • 
yeıi yapılacaktır. Aksi takdirde 
en aon arttıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere on bet gün müd -
detle tmıdit edilerek ikinci açık 
arttmnaıı 19 - 12 - 1934 tarihi· 
ne müıadif çarıamba günü aaat 
15 de icra olunacaktır: 

ipotek sahibi alacaklılarla di -
~er alakadarların iıbu gayri men· 
kul üzerindeki haklamıı hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia • 
larını evrakı müsbiteleriyle 20 
gün içinde bildirmeleri lazımdrr. 
Aksi takdirde haklan tapu ıicil • 
leriyle sabit olmadıkça satıı be -
delnin paylapnaıtından hariç ka • 
lacaklardır. Arttmna §artname -
ıi itbu ilan tarihinden itibaren 
mahkeme salonuna talik kılm • 
m.tftır. Müterakim vergiler hiı • 
ıedarlara delliliye bayie aittir. 
TaJip olanların kıymeti muham • 
minesinin yüzde 7 buçuğu niıbe • 
tinde pey akçesini lh~milen yevm 
ve ıaati mezkGrda Eminönündc 
Gülbenkyan hanında Sultanah • 
met 3 üncii sulh hukuk mahkeme -
•ine 34/ 40 No. ile müracaatları ve 
hissedarlardan lstanbulda Süley • 
maniyede Hacı Hamza mahalle • 
ıinde Fetvahane yokuşunda nazır 
İzzet bey aokağında 5 No. lu illa • 
nede mukiman Şerife ve Fatma 
Zehraı hanmılara gönderilen ilin 
Tarakamun mumaileyhumanm i -
kametgahlarmm meçhuliyeti ıerh 
verilerek bil& tebliğ iade edilmit 
ve il&nen tebligat icra11 kararlaı • 
tmlmq olduğundan Şerife ve F at· 
ma Zebra fıanmılarm yevmi ve 
saati mezkUrda bizzat gelmedik • 
leri veya muaaddak bir vekil gön· 
demıedikleri takdirde gıyapLum· 
da muameleye devam olunacağı 

tebliğ makamına kaim olmak ü • 
zere ilan olunur. (325) 

1stanbul Tapusundan: 
Eyüpte Nişancı Mustafa pıafa 

mahallesinin Mektep sokağında 
17 / 17 numaralı hanenin nısıf his
sesi Zehra hanımın uhdesinde o· 
lup mezkUr bisse Mahmut efendi 
alacağından dolayı Deraaadet ti • 
caret mahkemesinin icra memur -
luğunun 22 eylül 296 tarihli tez • 
keresi ile mahçuz olup ba§kaca 
bir malumat olmadığı gibi haciz 
cvrakıı müsbitesi de mevcut olma· 
dığmdan mezkur haciz ile alakası 
l n varaa bir ay zarfında idue· 
ye müracaatı aksi takdirde fek 
edileceği ilan olunur. (32) 

Radi um ve Em· r traş bıçakları 
Muhterem vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramlarını samimiyetle 
kutlular ve Bayram traşlarını yerli malı olan EMiR ve RADJUM 

traş bıçaklarile olmaları vatan borcu olduğunu hatırlatır 

• 

T AŞ [)IÇA~I 
0,10 % İNCE LİGİNDE DİD 

• • 
HALiS ISVEÇ 

• • 

ÇELIC,ILE YAPILMISTIIı 

ARAYlnt~ 

• 

• • 
TICAQETHANESI 

Tafefon: 42878 ·• Telgraf: lstanbul Radi um • P. K. 1313 

lstanbul 4 üncü İcra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli 

olup yeminli ehlivukuf tarafın· 

dan tamamına 35102 liM 
kıymet takdir edilen Top• 
hanede Firüzağa M. Kadiri· 
ler sokak E. 12, 14, 16 Y. 14, 16 
No. lu apartmanın ıatr§-ll vazedil -
miı olduğundan 3 - 12 - 934 ta· 
rihine müaadif pazarteıi giinü sa
at 14 ten 16 ya kadar dairede bi -
rinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muham • 
minenin yüde 75 ini bulduiu tak· 
dirde müıteriıi üzerinde bırakı • 
lacaktrr. Akıi takdirde en ıon 
.arttrranm taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle 
tecdit edilecek 18 - 12 - 934 ta· 
rihine müıadif ıalı günü saat 14 
ten 16 ya !kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açıJc arttırmaaın • 
da arttırma bedeli kıymeti mu -
hamminenin yüzde 75 ini bulma -
dığı takdirde . ı&b§ 2280 No. lu 
kanun ahkamına tevfikan gerı 

bırakılır. Satıt pefindir, arttır • 
maya i9tirak etmek istiyenlerin 

kıymeti muhamminenin yüzde 
7,5 nisbetinde pey akçeıi veya 
milli ıbir bankanın teminat mek -
tubunu hamil bulunmalarJı lazım -
dır. Hakları tapu ıicilliyle ıabit 
olnnyan İpotekli alacaklarda di • 
fer alakadaranm ve irtifak hak -
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve masarife dair o • 
lan iddialarım evrakı müsbitele • 
riyle birlikte ilan tarihinden iti -
haren nihayet 20 gün zarfında 

birlikte dairemize bildirmeleri la
zımdtr. Aksi takdirde hakları ta· 
pu sicilleriyle sabit olmıyanlar ıa
lıt bedelinin paylaşmasından ha -
riç kalırlar, müterakim vergi, ten· 
viriye, tanzifiyeden mütevellit 
belediye ruıumu medyuna aittir. 
Daha fazla malumat almak isti -
yenler 15 - 11 - 934 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak art -
tırma şartnamesiyle 934 1759 No. 
lu dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada mevcut vesa:ki görebile
cekleri ilan olunur. (7221) 

Istanbul Ziraat Bankasından : 
Şubemizde çalıştırılmak üzere Galatasaray Ticaret kısmın

dan ve Ticaret Lisesinden ve Yüksek lktııat ve Ticaret mekte· 

biyle lise mezunlarından 75 liraya kadar ücret verilmek üzere 

bilmüsabaka altı meınur alınacaktır. imtihan 4 Tetrinisani 

934 pazar günü yapılacağından isteklilerin diğer §eraitle tevdi 

edecekleri evrak ve vesaik hakkında malumat almak üzere Ban· 
·kamıza müracaatları. (6954) 

Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
hakimliğinden : 

İstanbul muhakemat müdüri • 
yetinin Galatada Selinik bira -
hanesi ve Geyikli kahvehanede 
mukim Rizeli Hakkı reisle Ada • 
pazarında manifatura tüccarı Şa • 
ban efendi aleyhine adliye yan • 
gmından evvel açmı§ olduğu 20 
lira alacak davasının bu kerre 934 
/ 229 No. ile yenilenmiş ve müd • 
dei aleyhler haklarında yazılan 

davetiyede ikametglhlarmın meç· 
hul olduğu verilen metruhattan 
anla,ılmış olmasına binaen ilanen 
tebliğat icrasına karar verilerek 
yevmi murakeme olan 19 - 9-
934 saat 10 da müddeialeyhler 
gelmediği gibi bir vekil da,hi gön· 
dennemi§ olduklarından muhake· 
me son safhaya gelmi§ olduğun • 
dan definiz beyan etmek üzero 
yevmi muhakeme bu kerre dahi 
ilanen muameleli gıyap kar.an • 
run tebliğine karar verilmi! ol • 
malda yevmi muhakeme olan 
12 - 11 - 934 ıaat 10 da Sultan· 
ahmet üçüncü sulh hukuk mahke· 
mesinde hazır bulunmanız veya· 
hut bir vekili kanuni göndermeniz 
lazım geleceği aksi takdirde va • 
kıayı ikrar ve kabul et.mit addo • 
lunacağmız tebliğ makamına ka • 
İm olmak üzere ilan olunur. 

(324) 
Uro:og - Operatör 

Dr. Reşit Sami 
idrar yollan hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu, iıtiklll caddesi (Muleo 
Ruj karşısı) Vehap B. Ap. No.61 

.. sullt b 
Beyoğlu 3 üncU 

kimliğinden: 

Hiriıto efendirıİJI rto
rapoğlu sokağında ı; ~ 
nede sabık EmperY• ~ 
ciri Mahmut bey ale dl' 
84 lira alacak daıva•~,.. 
miiddeialeyhe gönder~ 
zuhalinde muınaileybıO 
mczkO.ru terkettiğindeO 
ikametgahı meçhul 
dirilmi§ olduğund•O . 
talep ilanen teblig•t 
rar verilmit olduğund~ 
hakeme olarak tayin ° -,; 
11 - 934 tarihinde 1'. 
müddeialeyh mahke~e~ 
diği ve tarafından bıt 
dermediği takdirde 
mahkemeye devam ol 
vetiye tebliğ makaJ1111" 
mak üzere ilan olunut· 

Beyoğlu 3 üncü sulb 
kimliğinden: 

Müddei Hiristo ef 
deia1eyh Galatada N ~ 
dcıinde Romanya otel . 
Feri Ramoça efendi 
alacak davasının cari 
ıin ~ gün olel ::be t 

beı lira borcu olmadı 
rayi yemin muameleli . 
rmm 20 gün fasıla iJe 

liğine karar verilmit fJ· 
müddeialeyh MoÇ• ·ji 1 
zarfında itiraz etmedi ıt 
keme günü olan 17 ": 
tarih saat 14 de bera11 ~ 
, l d" .. . t11' ·emeye ge me ıgı 

na etmit addedi1ere1' 
karar verileceği maı..ıı;) 
zere ilan olunur. (31 

İstanbul 7 nci icr' 
ğundan: ~ 

Paraya çevriJ111eıi~, ~ı 
rilen Sultan harnartlı::-~ 
dükkanda mahçut: Ut'~~ 
10 - 934 tarihine sS' 1"" 
günü •aat 13 den 14 e 
halli mezkurda ha:ı~,I~ 
memur tarafından fll 
olunur. (3158) ~ 
~~~~-----.p~~ 

Fatih sulh 2 ncı 
liğinden: _.ıı 

Müddei Meh111et p1f 
Aksarayda lskendet 
leıinde Kara Nuhll\v 
20 No. lu evde fe"~ifi 
leyhine ikame eyle etil" 
kurtulma ve fazla. "'d••' 
üç lirıanın istirdadı .11, 

h
. ı• 

ne müddealey ırı Jaf' _J 

. meçhuliyetinden clo edilr 
ilanen tebliğat icr• ret-' ce 
hında muhaketııe .... · 

lJı• • 
ve biltalep on beŞ g tebl1 

adi gıyap kararırı~JI Jld,.,. 
rar verilmit oldll;°1. ~I 
muhakeme olan 1 • 171 

rrıe1p ·ı 
at 10 da mahke . ~Jl,J ~ 
mediğiniz veya bıt dı:t' 

d · ~· · t kdircle • me ıgınız a iisı• · 
ben cereyan ~dec:ıııı•ıc'' 
makanıma kaıl11 

lunur. (3152) 



Uke, bronz. nikel ve çocuk karyolalarının envai 
çeşidini ucuz fiyatla lstanbul Riza paşa 

yokuşunda 66 No. 

8-ı. Asri mobilya ma§aza .. nda 

~İlirıiniı. Telefon: 23407. AHMET FEVZi --· 

~köy Tramvayları 
eııi şebekenin açılış resmi 

J... ~ it '•'"11 V ati ye Belediye Raiıliiiıı•enı 
:"'ftq~·~ayeıiyle itletilmf:kte olan Üsküdar - Kadıköy 
~ ,~f( T mıvayl rı Türk Anonim Şirketi hı.rafından 
.' ~:- olunan Kadıköy tramvay _!ebekesiyle muhavvile 
~ iıletmeye açılıt resmi - 10 - 934 tarihine 

I ~~ iyet bayJ'ammda, nal 16 - 17 arumda, Ka
ı·'~ lttyolda muhavvile mevkifi binası önünde olacaktır. 

-.': •~1 d, bulunan Büyük Millet Mecliıi ausiyJe Umumi 't ::;; .. ve resmi ve hususi teıekküllere mensup zevatın 
ıs l'l h~l\Jnın bu meraaime ittira.ki rica olunur. Bu ilan, 
~·Sa d: ~~et~dedir. latanhuldan iıtirak etmek istiyenler 

"t 1'1 S 0Prüdeıı hareket eden vapurla Kadıköyüne ıeçe-

l~d~•pu;:e df ;~i~rbahçe 
~~·kud,~ay seferlerinin iıletmeye açılışı 
~dtll: - Kadıköy ve Haval:si Halk Tramvaylar;1 X T. A. 

dıJc0 
'~. l\:d~~llıvay tebekemizde inıaah bitirilen Kadıköy -
~~.•feteri oy - F enerbahçe hatları, evvelce ilin edilen 
d~ 1)et 'ot. rı.e töre, 'B:rinci Teırin 1934 tarihine müsadif 
, 'oııl", ~r~rrıında, teheke için icruı mukaner açılma rea· 

' "-ta,;i •t etmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy - Al
• ~~ı' 'F'e:e - Moda Ye Kadıköy - Altıyol - thla11111r -

' ~elttir er(hahçe ara11nda muntazam tramvay seferleri 
. 4066) 

~~tnacı, T esv.iyeci ve 
~li ~ekeci alınacaktır 

11 ~ı.ı._~~rikalar U. müdürlüğünden; 
~lcttt,\.:·brikaları için Tornacı, Tesviyeci ve Teneke· 

' •d· Prlacak · t"h d ·· ki · hl' ·· ' ıleeek . ını ı an a gosterece erı e ıyete go • 
1- • i'"nııye ile ve yol masraf lan kentlilerine ait 

-..~ '"'1l 'iteıc 1 kabul edenlerden imtihan için Ankarada 
.. ~. ('ec>ı._~ ls.tanbuldakilerin Bakırköy Barut fabrika-

1) leran de Halkapınar taınirbanesine 111üraca-

-J~ .. 2 t_ "~ama belediyesinden: 
l) L":ır. l&ı-. l -.... n tı1t u o an et arabuı münakasaya kon.mut· 

d, itle.. p 01an1arın lzmir, Manisa ve Edremit be-
~ YCUt b 1 

lediy-· u Unan !artnameleri görerek o/o 7,5 pey 
--.ııze nı·· 

uracaatları olan olunur. (7139) 

. , .. . . - \ . '. ' '~ll . .~; ..Jr ~ Y • '-~' !$, • .,. ·ı~J .. ,. • .. -.j,;, ~ • • , ·811. "1.1~~ tıJ\ ' ' ~·~ .r."°" : • ~ •:;,,\.. • • I ' !t ~· • :.";': • ,. ~ 
, • • ~ • ~.'" , • ," · ~ \• \ >- r ~ _ ~· ~ , "' • .,\ "'· ,• • " '\" ~ , 'İ .. ·. 

BESE 
Çikolata Ve Bisküvit Fabrikası 

Sami Ve Fehmi Biraderler 

Fabrikamızın çikolataları, halis süt, kakao ve 

ıekerle yapılır. Bisküvitlerimiz nefaset itibarile 

bütün emsaline faiktir. Taze olarak her gün fab

rika aatıı mağazasından alabilirsiniz. Her yerde 

''BESLER,, manıulatı arayınız, 

'~BESLER,, m&mulib Türkün 
malıdır. 
Fabrika ve sa hı matazaıı : 

çünkü 

kendi 

bahçekapıaa, topkapı 
kar-şısı 

ve yedikule 
No. 10 

istasyonları 

Kanıaştırmıyan bir ziya ile ~ ........ "', .... , ...... 
müşteriyi celbetmek lizımdır. 1 

Mağazalardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, İ 
kamaştırıcı lambaları uzaklaştırmak lazımdır • 

• Bllisa olarak 
lYI DACITJLMIŞ VE TAMAMEN MON
TEŞIR BiR ZIYA V ASiT AStLE ve tYI 

OP ALIN CAMDAN DlFFüZöRlER 

VEYA (lNDIRECT) TENVIRLF.. LA
TiF BJR ZİYADAR MUHtT MEY

DANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

SA 1 i E 
iYi TENViRi 

VERESiYE 
OLARAK YAPAR __ , 

Sahibi: MEHMET ASIM Ns~riyat müdüı-ü: REFiK AHMET V AKIT Matbaası - lstanbul 
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T E L E F U N K E N · 

KIS.11 
oR1R 
UZUN 

Dalgalı 

Neşriyat 

127 w. l. K. 

332 w. L. K. 

866 w L. K. 

1935 senes · · ç · ye · 
model takd·m 

3 · muhtelif tip Üzerine inşa edilen yeni TELEFUN~ 
makinaları KISA, ORTA ve UZUN dalgalarla neştJ 
yapan bütün istasyonları büyük bi~ ba.-:r.-aldıkla:.aa te ~--

Hudut ve mesafe tanımayan kısa dalgalar sayesi 
en uzak memleketlerde verilen konserleri azami berrs 
ve pürüzsüzlükle dinlemek imkanı hasıl olmuştur. 

TE E u KE 
Radyo makinalarının berrak bir su kadar temiz 

lerini dinlemeden karar vermeyiniz. 

TELEFU 
Sayesinde 1935 senesinin Radyo tekniğine açtığı 

ufuklara şahit olacaksınız. 

Istanbul - Ankara - lzmir 

Galatadaki merkezimizin salonlarında berzaman yeni TeL 
KEN radyolannı dinliye bilirsiniz. Resimli mufassal katal•~ 
emriaizeimadedir. 


