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Kutluladık 

• Üstte: Meraıime İ§tirak eden iz
ci kızlarımızdan bir grup. :Altta: 

• -"fıll4 .. . ı ı w a ı e- • • • 
~ •oyleyenlerden biri. :A•keri kıtalarımızclan bır g~ıt re•mınde 

) "artığımızda ve kültür Gazi Hz. Yalnız lstanbulda değil, 
Nutuk söyleyenlerden biri 

~.~Y!şımızda yapılan memleketin her yanında 
, Uytik hareketler _ ~:"/::c::ı!u~H~;~=~~ coşgun tezahürler 
~) ~\ıti>'tt' 1 lk . . t . J 
~'t>tıaııı ltı on bir yılda ne • tarihimizin geçmife doğru olan ıncı eşrınue, mec-
._ '· V derhal saymak kolay uzunluğu ancak yedi asır içinde i- /isin dördüncü içtima 
l.:'"~I' e eıaıen ona lüzum fade edilebilirdi. Ve guya bizler 
~~ ~.'JH.nkü Cq_mhurivetin bu memleket~ vakm za1TU1nrla yılının açılması dolayı
~~ "r barizair lfi ha i- gelmiş bir istilacıdan başka bir sıyla Öz 1 urkçe mühim 
it . ~İn gözü önünde olan şey değildik. Ecnebi ve dütman 
.etoı" t-latnak beyhude bir telkinlere biz de tabi olarak bir nutuk söglegecekle-
'~tt~ .... ben on senelik C:um- kavgacılıktan ba,ka öğünecek bir ri tahmin edilmektedir. 

~ ~.~ttı•~ı~ç h~yatımızda milli şeyimiz yok zannederdik. 
• li)U~ . derınliklerinde yap· Cumhl!rİyetin bize açtığı yeni 
1ttı 1nkı1-J • aptan bahsetmek çığır üstünde yürüyerek• ve Cum· 
illııilt'l huriyetin bize verdiği ıerbest ve 

Otluk devrinde milli yeni mantıkla düşünerek tarihe 
't> bakı.. ve görüır. ufku artık tama • ( e" • 'l' T 

~ ~01nanınu... • miyle değitti. Hakikatin ta ken· 
/(,.._ ~ disine varmak için önümüzde en-

QllQd gel kalmadı. lıte biz bu yeni 

k 
l Yaralı çerçeveden bakarak Türklerin en 

lii,_ llş / eski bir budun olduğunu ve bey· 
be ee1ıç k nelmilel medeniyetin kurumunda 
p eöllii[ ızın hayat Türklerin temel taşı olduğunu 
~'/cQ/fi...ı 1nace1"ası _ bilmek ve öğrenmekle nihayetsiz 

'le!lec ~e me,.,ak/ı ve bir kıvanç duyuyoruz. 
Qll/z b. necip Ali 

~ ll" eser 
:'lcıecle • 
~~.. ll:Se/arni izzet 

~~"'·~llıbe g·· ·· 
~tıı" unu 
)'- )a başlı

c'lksınız 

(IJe\•amr 9 uncu snyı!nnın ı fnd sDtunun~) 

,. ._, ,_.. .-- ~ ., 
) Beşiktaş 
) Türkiye Şampiyonlu

ğunu kazandı 
Fenerbahçe Galatasarayı 

sıfıra karşı bir sayilc yendi 
9 uncu sayıf amızda -Siyasi 

icmal 
4 üncü sayılamızda 

L! azan: Mehmet ASIM j 
- ._. a:wwws ~ _____ ..___ 

Dün, cumhuriyetin on birinci 
yıldönümü idi. Bu büyük günü 
kutlulamak için günlerdenberi ha· 
zırl nan İstanbul halkı, dün COf • 

uş, cumhuriyete ve onu yaratan 
Büyük Gaziye minnet ve f ükranı • 
m göıtermittir. 

Dünkü bayram, çok parlak geç• 
ti. İstanbul Ufuklarından giren ilk 
ıtıklar, bütün şehri bayraklar, tak· 
lar, büyük levhalara yazılmış özlü 
vecizelerle donanmış buldu. Şeh • 
rin her tarafında, cumhuriyetin fe· 
yizlerini anlatan vecizeler asılmış· 
tı. Cumhuriyet meydanı, Divan 
yolu, Eminönü, Beyoğlunda gece 
tenvir edilmek üzere elektriklerle 
ıüılenmit taklar kurulmuıtu. 

Halk, sabahın erken saatin· 
de akın akın Cumhuriyet meyda • 
nına akmağa batlamıttı. Geçit res• 
mi yapılacak olan büyük cadde, 
polis ve inzibat tarafından kordon 
altına alınmıftı. Caddelerde insan 
kalabalığı muazzam bir nehri an· 
dırıyordu. Saat 9,5 dan itibaren 

tramvaylar, geçit resmi yapılacalC 
yoldan çekilmi! bulunuyorlardı. 

V Alt, TEBRlKLERl KABU~ 
EDlYOR. 

Saat dokuz buçukta viliyet da· 
iresinde Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Bey tebrikleri kabul et • 
mittir. Şehrimizde bulunan Meb
uslar, fstanbul Kumandanlığı er • 
kanı ve ümerası, Deniz Kuman· 
daJ!lığı erkan ve ümerau, Jandar· 

(Denmı '1 inci aayfanm ı ıncı BUtunund&), 

Dara 
veiskender 
Tefrikamızm bugün ikinci Kıs

mına b~lıyonız. Bu kısım'da 

lskender 
Devrini, onun hayatım, istilasını 

büyük İran devletini nasıl yıktığım, 

(Dara) ile nasıl çarpı§tığmı nihayet 

(Babil) dilberleri c rasında nasll öldÜ-

ğünü göreceğiz. 

BUGÜN 
Beşinci sahifemizde birinci kısmın 

hülasasiyle beraber okuyunuz . 
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Yunan hariciye 
M. Maksimos, M. Poriçl 

Ankaraqa vardılar 
Ankara, 29 (A.A.) - Yunan ı niyet mUdürü tarafından kartı • 

hariciye nazırı M. Maksimoı ve lanmıılardır. Durak peronunda 
iktisat nazırı M. Peamaaoğlu ile mevki almıt olan ihtiram kıtaıı 
Yugoslavya hariciye nazır muavi· selam durmuf ve muzika Yunan, 
ni M. Poriç ve refakatlarında bu· Yugoslav ve Romen mar,lanm ve 
lunan zevat husuıi trenle bugün müteakiben istiklal martını çal -
10.45 te ıehrimize muvasalat et • mıttır. Mitafir nazırlar kendile • 
mitler ve durakta Hariciye Vekili rine tahsis edilen otomobillerle 
Tevfik Rüttü ve lktiea.t Vekili Ankara palaı oteline inmitlerdir. 
Celil Beylerle Hariciye Vekaleti istikbal merasiminde Romanya 
umumi katibi Numan Rifat Bey, hariciye nazırı M. Titülesko ile 
Ankara valisi, iktisat müıaviri, Romen, Yugoslav ve Yunan sefa· 
"Ankara merkez kumandanı, ha • ret erkinı ~ hazır bulunmutlar· 
riciye vekaleti ikinci daire müdü - dır. 

rü, protokol tefi ve Ankara em • 

nazırı 

İngiliz Faşistlerinin 
toplantısı 

Londra, 29 (A.A.) - lngiliz 
fatiıtleri son aylar içinde· dün ü • 
çüncü defadır ki büyük bir toplan• 
b yapmıtlardır. Bunların Reiı~Sir 
Moıley İngiltereyi dünyanın en 
kuvvetli devleti haline getirmek 
istediğini anlatmıı ve kendisinin 
yahudi düınıanı olmadığını ıöyle• 
mittir. 

Faıist aleyhtarlan iıe Hayd • 
park' da bir mukabil nümayiıte 
bulunmuılardır. Hiç bir hidise 
çıkmamıştır. 

Ter fi eden gümrük 
müfettişleri 

Ankara, 29 (Husuıt) - Güm· 
rükler Vekaleti ikinci sınıf müfet• 

Başvekil M. Makdonald dört harp titlerinden Mahmut Nedim Bey 
beı:nci ıınıf müfettiılerden Tev • 

senesini lıapiste geçirebilirmiş I tiılerden Aptullah Bey ikinciye, 

L d 29 (AA) D d l 
_ı.....__ kan f beınci aınıf müfettitlerden Tev • ,,. on ra, . . - ün ört yiU\ıa tutuyor. Bu un eıatçL 

bin kiti "ya bizim hürriyetimiz ya 1 tab~r edilen propagandanın ten· fik, Rüştü, Pertev Beyler dördün -
onun kanunu. Bunun ikisinden bi· kili hakkındadır. Muhalefet itçi cüye, muavinlerden Zeki, Hulusi, 
risi ortadan kalkacaktır,, ibaresi· fırkası azaıı bu layihaya kartı la· Necdet, Kazım, Suphi Beyler be· 
ni havi yaftaları Trafalgar mey· tifelerde bulunarak: "Bu kanun şinci sınıf müfettiıliğe terfi edil • 
danında §iddetle alkıtlamıftır. layiha11 1914 den evvel ka.bul e • mişlerdir. 

İngiliz efklrı umumiyesinin hü· dilmiş olsaydı bizzat Başvekil M. Siyam Kralı tahtından 
yük bir kıamı bir kaç haftadan be· Makdonalt dört harp .enesini ha - vaz geçecek mi? 
ri hüklımetin avam kamarasına piste geçirirdi,, diyorlar. Bu me· 

Londra, 29 (A.A.) -Röyterin 
tevdi etmiş olduğu bir kanunu tas· ıele öyle bir ehemmiyet almııtır 

lının tahttan f eragatr henüz teey• 
vip etmemektedir. Siyasi hUrri· ki M. Makdonalt bugün milli i!U"ı' k 

u resmen istihbarına göre Siam ra· 
yetlere lngilizlerin ne kachr mer· komitesinin ziyafetindeki nutku • 'I 

Yüt etmemiştir. Milli meclis . ı e 
but oldu~.ıtu gösteren tiddetli bir nun büyük bir kıammı buna has • 

d kral arasındaki ihtilaf, ahiren mec 
Propagan a eRcilrı umum iyeyi .- ~--U~ •. --~ f •r nııı ıaa· 

.~;r-"""~--.~----------------~=-_:_____;,L,:1\ tara maan Dır ı.u\RO 

Amerika, büyük zırhlılara ihtiyacın
dan bahsediyor 

Voa!ington, 29 (A.A.) -Ame
rika deniz harekatı ıreisi Amiral 
Tauuig !beyanatında demiıtir ki: 

"Amerika müstahkem üssübah· 
rileri olmadığından büyük çapta 
toplar ta§ıyabilecek ve uz.ak mÜs· 
temlekelerde dolaıabilmek üzere 
kafi mahrukat götürebilecek ge • 
milere muhtaçtır ki bu gemiler an
cak büyük zırıhlılardan ibaret ola· 
bilir,, diğer taraftan bahriye müı· 

teşarı M. Hanri Ruzvelt Londra 
deniz müzakerelerinden hiç hah -
setmeksizin demiştir ki: "Ameri • 
ka büyük gemiler lehindeki hattı 
hareketinden katiyen ayrılmak 
fikrinde değildir.,, 

Amiral Taussig'in beyanatı Ja· 
ponların tecavüz silahla'i-ının azal
tılması hakkındaki son taleplerine 
doğrudan do~ruya bir cevap te· 
lakki edilmektedir. 

ita/ya, Almanya, Polonya, ve Macaristan 
arasında bir kültür misakı .. 

Berlin, 29 (A.A.) - Havas a • 
janaı muhabirinden: 

"Berliner Moıgtangpoıt,, gaze· 
tesi, V&rfova'daki Alman Orta El· 
çiliğinin Büyük Elçiliğe terfiini e· 
hemmiyetle kaydetmektedir. M. 
Gömböt'ün Varfova seyahatini 
mevzuu bahseden bu gazete, Peıte 

resmi mehafilinde ltalya, Alman • 
ya, Polonya ve Macariıtan arasın• 
da bir kültür misakı akti derpif e • 
dildiiini yazıyor ve: 

"Böylece küitür münaaebetleri· 
nin takviyeai, ıiyaıi bir anlatmaya 
da yol açacaktır.,, diyor. 

Belçika müdafaa tedbirleri alacak 
Brüksel, 29 (A.A.) - Kıral, ı. men müdafabını temin edecek 

ıer muharebesinin hitıraıını tez • 
kir için yapılmıt olan meraıimde 
önünden ıeçmiı olan muhariplere 
hitaben bir nutuk ıöy1iyerek ıulhu 
temin etmek ve harbin önüne geç.· 

b:itün aık~.,.i tedbirlerin alınması 
lazim geldiiini aöylemiıtir. Mütn· 
rünileyh mitli müdafaaya ait ola· 
rak Parlamentoca taavip edilen 
bütün tedbirelerin tatbik ve icra 

mek için Belçika arazisinin tama· edileceiini ilive etmiıtir. 

ma veya müe'Dbet hapse mahkum 

edildiği takdirde bu hükmün kra· 
im tasdikine iktiran etmesinin za· 
ruri olduğu,, suretinde ceza kanu· 
nunda mevcut olan maddeyi tadil 
eden bir kanunun kabul edilmesi 

yüzünden çılonıştır. Kral, bu ka· 
nunu tasdikten imtina ebnİ! ve 
bu hususta efkarı umumiyeye mü~ 
racaat ed1lmesini istemiıtir. Hü
k\ıınet, milli iradenin önünde ser· 
furu etmiye hazır ise kral da ma · 
kamında kalmıya hazırdır. 

Singapur, 29 (A.A.) - Siam 
hükumeti tarafından vazedilmiı 
olan sansür dolayııiyle vaziyetin 
ıte merkezde olduğunu anlamak 
çok mü~küldür. Siam ordusu, kra· 
lın lehinde ve aleyhind~ olmak i.i· 
zere ikiye aynlmı9br. 

Feci bir zehirlenme! 
• 

Darüaaelim, 29 (A.A.) - Ce • 

nubi TaJlıanyika'daki bir kız 
mektebinde Şark Oil tetmiye edi· 

len köpek balığı yağı yüzünden 

zehirlenen 33 talebe ölmüttür. 

Mektep müdiresile dah, birçok ta• 
lebenin vaziyetleri ağırdı. 

Otomobil ve tayyare ite acele 
mektebe heki,mler ve zabıtamemur 
ları gön.derilmi9tir. Geri kalan ta• 
lebenin de ölmelerinden korkulu • 
yor. 

Bu hadisenin eararı anlatl'lınca· 
ya kadar hük<imet, bütün memle • 

Recep Bey Sergi evini gezdi 
. Milli 

yerek tebrik etmittır. Ankara, (Hususi) - Halk Fır· 
kası Umumi Katibi Recep Bey 
Sergi evini ziyaret etmiı, kendisi • 
ne Matbuat Umum Müdürü Vedat 

ye Tasarruf · cemiyeti 
b .. ''k S · · de ,çıı.-uyu erıı evın 

gi on bet ikinci teıriıı• 
Nedim Bey tarafından izahat ve • vam edecektir. I .. , 
rilmittir. Recep Bey, gördüklerin· 1934 sanayi aerf111 1'0 
den çok memnun kaldığını söyle - memleket hizmetine ~ 
mit ve ıerıiden çıka.r)<en bu eaerin ra sergisi yalnız yerli ah 
baıarıcılarmı "Mutlaka yapılması gileri için deiil, her 1 ; 

lazım gelen ve yapılabileceğinde giler ve toplantılar, .-ı:ıeri 
ıüphe edilen bu iti baıarmağa mu· spor ve turizm harek:., 
vaffak olmak, herhalde takdirle memleketin modern uı 
karıılanmağa değer bir ittir.,, di - lacaktır. 

Le Jurnal' de dikkate değer bir 
bütün hidiaelere yü~lc 1~ 
tinin azameti ile hakısıl 0 

' 

Sen Briı makaleıiııİll 

Parit, 29 (A.A.) - Havasa· 
janı bildiriyor: Sen Briı Lö Jur -
nlll aazeteıinde yıldönümü dola • 
yııae yeni Türkiyeye tahsiı ettiği 
,._.,•kalede diyor ki: 

"Y ıldönümleri biri birini takip 
c.d:yor. ltalyan röneaanaından aon· 
ra Tihkiyenin yeniden doiutu yıl· 
d6nümü .• lkiıi aruında milfterek 
bir nokta var: kuvvetli adamın 1s· 

tikrarı Sakarya galibinin sevr mu· 
ahedesini süpürerek ortaya yeni 
bit Türkiye çıkardığından beri on 
ıene geçmittir. Mustafa Kemal o 
vakitten heri, tıpkı Musolini gibi, 

Hırvat tedhişçinin 
teslimi meselesi 

Viyana, 29 (A.A.) - .Franaız 
maslahatıüzarı Hırvat tethitçisi 
Pavleviçin teslimini Yuıoslavya 
hükumeti değil, Fran:-n ı. ;· • .A mefr 
n1n ıtteaıtJ&.ıın --vu ....... ,- ... _ .. _ 

metine bildirmiıtir. 

İtalyanın yeni zırhlısı 
Cenevre, 29 (A.A.) - 35 bin 

ton hacminde Vittroio iımindeki 
zırhlı hükümet memurları hazır 
olduğu h;lde merasimle tezgaha 
konu1muftur. 

Casusun muhakemesi 
Belfort, 29 (A.A.) - Ecnebi 

bir devlet lehine cuusluk yap • 

makla müttehim levazım zabiti 
Frojun muhakemesi hafi olarak i· 

ki gündenberi cereyan etmektedir. 
Lehli caıuı Krauı çok mühim if • 
taatta bulunmuf tur. Yalnız eski 
muhariplerin bir heyetine muha • 
kemede bulunmak müsaadesi ve • 
rilmiştir. 

Roma üzerine yürüyüşün 
yıl dönümü 

Roma, 29 (A.A.) - ltalya, 
dün Roma üzerine f~iıtlerin yü • 
rüyü9ünün 12 nci yıldiSniimünü te· 
ait etmittir. Bu münuebetle M. 
Muaolini, an'ane mucibince, Ro • 
manın ıüzelleıtirilmeıi için yapı • 
lacak aon intaata ait kü,at reami • 
ni yapmııtır. ltalyanın her ta• 
rafından gelmit olan 15 bin spor -
cu, Palatin tepeıinin eteğinde eıki 
Maxime ıırkınm bulunduğu yer • 
de açdmıt olen büyük yolun kü • 
tadnıda bulunmuıtur. 

Kısırlaıhrılanlar kapa
tılmalı! 

yerinde diyor ki: 

"Bu yeni devir Aıı•dold 
sünü garplıla9tırabil~ 
Tecrübe.bundan 9inıd1cl 
bir cevap verebilecek 
lerilemmiştir. Ne oturt' 

Mustafa Kemalin büyiil< i1' 
!erinden biri dütmanlat'~ 
mi bir barıtmayı kabul -~ 
onlarla Balkan itilafı '(1P" 

tirmİf olmasıdır .. ,, 

~ 
1• t r' Radikal sosya ıs. , ' 

çalışmasını bıtif 
Nanteı, 29 (A.A.) ~ 

aosyaliıt fırkası, ittif akl~ 
yannarne aureti kabul ed 
aaisine hitam vermitti~ w 

ı>eynıımummın p.t' .J 
nin düıürillmetini ~ 
f ıkraıında böyle bir itİJI 
ıelerin ileri ıürmekte _ J 
hayali menfaatleri tah~ı.ı 
mek ıöyle dursun Jll 
spekülasyoncuların . d 
namüskir sayi tahrıp e 

yan olunmaktadır. 'tı 
Mançuri petrolları ' 

Tt,kio, 29 (A.A.) / 
haberler alan Japo~,,ıi 
Mançuri petrolları inh•..,;~ 
lesine atfedilen ebedi 
merika'nm, son hafı-l,r / 
ııksık gösteren lngili;.,-: 
münasebatını kııkaj;ıı
aayıyorlar. Aynı ıneh d,ısif 
atine göre bu meıele, ,,ei1 
keratında müşkülatı .., ·~ 
caktır. A ı1'et' , 

Almanyayla !"' r ,. / 
arasında Zep 1! .'·~..A 

Vaşington, 29 ( ~0,-. 
man Zeplin f abrikaf1 lı'~ 
tor Ekner Amerika11•~0_,ı 
setini tespite memur ,ıP' '' 
kabili sevk balonu ;ııt' t ~ 
etmiıtir. Doktor E~,, ~ 
ile Amerika araııı1d~, it'~ 
Zeplin hava munıa" ut· ~I 
imkanlarını arıya~Jll~ ~ 
leyhin fikrine ıöre loPoS'.,,.. . 
merikadan ikiıer ~il -· 
~u hava hattını teıll' .Al 
tır. .d~ 

Bir şiJepin sebep M. Hitlerin seyahat1eri kette köpek balığı yağının istihli· 
kHi yaıak etmi!tir. Berlin, 29 (A.A.) - Dr. Zo-

olduğu yangın Berlin, 29 (A.A.) - Neırolu • I b k zel, Doyçe Sıaytunı'da yazdıiı 

Yakında Benn~t:ı~ ;' 
hava merkezi teıı• .,..":", 
ıayede Nevyork ile.,,.,- -~ 
daki uçuı altı , .. t• 

1 I f 

Panama, 29 (A.A.) _ Pana. nan bir emirnameye ıöre M. Hit • ta1yanın Türkiye üyü bir makalede kı.ırlattırılan bir ta· 
merika namındaki tilep, Uman da· ler'e reımi ıeyahatları sıraaında e1çisi kım kimaelerin ameliyattan ıonra 
bilinde ~.ıtuımut ve yangını civa. devlet reisine ve ordu bat kuman• Roma, 29 (A.A.) - Röyter a· ıuiiıtimalde bulunarak zührevi 
>mdaki be§ eve de sirayet ettire • danın& mahıus meraıim yaprlacak janıının bildirdiğine ıöre İtalya • hastalıkları arttırmakta oldukları· 
rek kamilen yanmıttrr. ve hususi ıeyahatlarda ise ordu bu nm Türkiye Büvük ~1~iı:i ~.~. Yin • m söylemekte ve bunların tahaf • 

150.0Q.O dolarlık ~ir zarar var· ziyal'eti. ::=J6n ltilmem91ikten ı cenzo Çine ffk ltalyin Büyük E.l • lfuzhanelere kaP.,atılmasını iste· 
drr. , re!ecekttr. çisi olarak tayin edilmi§tir. mektedir. 

OtomobHde dii:!., 
Pe9te, 29 (A·'-· ~, 

yarıtçısı Karaciol• atıl t~ 
bir dünya ıürat relı .tte ~...$ 
tir. Mumaileyh ~ ı.:t ,;r 

1'1' ıametre 885 metre 1 
, . 

etmiıtir. 
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Reaimlerimizden biri 1•met Pcqa Hazretlerinin Ankarada a~ılan •ergi crJini ziyaretlerine ait bir inti· 
baı te&bit etmektedir. Diğer resimde Ba§rJekilimizi Romanya Hariciye Nazıriyle birlikte görüyorsunuz. 
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Himmet pehlivanın Polis haberleri İhtisas mahkemesinde 
jstediği tazm;nat mahkfım olanlar 

Bir evin yarısı yandı Dokuzuncu ihtisas mahkeme -
sinde heroin sattıkları tespit edi -
len Ali ve Süleyman isminde iki 
kifi birer sene hapse ve 1060 lira 
para cezasına mahkUm olmuşlar." 
dır. 

trlecliai 
intiha rnebuganı daflt· 

ly~ P Yapılmasını iste
lllec}' • ~lll'r . _111 ile gÖrü§tü\(. 

Haliç idman klübü güreşçile • 
rinden Himmet Pehlivan gecen Dün sabah Sultanahmet, Emir· 
sene bir güreş idmanı esnasından sinan mahallesinde Akarçetme so· 
kırılan kolunu tedavi eden Doktor kağrnda Lem'i efendinin evinin 

O h A Be h b. üst katında oturan Aliye Hanımın 
r an pti y aley ine tam ır d d 

milyon lira1ık biT tazminat davası 0 asrn a mangaldan sıçrıyan kı -
t 

, vılcımlardan yerdeki parçalar tu· 
açmıf ı. · 

tutmuş ve ev yarı yanmış bir halde 

,. eıaıne ·ı . . 
'ıq· t ııı il . verı mıştir. 

'Ye ladi~~ •Ürdüğü tekli!,teş 
'ita Yle rneıgul ola

Himmet Pehlivan Alman has· söndürülmüştür. 
taba.nesinde tedavisiz bırakılmış 
olduğunu ve fenne uymıyan teda· Bu da mangal bırakmaktan .• 
viler neticesinde a1i1 kaldığını id - Fenerde, Cafer mahallesinde 

Heroin satmak . ve içmekten 
suçlu Kasımpaıalı Zeki de bir ıe• 
ne hapse mahkUm edilmiştir. An
cak bu yüzden hastalandığı için 
hastahanede mevkuf kalcaktır. 
Arkadaşlarından Cavit, Nuri, Di· 
mitri de birer sene hapse mahkum 
olmu!lardır. 

L ında 
lı.t o.._takt epey dedikodu-
~ h· rr, 

dia etmektedir. Doğancı sokağında Hayri Beyin 
14 numaralı evinde otur.an amele 
Hulusi efendinin refikası Bedriye 
hanımın odada bıraktığı mangal -
dan sıçrıyan kıvılcimlardan yan -
gın çıkmış ise de komşular tara -
frndan söndürülmüştür. 

~ •• tte"i 
bıııL:. muhalefetle kar-

k~tti 
~ ıı,.d 11. tUe Yan an gelmesi 
~"tkiJin t~n olunabilir. 
l{~1~ aya, nııllet mecliıini 

. run rn af-"- • • ' ha uv ıu1;atim a· 
ıııt\o '1cueto !"YekiJc verilmek iı· 

ı:ıe..ı.- 'Cııt d .. -~cında böyle bir 
.... ~ L_ . ~tıld' 

b· "'lıdi ~ Şu halde a· 
~ h~ t~ Yetlerinden bir 
'lla~la tek demektir, 
t~ '1ttbin da rnuhtelif fırka· 

b" ' e de gene getirebi-

Dclailin tespiti için mahkemece 
t~yin edilen operator doktor Akif 
Şakir Beyle güreş antrenörü Her 
Peter rapor vermişlerdir. 

Bu raporlardan anlaşddığına 

göre, tedavi geciktirilmiş ve fenne 
uygun olaTak yapılmamıştır. 

Mahkeme, Himmet Pehlivanın 
yeniden muayene edilmesini, ko • 

lundaki kuvvetinin kaçta kaçının 
zayi olduğunu, eskiden çalı§tığı 
vazifesine devam edip edemi ye • ~ ' ~ l~&İ) 11l'reiıleri, fırka!ann 

\ 
,'l.,1.~tltı'lı.tt telakki olunurlar. 

"l 1 'b <q. .t. ceğinin tespitine karar veTınittir. 
İt "4(seriya bir fırka-

edeıı ~aiyetidir. Bir fır-
~~I' hangibir baıve

t'\... , etmesi miimkün -

·"' ı.._ - • "~ "Q d'· ~>iiıt d "!üncenin yer bul-
t°'i; 1 tde lvasını ıiyaıi hür-

l.ıı. llch:ı· il l>il' • • • d ''\ "l!' cenuyet ıçın e 
L "-ır..ı • J:' 
'Q ıj ... ~ akat ha~iıelerin 
~ d~~ ~ oluı tanlan par
. "lı • itin liu.~İı\ lçİll d ~ nerelere doğru 

>,~ ııı~ll'ıı 0~lrlıl olan ölçünün 
~ ~lı~lla trıadrğıru bizzat 

"' ltdlJ-la etmek istiyenler 
'ııto~ r •• 

~ ~tlki. ııaterninin bundan 

~~ ll'a.ırnd'na~raaı ile bu
~ fllr~~ a, bilhassa Avru-
)' h• ıı-t, Vardır 
ı. 4'-lıil'j • lllol d • 
111lh· . lli t ar a dünkü ·· 

~11\i ~t &U• 

. ~~ t ıı ~llağı ama hareketi 
~ ~ttir, ıta. &ardına ha-

~'~ l'elef'i d u Avrupai ce
,ıı~~~i ı.~. en celen bir 
~ ~ ı ol,..,_ ı hata.larının za. 
~ -··ı.ııtu.. 

h• Jet A ' 
~ it~ h' .. "'l'\apadaki 

Büyük bir seyyah 
kafilesi geliyor 

İkinci T eırinin birinci perşem• 
be günü limanımıza geleeek olan 
"Volkanya,, transatlantiği şimdi -

ye kadar şehrimize gelen ltafyan 
seyyah kafilesinin en büyüğünü 
getirecektir. Gelecek syyahlarm 

aayıaı, 1750 dir. Muv.affakiyetle 
gezdirilmeleri için, muhtelif acen· 
talar tertibat almıılardır. 

Gelecek balyan seyyahların bü· 

yük bir kısmı memurdur. Arala -
rmda bazı yüksek şahsiyetlerin, 

fa§ist mebusların da bulunduğu 

söylenmektedir. halyan seyyah -
ları lstanbuldan daha batka bir 
yere git~iyecekler, buradan -tek -
rar halyaya döneceklerdir. 

Geldikleri vapur, dünyanın en 
büyük vapurlardan biridir. • ıı, ırer par-

. 'ıı, ı_;ıll'ıan aa.-ltnaktadll'. - ·" ... , ........ _....,nmllllffl111t.....,nı-.. uı-... - · - -

, ~ d' hiıtaıı!'anın, Baltık 1925 senesinde M. Vadala'ya, bi· 
)' l>~l~1ietttli ~ .1•~anyanın rinci ıınıf bir koıuolosluk tesis et· 
\ l>otı~~ e~to eıa dtihak edi
~~.ı,~hl llibaı.i ılarına sadık , q'Utı ~ d Yle &ağ ,.A __ ,_ 

~ L t"Ylet ""'-'Mlll<l 

L "ll ~'•• adaınJnrının 
~a... İçiıı ' •ol cenahın da 

-. ııtılll aldı~ 
a le.ıı • gr tedbire 

~ "01tİdir \) s . 

mek üzere Samsun'a gönderm:ş· 

tir. Bu tedbire tevessül bir zaru· 
ret idi. Çünkü Samsun, Türkiye -

nin Karadeniz limanlarının en 
mühimmi halini almakta idi. Yu • 
nanlı'ların Amisos adını verdikle· 

ilttı ctdri Et 
SQtl Ji em ri Samsun'un yirmi be§ asırdan zi· 

4:l.ı ~:t ı,.akkında yade devam etmiş olan bir tarihi 
t: ' t\.lta vardır. Samsun Avrupa ve hatta 
"' ~etd1 p A k 1~ ~ Athen .meri a ile doğrudan • doğruya 
11\b'ı.ıtı es,, Ya- münasebeti olan bir pazargah idi 
~,~tı l''1t ha]dtrnd ve bugiin de öyledir. Samsun, Tür· 

• •i 'ltl,d. 111da n a Ya~ılnu§ kiye'nin ıimendifer hattı ile dahi· 
ı...oı,lt >.':· ~ k~§rolunacağı le bağlı olan yegane Karadeniz li· 
"'lUt '" il. ~ıtnb . 

t il 1 '~•d· · Vada)ınd nıu- manıdır ... Bundan maada Samsun 
~t "o?ı. '~e.. a oku., · T" k' ' · b l 'cı ~ı •J F ~ yenı ur ıye nın vücut u ma&ını 
l~, tı 0•1tı~ rauaanın ve kend'sinin riyasetine gelmesi· 

t~ ~ ~9.ttı nda b 1 ,
1 
~~ tılard u un- ne yarayan harekete ba,lamak ü-

~1 \it; s, l~İır:i ~orfo zere, 19 mayıs 1919 tarihinde 
ı ~'f o(l'I. lıtı'd ftır. S .. ..,.,,n'• ,.,1-,. ,· ıH 
;ı•, '4d.~'l''n .a Frann'nı -·--:· .. ~ • -

"'"~ ~ id bir lconaoI n Bu kıtap gerek oryantalistlere 
'· 't., tt dilen h~ a- ve gerek ticaret erbabına faydalı 

tı ır 8.• ol k b" d' hülctirn • , • aca ır eser ır ve gayet güzel 
etı bır liıanla yazılml§trr. 

Üzerinde bı~ak bulundu 
Demirhon mahalesinde bir ku· 

lübede oturan 62 yatlarında Tahir 
üzerinde bir bıçak bulunduğun -
dan yakalanmıştır. 

Kirkor isminde birisi Pangal • 
tıda Bilezikçi sokağında 133 nu -
maralı evde oturan Madam Despi· 
nanın evine gitmiş, ve a ~ncağını a• 
lamadığı için evin camlarını kır • 
mak i~tediğinden yakalanmıştır. 

Moda tramvayı bugUn 
a~ıhyor 

Kadıköy, Moda, Fenerbahçe 
tramvay hattının açılma merasimi 
bugün saat on altıda yapılacaktır. 
Merasime birçok kimseler davet 
edilmiştir. 

M. Greveniç 
Almanyarun İstanbul Konsolos 

Muavini olup birkaç senedenberi 
şehrimizde bulunan, Türkleri çok 
seven ve Türkçeyi merak ederek 
öğrenen doktor Fon Greveniç Al· 
manyanın Barselona Baı Konso • 
losluğuna tayin edilmiştir. 

M. Fon Grev en iç bundan üç 

hafta evvel lzmir ve havalisinde 
eski eserler tetkikatı yapmak üze • 
re mezunen oraya ve oradan Yu· 
nanistana geçerek Almanyaya git· 
mişti. 

M. Fon Greveniç önümüzdeki 
ayın on beşi11de yeni memuriyeti • 
ne gidecektir. 

Fransanın Kudüs konsolosu 
şehrimizde 

Fransnnın Kudüs Konsolosu 
M. Dona) dün ekispreale şehrimize 
gelmİ§ ve Perap:ılas oteline in • 

miştir. M. Dona] yarından sonra 
T oros ekispresile Haydarpaşa dan 
hareket edecektir. 

Almanyanın Kahire Elçisi M. 
Ştorer de dün şehrimize gelerek 
Toros ekispresle hareket etmiştir. 

Muammer Bey şehrimizde 
iş Bankasının 1skenderiye şu • 

hesini teftit etmek üzere Mısıra 
giden iş Bankaaı Umum Müdür 
Vekili Muammer Bey dün sabah 
Avrupa ekiıpresiJe Avrupadan 
§ehrimize gelmiştir. 

indirilen ceza 
iki buçuk sene evvel Şehremi • 

ninde Lalezar bostanında bir ala• 
cak yüzünden çıkan kavga netice· 
sinde Kenan isminde bir Arnavut, 
alacaklı Muradı tabanca kurşunu 
ile öldürmüş, ağır cezada on be§ 
sene hapse mahkum olmuıtu. Bu 
karar, Kenanın itirazı üzerine 
Temyiz mahkemesince bozulmu§, 
ağır cezada mahkemesine yeni -
den bakılarak Kenanın cezası dört 
buçuk seneye indirilmiştir. 

Balkan konseyi müza
kerelerini takip için 
Bükreı gazetelerinden "Uni • 

versul,, gazetesi sahibi ve başmu • 
harriri eski N~zılradan M. Stelia 
Popeıko gene aynı gazeteden mu -
harir M. Ferman ve "Oimineatza,, 
gazetesi sekreteri M. Liva Nasla 
"Reçelkarol,, vapuru ile Roman -
yadan şehrimize gelmiş ve Anka • 
raya gitmişlerdir. 

Ankarada bugün toplanacak o· 
lan Balkan konseyi müzakeratını 
takip edeceklerdir . 

Buğday ve tiftik satışları 
hararetlidir 

Arpa ve buğday piyasalarında 
görülen canlılık hararetini muha
faza etmektedir. Arpa ve huğda· 
ya karşı bir çok ithalatçı piyasalar 
da istek olmayışına rağmen, mal· 
larımızm büyük bir rağbetle ıa· 
tılması tüccarı ve zurraı çok mem
nun etmektedir. Mevcut buğday 
ve arpa stoku bütün talepleri kar· 
§ılıyacak vaziyettedir. 

Diğer taraftan tiftik ve yapağı 
piyasasının canlıhğı da devam et· 
.rnektedir. 

Alman mensucat f abrikalan • 
nın ham madde ihtiyaçlarım Tür· 
kiyeden temin etmesi bu canlıh • 
ğın birinci amillerindendir. Şim • 
diye kadar yapılan sah§ yeic:unu 
da on iki b'n balyeyi bulmuştur. 

Caddeleri işgal eden seyyar 
esnafla mUcadele 

Caddeleri ve meydanları if gal 
eden seyyar esnaf m kamyonlarla 
toplanmasına devam edilmekte • 
dir. Bu suretle zaman, zaman sey
yar esnafın toplanması çok iyi ne· 
t:ce verdiğinden belediye zabıtuı 
memurları bu şekilde mücadeleye 
devam edeceklerdir, 

- ~- -~~~~-

Şapka kanunu daha çıkmanııt
tı. Yüce batbuğ Kutamonudan 
sonra Bursayı kıvandırmışlardı. 
O gün gazetelerin bile duyamadığı 
ansızın bir gönül taşkınlığı Bursa 
sokaklarım coıkun l ~ gönül tuf a• 
nma çevirmi§lİ. Gönlümün o gün• 
kü yükselişini uranhyamam. Be • 
nim içimde varlığımda o gün va • 
rılmaz eritilmez bir güvenç ko • 
parmrıtı. Saat on sularında bele· 
diye önü yeniliğe susamı§, eskili· 
ğin bir bayrağı olan fese kartı 
köpürmü§ çalkanan bir deniz gibi 
idi. Bu coıkun varlığa yüksek bir 
seki üzerinden Bursa müze müdü· 
rü Hasan Fehmi Bey ıunları ıöy • 
lüyordu: 
Avrupanın köşesinde bütün kat .. 

kınma yükselme kabiliyetleri i· 
çinde Bursa her zaman bir kabris• 
tan görünütünde kalamaz, Buna• 
lılar, bu güzel yurt kötesinin ço
cukları bütün ömürlerini türbe• 
darlıkla geçiremez. Yeni bir yola 
yükselme, incelme yoluna girdi· 
ğimizi müjdeliyen ıapka bize btr 
medeniyet tacı gibi büyük itler 
vadediyor. Bu değişme Tanzimat 
değiımeleri gibi dekor değitimi 
değildir. Onu bizim batımıza ko
yan yüce el onun bütün gerekleri· 
ni de, yakışanlarım da vadediyor 
demektir. Buna artık mum ya• 
kılır türbe mahalleleri değildir, 
Vitilere, Karlspatlara boy ölç • • 
mek için uzanan bir varlıktır de -
mi!. Haydi onun yüce buyruğun • 
dan dışarı çıkmıyacağımızı yük· 
sek katında peketmek üzere 
kötklerine gidelim deyinee ara ıı· 
ra görülen feslerin parçalarından 
yağan bir yağmur altında Keıitin 
eteklerine sığınan Gazi köıküne 

gidildi .. 

Orada doktor Nazif Şerif Bey 
çok aletli bir hitabe söyledi. Bü • 
yük baıbuğ bu böğüncümüzden 

pek çok mütehaasia oldular, o za· 
manki gazetelerin mahrum kal· 
dıkları bu çok gönül alan veciz 
hitabeyi lutfettiler. Bu hitabenin 
gönüllerde yaptığı büyük koygu 
lıiç bir tesirle ölçülemez. En bü· 
yük bir varlık küçük gönüllerin 
aeviyesine inerek lahÜtt bir ko • 
yaklıkla vicdanları sanyor, eriti • 
yordu. Bir gönül suresi gibi İn• 
sanı gaşy eden o hitabe aynen böy
le zaptedilmiştir: 

Muhterem arkadaılar; 
Sizi yekpare bir vicdan halin• 

de bir kalp halinde kartımda aö .. 
rüyorum. Bu kalbe bütün vicda· 
nımla temas ediyorum. Bu lemaı 
bana çok yüksek ıaadetler bah§e
diyor. 

Arkadaşlar; 

Ben ötedenberi muhterem Bur· 
salıların bu yüksek kabiliyette ol • 
duğuna çok kani idim. Fakat maa· 
ı teeasüf üç beı ahmak bu kütlenin 
iistüne çıkmak bu zeki. ve kahili· 
yeli örtmek istediler( Kahrolsun
lar sesleri.) 

Halbuki hakikatin örtülmek 
imkanı olmadığı bugünkü tezahü • 
ratımzla mütecellidir. Cümlenize 
tercüman olarak beyefendi bira
d em izin söylediği sözlerden çolC 
mütehassis ve minnettarım. Bu 
ıamimiyete takdimi tetekkürat e
derim. Coşkun hissiyata hali gale· 
yanda bulunan tezahürata layılC 
olduğu veçhile mukabelede ıbulun• 
mama görüyorsunuz ki fartı heye
canım manidir. 

Arkadaşlar, bir zamanlar bu 
milletin başına fes giydirebilmek 
için birçok fetvAlar çıkarıldı. BiF 

M. "· 
(Denmı • Uncii aayıtanm 4ı tlnctı s1ltımun4& 
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Siyasi icmal Gençliğe 

Japonyada heyecan Gençlerimiz acun aençlerinin 
en bahtiyar olanlarıdır. Ne mutlu 
onlara. Ben gençliğimde bütün 
halkı benim soyumdan, benim ka· 
famda insanlarla dolu bir ülkede 
yaı amağa hasret çekerdim. An • 
cak Oımanhlık denilen karman 
çorman var1ıiın içinden ııyrılıp 

çıkmak bana çok güç görünürdü. 
Kafamdaki hükômet için bir yer 
arardım. Araya araya latan.bul a· 
dalarından birisinde olsun görme
ğe razi olurdum. Orada kendi ıo· 
yumdan birikmiı bir halk kütleai 
içinde yaşamak imkanını hayalen 

EUGÜN iPEK Sineması 
iki bnynk film birden gösterecektir : 

t-CANLI GE'fl uyandıran bir kitap · 
Vabıt ormaolana gizli ka'mıı esrarı, hiçbir vakit garel 

glrlilmiyecek l:e)ecan, vahıi mahlukların mntbiş 111D 
1 

Son gün1erde Japonya ordu • 
sunda bir kitap dağıtılmıf • 
tır. Bjn altı yüz nüsha olarak 
basılmı§ olan bu kitap hükUmet 
mahafilinde heyecan uyandırmıt· 
tır. Bu kitapta müdafaa vaziyeti 
muhafaza edilmekle beraber Ja • 
panyanın beynelmilel vaziyeti, 
iktıaadi ve İçtimai itleri gayet a· 
çık ıurette münakaıa olunmakta· 
tır. Bu kitapta istinat edilen na· 
zariyeye göre Mançukuo devleti· 
nin teıekkülünden ıonra Japon • 
ya kendisinin üç misli bir mesa • 
hai aathiyeyi müdafaa etmek mec· 
buriyetindedir. Sovyetler ise Av· 
rupadaki emniyeti temin ettikten 
ııonra Uzak Şarkta tecavüz vazi • 
yeti almıthr. Diğer taraftan Ja· 
panyanın Amerikaya itimat etme· 
si de mümkün değildir. Amerika 
Uzak Şarkta açık kapı politikaıı 
müdafaa etmek vesileıile hah· 
ri kuvvetlerini arttırdıkça arttır· 
maktadır. 

Siyaıi mahafil, bu kitabm har· 
biye nazırı tarafından takbih e· 
dileceğini tahmin ederken müı • 
tef arı ıazetelere beyanat vermİf, 
Japon ordusunun fikri bu kitap 
ile beraber oldujunu söylemiıtir. 
Bunun üzerine mütkül bir vaziyet 
haııl olmuıtur. Harbiye nazırının 
istifa edeceii rivayetleri baıla· 

mııtır. Fakat harbiye nazırı isti· 
fa ederse bundan Japon ordusu· 
nun müteeaair olaca\c, etmediği 
takdirde hükUmet, Diyet mecliıi· 
nin tiddetli hücumlarına uğraya· 
caktır. 

Rivayete ıöre, harbiye nazırı 
iatifa edene ordu ite müdahale 
edecek, yeni tayin edilecek na • 
zır hakkında tartlar koıacakmı§. 
Bu arada Diyet meclisinin dağıl • 
muı f&Yİaıı da vardır. Hula • 
sa; mevzuu babı olan kitabın 
neıri Japonyanın dahili vaziyeti· 
ne, dolayııiyle harici siyuetine 
büyük bir tesir yapacağı zanno • 
lunmoıktadır. · 

Landra konferansı 
Londrada 1935 aeneainde top· 

lariacak deniz konferanslarına ha· 
zırlanmak için lagiltere, Ameri· 
ka, Japonya devletlerinin mu • 
rahhaalan araaında cereyan et • 
mekte olan müzakereler ümitaiz • 
dir. Amerika ile Japonya aratın· 
daki ihtilaf çok derindir. Hatti 
lngiltere ile Amerika arasındaki 
rakabet te bertaraf edilemiyecek 
derecede mühimdir. Bu hal ne· 
ticeti itibariyle ' Cenene ıilhıız • 
lanma konferansının akim kal • 
masmdan da"a tehlikeli ıörül • 
mektedir. 

a1eyhindedir. Her devlet istediii 
büyüklükte ve küçüklükte ıemi 
yaptırmasına taraftar görünmek • 
tedir. Bir de Japonya taarruz va· 
ııtaaı olan tayyare gemilerinin ta· 
mamen kaldırılmaıını, bilakis 
müdafaa vasıtası olan tahtelba -
birlerin çoğaltılmasını bir pren • 
ıip olarak ileri ıürmektedir. 

Nihayet Japonyanın en esealı 
idia11, kendisini en büyük deniz 
devleti olarak kabul ettirmektir. 
Vaktiyle 1922 Vat ington kongre· 
sinde kabul edilen, sonra 1930 
Londra konferansında dahi tas • 
dik olunan 5 - 5 - 3 nisbetinin 
ilgasında ısrar etmektedir. . 

Yugoslavya kabinesi 
Kral Aleksandrın vefatı üzeri· 

ne istifa eden Uzunoviç kabinesi 
pek az değiı iklik ile yeniden te • 
fekkül etti. Bu ikinci kabineye 
sadece §İmdiye kadar takip edi • 
mit olan siyasetin kayitaiz. ve 
tartaız taraftarları girdi. Yeni 
kabinenin eski kabineden farkı, 
kuvvetli fahıiyeti ile tanınmıı o .. 
lan Ceneral Jivkovitchin harbiye 
nazırı olarak kabineye girmesidir. 
Bundan baıka eski baıvekiller • 
den Voia Marinkovitch ile Serch· 
kitabin her biri yeni ihdas edilen 
baıvekil muavinliği sıfatiyle yeni 
kabineye alınmasıdır. 

Baıvekil Uzunovitch, eski 
Hırvat fırkası reisi Machek, ıon· 

ra eski katolik Sloven f ırkaıı re· 
isi Mgr Korocheta, Bosna müslü
manlarmın lideri M. Spaılo ile 
ayrı ayrı aoruımüt d ·· 
rüımelerden istihdaf olunan mak· 
sat tamamiyJe hasıl olamamıştır. 

Fakat bu ani atamamazlık arada· 
ki prensip ihtilafından ziyade 
ıahst sebeplerden ileri gelmekte • 
dir. Onun için aradaki anlaıma 
ihtimalleri bütün bütün kalkmıt 

değildir. 

ltalya Kralının Somalı 
seyahati 

Geçenlerde İtalya Kralı Etna 
yanardağına çıkmak i.:zere yapıl • 
mıı olan bir yolun açılma mera • 
siminde bulunduktan sonra bir 

bile güç bulurdum. Bu benim ku • 
runtumun en yükıek kertesi idi. 

Bir gün pek ıevdiğim Macar 
bilgelerinden Doktor Karaçonla 

2 - Kadınların Sevdt 
Framazca 16zJü. Oynıyanlar: 

JAK DEMPSEY • PRIMO KARnERA • MAt<S 
Fiyatlarda ıam. yoktur. 

•••••• Nihayet Y annki Çarıamba akşamı 
SUMER (Eski Artistik ) Sine1" 

Her yerde hası1at rökorunu lurmış olan 

Bitmemiş SENFO 
Muazzam tabeserin ilk İraesi şerefine 

B Ü Y Ü K G A L A Müsarnetl 
Müm~ssilesı : Eo güzel Macar ıarkılaranı teganni edell . 

MARTHA EGGE9 
Muıikiıi: Franz CHUBERT, Rejisörü: WillY f 

Gala suvareıi için fiyatlar: 100 • 75 . 60 • 40 k 

gene bu yolda görüıüyorduk. Sö· 
zümüz, hep Türktüğün, Türkçüle • 

rin yöresinde dolanıyordu. Deye • 
bilirim ki Karaçon da budunumu 
benim gibi severdi. O da benim gi· 
bi bu hayalin arkaaından bakarak 
dona kalırdı. O günlerde gene 

böyle bir kol'Mlfma yaparken bana I•~~~··•••• .. ••••••••••·~~ 
Bu Perıembe Ak••mı Rom Al l · · de fil Necip! Senin bütün bu kuruntula. T- a eş er ıçın 

S A R A Y NERON ro 'ünü oyo•1 
rın Türkü nereye götürecek bili • ıin~mllında CHARLES LAUGfI 
yormusun dedi. Ben de: 

---(Efendim, ben Türklüğü ilim 6 K A ~ 1L1 K~Av 
yüzünden düıünüyorum nereye 

varacağını ne bileyim, çünkü gö • 

rüyonun ki it pek çetin ve çatallı· 

Emsalsiz ve gayet kuvvetli filminde göreceksioİS-

UNıTED ARTiST Fransızca Sö 
dır, dedim. Bunun üzerine Kara • I•••••••••••••••••••••··~ 
çon ben sana ıöyliyeyim ki bu dü· 
§Ünceler, bu dü§ler bir gün gerçek 

olacak, hem yakınlarda görecek • 
sin, Türkü cüınhuriyete götürecek· 
tir. dedi. Bence bu Papaı keramet 

göatermİftir; fakat o düt ve hayal 
kabilinden olan bu umacı varlık 
ve gerçeklik alanına getiren ve o • 

na can ve hayat veren Yüce Bat· 
huğ Büyük Yalvaç Mustafa Ke • 
maldir. 

Gene bu papaı bana Avusturya 

imparatorluğu gibi koca kuvvetli 

sayılan hükumetin Osmanlı lmpa• 
ratorluğu gibi yıkılacağını söyle • 

mitti. Hakikat de öyle oldu. Yal • 
111z Karaçon bu kanaatinin tabak· 
kukunu göremedn öldü. 

Avrupanın en büyük, en kuv • 
vetli hükUmclterinden biriıi olan 

Avusturya imparatorluğu bir da • 
ha kalkmamak üzere yıkıldı. On • 

Sinemasııl 

Şebzadebaıında H İ L A L Sinemasıodl 

~;~rR~;;·~tı~··~~· i;~~;:t~~ 
~;:; Roma Çılgınlıkl 

1 
MUnlr noreddln Bey tarafından kon•-' 

AYRILIK TAtlQOSU lpekfilm maoıolitl 

yat ile Somalı adasına ıitmişti. 
inkılap 
andaç lan dan sonra Osmanlılık yıkıldı. Fa· Son ıelen haberler, Kralın Port • 

aaide vardığını bildiriyor. Av • kat batmayacak, ölmeyecek her _.. ( Haştarafı S üncü sayıfıda ) 

rupa ıiyaıi mahafili lta1ya Kralı· an yücelecek, büyüyecek bir Türk çok tehislimlar tebdil olundu. 
nın bu seyahatine huauai bir e· Devleti Türk Cumhuriyeti doğdu. Şayanı tükran ve mahmidet • 
hemmiyet vermektedir .Bunun necip Asım tir ki bugün milletimiz böyle ha -
sebebi de ltalya Kralının müte • aiı, bimana ve bimanhk vaırta. 
veffa Fransız hariciye nazırı Bar· Dante için larm hiç birine arzı iftikar etmi· 
tunun Romaya ııideceği malum Her ıene olduğu gibi, bu se • yor. Bu gibi delaletlere ihtiyaç 
olduiu ve bu ziyaret esnasında ne de ikinci Te§rinin betinde ıeh. göıtermiyor. Bizim dellletimiz 
Kralın Romada bulunması lazım rimizdeki ltalyan kulübünde, met· ise kalbinizden aldığımız ilham • 
geldiii halde yola çıkmıt olması· bur İtalyan tairi "Dante,, için ede· dan batka bir ıey deiildir. Ve o • 
dır. bi bir toplantı yapılacak ve Dan· lamaz. Muhterem Bursalılar, sa· 

Bazı Frant1z gazetelerinin net· ..tenin hayatı anlatılacak eserlerin. mimiyetle, katiyetle ifade etmek 
· t ı··re ltal an Somalı kt · isterim ki hep beraber takip etti • rıya ına o , Y m • den parçalar okunaca ır. 

lngiherenin bahri kuvvet ha· 
kımından süratli harp gemilerine 
ihtiyacı vardır. Çünkü bu devle• 
tin dominyonlan dünyanın dört 
köteıine dağılmq olduiv ıibi her 
tarafta ü11ühahrileri bulunmak • 
tadır. Binaenaleyh lnıilteJ'e bü· 
yük aaff ı harp ıemilerinin 25.000 
tonajdan, knıY&Zörlerin iıe 7.000 
den yukarı olmamasını istiyor. 
Halbuki Amerikanın ihtiyacı 

mümkün olduğu kadar bup ıe • 
milerinin tonajını yüktdl mikyu· 
ta tutmaktır. Çünkü hu devletin 
ü11übahrileri yoktur. Bundan 
dolayı Amerika harp ıemilerinin 
toMJ1111 3!.000 c, knvuörlerin 
rıe J0.000 • kadar çıkarmak ar • 
zusundadır. Japonyaya gelince; 
o, bu türlü tahditlerin tamamen 

ya seyahati Habeşistan üzerin· ı ğimiz yol doğrudur. muaiptir, 
dekl. lt•lyan emellerı·nı·n ıı.ı'ddetı'ne ... _ .. _ ........ -.... •::::m·- bu yol bizi ıaadete isal edecektir 

a ~ İ•••-••••••••••••••••••••••••• ... -. •• - ....... •• • •••• •• • • 

delalet etmektedir. Yegane müs- 'fi .. . 1 Tereddude mahal yoktur. Takıp 
• Oskudar Hale Sınema11nda t'"'. · 1 'dd · 1 takil Afrika devleti olan Habeııı· .. . . et ıgımız yo un cı en muaıp o • 

1 Ra§ıt Rıza Tıyatroıunda d "' • • h 1 
tanın akvam cemiyetine kabulü :: • 1 ugunu gene 11zın a ve tanınız· 
için vaktiyle Fransa tavaasut et- ~ Bu akıam ı~t 20.30 da (Bu heaap-1 ıJ~~ i~i h~r~k~tınızdan bellidir. 
n:iı olduju pibi Haheıistanın de· i:t• yoktu) Vodval 3 perde. Yazan: Yu· Mue111r aızsmız. 

· h . F .. l k . :rsuf Sunıri Bey. 
nız ma recı ransa mustem e esı :: Arkadqlar; 

ı ·ı 
olan Gibutiden ibaret bulundug"' u ,!: ..................... r.···-·--·-·· .. ···-.... -:. Memleketı'm1' •ı'n her werı'nde bu 

••••••••••••••••••••••• ............... ·--······-······· ... J 

için bu seyahat ile Frıınaız siyase· d~ . ki f .1 . .. . k' f hi11iyat mütecellidir. Fakat bu 
· d ·dd 1 l"k d sa ı ın ıa ı e aıyası ın ıta m 

h e !l et e a a a ardır. h d d . k k I '-" hiuiyatm filen izharı bugün ilk u u unu tayın etme o ay oır 
Açıkçaaı, lt.alyanlar Habe§iı • §ey değildir. Onun için bu me- defa Buraada oluyor. Bunu yapan 

tanı iktııadi nüfuzları altına al- sele Avrupanın en nazik itlerin· sizlere ve heyeti tertibiyeye ke· 
mak istiyorlar. lngili21er de ltal.

1

1 den biridir. mali aamimiyetle takdimi tebrikit 
yanın bu arzusuna mümaıat eder Mehmet AS ı M ve tqekkürat eylerim.,, 
gibi görünüyorlar. Halbuki iktı· Bursalılar için unutulmaz bir 



M;k~donyalı bir ~erseri, benim 
nıemleketime göz di~cmiş ! ,, 

büy··k . . 
u ıstıla ordularile Lübnan yamaçlarında konaklamıştı. Bu sırada 

Makedonyada ( fskender) adlı bir muharip türemişti. 

' ti ~~l•rinde elde edilen bu minyatürler, o devirde yaıayan bütün milletlerin ıekil ve kıyafetlerini ıöıter· 
~<:j k mektedir. 

b~•tnın hülasası duruyordu. Babilde ondan daha - Bunu ı&na kim söyledi? 
ı.,__ 4-. 'ti. lıkencler devri. genç prenı yoktu. . -:- _Beni Sur kralına gönder • 
~ le~ Mııır, Suriye Diri Lübnan yamaçlarmda mıttınız.. Orada duydum. (la • 
~ lt~trıepoliı'den ıonr~ kurduğ~ karargahtaki çadınncla kender) adlı bir ınuharip Asyayı 
tıt ~ kralın taeıru "'I· B · p ı· H' d' t · 'I" h l 4"~· .. ) d h• otururken abıl ve ersepo ıı fe- ve ın ıa anı ıstı aya azır anı • 

zaınanın a \&• d d l ~ reniılebnek eme- hirlerini gözünün önüne getirmit· yormuf, e i er. 
~ <l--..~~ ecdadı Türk ti. - Ba§ka ... ? 
ı. 4-

1 
~ a lı bir aliyi Ba- '- Bu iki memleket benim göz Nöbe~i ç.e~indt. 

et.~. arak Suriye tariki- b b K ku 
~ ... a"ı. citmei• hazırla· e eğimdir. On!ara el uzatanm - or yorum. 
~ ll,iJ, o devirde dün- ellerini kıracağım ve göz ko • - Korkma .. Duyduklarını aöy· 
~~~bur aık ve ıefa- yanın gözlerini oyacağım.,, le.. Seni taltif edeceğim .. 
"""\i ·. ••1di. Dara ıekiz yüz Diyordu. Nöbetçi korkak bir sesle anlat· 
b.... lilılt bir . .,., 
~ "1- ııliıa ordaıu· mağa baıladı. it."'"- reçnüıtir. (Tefri- Babil ve Peraepoliı muhafızla· 
~ \iı.ilci.,.d laımı da bqh nndan emin olarak yatağına u • - lıkender denilen adam ö-
--"' l'Otnandır. Birinci zanmııtr. Uyuyacaktı.. Çadırın lümden ve döğüıten korkmazmıı. 
~'~Yanı.yanlar, ikin· dııında dolqan nöbetçiler yavaı Güzel kızlara bayılırmı§. Hindia • 
>~ '"- olaunağa baılarlar- yavaı Daradan bahıediyorlardı: tana giderken Babil ve Persepo • 
'q~ lcac1ar b'' "k b' teltJ "• trı uyu ır - Hükümdar, Makedonya • liı ıehirlerine de uğrayacak ve 

' tti"cle ~ takip ede- d b' h b' b bu"tün genr kızları eıir alacak • ıt 1, h • n ~niz.) a türeyen ır mu ari ın ütün .7 

t( •t dünyayı istila etmek arzusunda mıf. 
~d() CJ kısım bulunduğundan haberdar değil Diri itidalini güçlükle muha-
l) ll)a)ı galiba ... ? faza ediyordu: 
~ ıö~ rn .~erseri ( Ba- - Ben de öyle sanıyorum. E- - Peki ama, dedi, isken -
)~'~ \l koymuş? ğer haberi olsaydı, bir aydanbe· derin bu kadar mahrem fikir ve 

ri buralarda bot yere vakit geçir· kararından Surluiar nasıl haber • 
, s,hilden mezdik. dar olmu§lar? 

ti ra.h hareket etti. Diri, bu kısa muhavereyi 
i, ~ ~ıu at uyku uyuya- hayretle dinledi. - Sur kralı Finikelilerin ta -

'rı -rkad arruzundan uzak kalmıı ve onla· 
.>tl"-t tihi c a deiildi.. Bütün dünyayı istila etmek iı· 

~ hir \' ;••ur "e ölüm • tiyen bu Makedonyalı muharip 
~,tl a. 'Ye tealinı et • de kimdi? 

~t' he~ ~ İran hükümdarı derhal yata • 
-. )!"'s

1
. li. ~~r, heın de sa • ğından fırladı. Gözüne uyku 

il ,.. ara b . . d 
cı i . 1.1e11 b· , u renç ve gırmıyor u. 
1 Sırı tıı. ıç bir f A v kalkt 
Qtt\ltt o'hild enalrk um- yaga ı .. r, 1iı ha. ~ "e Persepo • Hançerini göğsüne taktı. 

l',.. edi)~- ıınelerin . . Gök yüzü yıldızlıktı. 
--q, h ~ii ıyıce 

rreaı nden enıind' Çadırın dıımda dolatan nö-
' 'ol\ •ea A 1, 
it" r, 4'l'ern ·ı betçilerin ayak aeıleri ititiliyor • 

A ' ' l>re 1 e evlen-

~'t' ..._ ·~1ttiı:.• \re asilzade- du .. 
· '.,,~ ı. Dara yavaıça çadırdan çıktı. 
ı id· "'ti.tltn 

l g).._ ~.' l\n.._ karısının kız Biraz evvel bat baıa konuıan 
"'\~t, -""•• lid h nöbetçilerin yanma gitti ve sor-
~ 'tt .\reı.ı Ya ar .. du: 

" hı, i'enç Yatında 
e1ı.._ Q'hit - Makedonyalı muharipten 
-~~~ \' "aliain· ıiz mi bahsediyordunuz? 

. e '-ti ın nıakıadı Nöbe!çilerden biri: 
ı I ıadel · s ile T erın ııra- - Evet .. 

~ ~~' lıu~· bu dul Diye cevap verdi. 
~ ~ ~t .._:u ha• Dara merakından çıldırıyor • 

rın memleketini dütman itsili.aı 
altında bulundurmak için, lı .. 

kendere bir elçi göndermi§ ve ka· 
rarmı . tatbik etmek iatediği tak • 

tirde kendisinden de yardım göre· 
ceğini bildirmif. 

Dara tekrar hiddetlendi: 
- Bundan bana neden timdiye 

kadar bahsetmediniz? 
_ Sur kralı dostunuz olduğu 

için, aranız açılmasın diye suı· 
muşluk. 

Dara bu malumatı aldıktan 
sonra çadırına girdi.. Kumandan 
Arzamesi çağırdı: 

- Sur kralı, benim memleke
timde gözü olan Makedonyalı bir 
serseriye yardım vadetmif .• Bun • 
dan senin haberin olsa gerek .. ? 

Dedi.. Arzemea, Sur kralının 
eski ve samimi dostlarmdandi. 
Fakat Arzemeı ömründe bir defa 

)ı} C)\ •hnu,., au.. Kendisine mtbbet CeT&p •e-
\lı )'atrrıı y • ren askeri tadırınm kapısına 

eru dol· çekti: bile yalan söylememişti. Daraya 

! - VAKIT 30 Tı:şr'infcvvcf 1934 w 

VAK/1 ın 1efrikası:93 ---------• 

Ölüme Susaqan Gönül 
Yazan : Selami izzet 

- Hakikate ;faklaıtığımı ıöy· gelenler satıldı, borçlar ödendi. 
ledin. Fakat Nesrin peritan bir hale 

- Çoktandır meydanda ol· düımüıtü. Haıtalanmııtı. 
madığıma da tatıyorsunuz değil Celil, ıenelerdenberi gaybet • 
mi? tiii oğluna kavuıtuktan sonra 

- Evet. doktor Cemil, çocuğu derhal an-
- Ben Şikitanın oturduğu nesine göstermenin muvafık ola• 

köydeydim. mıyacağım söyledi. 
- Ya. Nesrin hastaydı ve katiyen 
- Şimdi oradan geliyorum... heyecanlanması caiz değildi. 
Rıdvan Bey kekeledi. Gö'nlüne Adada güzel bir kötk tutul· 

bir acı çöktü. du. Döıenip dayandı. Doktor 
-- Görüttünüz mü? Cemil ile Nesrin o kötke yer'letti-
-- Şikita ile mi? ler. Doktor, tam bir istirahat tav· 
- Evet. siye ediyordu. Hatta anaıiyle ha· 
-- Görütmedim. baıından bile uzak kalmasını iı-
Rıdvan Bey geriledi. Çarpıntı- tiyordu. 

ıı arttr: Nesrin adada biraz kendine 
- Adresimizi biliyor muydun? gelmeğe batladı. Doktor yanın • 
- Biliyordum. dan ayrılmıyor, onu vaktinde ya· 
-Şu halde... tırıp vaktinde kald,ırıyor, iyi bea· 
- İki gün evel, sizin latanbula liyordu. 

indiğiniz gün gittim.. Nihayet Nesrin ta.mamiyle iyi • 
Rıdvan Bey sararmı§lı, dütme· letti. Rengi, neteıi yerine gel • 

mek için masayı tutuyordu. F ey - di. 
yaz devam etti: 

- Size fena bir haber verece· 
ğim ... Bir kara haber, fakat müte· 
essir olmıyacaksınız ... 

( 

Rıdvan Bey doğruldu: 
- Şikita .... 
- Şikitanın bir aşıkı vardı. 
Bu söz, yıldı~ım gibi Rıdvan 

Beyin beynini yaktı... Yerinden 
sıçradı, gözleri yerinden uğradı, 
topukları üstünde döndü, sonra 
can11z gibi kanepenin üstüne düt· 
tü. . 

Celil, bir an evvel Nesrine ka • 
vu§mak için sabırsızlanıyordu. 

Her gün doktora mektup yazıp 
yalvarıyordu: 

"Ne zaman geleceğim?. Gele· 
yim artık .. ,, ..... 

Bir gün Feyyazın ölüm haberi 
duyuldu. lıte o gün doktor, Ce· 
lile yazdı: 

"G ı· · e ınız ... ,, 
O gün doktor, Nesrinle Celi· 

lin oğlunu da köıke getirtmiıti. 
Çocuğu aneıinin kolarına attı. 

Feyyaz korktu. T elit etti. Ka
yın pederinin bileklerini uğmağa 
ba§ladı. Nesrinin o andaki ıevincini an· 

RıdYlln Bey gözlerini araladı... latmak imkansızdır. 
D k C ·1 ).:.ı .l>lil'1 

Bu aczinden utandı, asabını ger- o tor emı : 
di, kendini topladı. - Bir müjdem dalia var, de-

- Feyyaz, dedi, biraz başım di. 
döndü mazur gör ve korkma, ha· Nesrin baktı: 
na doğruyu olduğu gibi söyle. - Söyle doktor. 

Feyyaz, Şikitanın aı1kı ile - Burada biri dali• var .• 
kayığa bindiğini ve boğuldukları· Kendisini kabul edecek kuvvetin 
nı haber verdi. Rıdvan Bey dü • var mı? 
şüp bayıldı. Nesrin kıp kırmızı oldu, göz -

Hayır, Cavitle Şikita boğul • 
mamıtlardı. Canlarını diılerine 
takarak kar§ı sahile çıkmıılardı. 

itte ondan sonra hadisat bü
tün bütün değ it ti. F enahğın, da
laveranm bir haddi vardır. Ya· 
}ancının mumu yatsıya kadar ya· 

nar, derler. 
Hapirbanede kalan ve kendi-

lerini kurtarmak için hiç bir te • 
şebbüste bulunmıyan Feyyaza 
köpürdüler ve .bir gün, bir istida 
ile müddeiumumiliğe müracaat e• 
derek Feyyazı ele verdiler. 

Feyyaz tevkif edildi. 
Feyazın hapsedilmesi bütün 

hakikati meydana çıkarmıştı. 
Balıkçı Mehmet Adliyeye müra -

caat etti. 
Şikita, Rıdvan Beyden aldığı 

bütün malları geri verdi. Lazım 

hakikati ve bildiklerini birer birer 

anlattı: 

- Sur kralı, FinikeHlerden 
çekiniyor. Memleketinin Finike· 
liler tarafından istilaya uğrama • 
ması için, lskenderin Suriyeye 
gelmesine tarafmrdır. Ve Make
donya ordusu Suriyeye geline, 
Sur kralı lskenderin asketlerini 
mecanen besliyecektir. Kral, Ma· 
kedonyaya gönderdiği elçiye bu 
sözleri söylerken ben de yanında 
idim. Duyduklarınız yalan de • 
ğildir. 

(Devamı var) 

leri parladı, titriyen bir ıeıle a• 
deta haykırdı· 

- Celil, Celil bUTada mı 7 
Celil girdi, kucaklaıtılar. O 

anda bir kalp, bir vücut oldu· 
lar .. 

Bir az sonra içeriye Şikita ile 
Cavit girdi. Parmaklannı uzata -
rak nipn yüzüklerini göıterdi· 

ler .• 
• • • 

Dün kahkahalar yükselirl<en evi•· 
nizden 

Bendim geçen ey sevgili, sandhl· 
la 'deniz'den .... 

Mehtaplı bir ıece, ada ko· 
yunda şarkılar ve kahkahalar 
yükseliyor. Çamlıklarda danı e
denlerin beyaz gölgeleri görü\ü • 

yordu. 
Sahile yakın bir masa hatm • 

da, yaşlılar oturmut, eile~n 
gençleri mesut gözlerle ıeyredı • 
yorlardı. 

Uzun felaket ıenelerinden •.on-
ra nihavet sükun ve huzura ka • 
vuşan Rıdvan Bey aileıi, bal a: 
yını geciren iki dftlerin neşelen• 
ne ortak oluyordu. 

Doktor Cemil, arada ıırad• 
seslenivordu: 

_ Cocuklar çok sıçrıyonunuz, 
terliye~ek öşüveceksiniz ... Hasta• ' 
tanırsanız bakmam ha! .. . 

Doktorun bu ihtanna kahka • 
halar mukabele ediyordu. 

-Bitti-
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Mısır 1 ArsenLüpen'inSergüzeşteri 

Markizin omuzları 
-Yazan: Emile Zola - Çeviren: Selô.f!li izzet-

Markiz sarı Saten cibinlikli 
yatağında uyuyor. Öğle üstü sa
at çalınca, nihayet gözlerini aç -
tı. 

Oda ılık. Halılar, döıemeler 
odilyt ku~ tüyü döşenmiş bir yu
va gibi sıcak tutuyor. Soğuk gir
miyor. Orada ezeli bir ilkbahar 
var. 

Markiz uyandıktan sonra en -
dişeli bir telaşa düştü. Hizmetçi
sini çağırdı: 

- Buzlar eriyor mu? 
Bunu sorarken sesi ne kadar 

l:eyecanlı idi. Uk aklına gelen 
şey, hissetmediği soğuk oldu. 
Ama bu soğuktan, kulübelerde o
turan biçareler kim bilir ne ka -
dar muztariptiler !. Acaba gök 
yüzü onlara acıdı da güneş ken -
dini gösterdi mi? 

- Buzlar eriyor mu? 
Hizmetçisi, ateşin önünde ısıt

tığı Aabahlığını omuzlarına koy
dt:: 

- Ne gezer... Buzlar erimi
yor, her taraf buz tutuyor. Bir 
adam soğuktan donup ölmüş. 

Markiz çocuk gibi sevindi. El 
çırparak haykırdı: 

- isabet, gidip buzda kaya -
cağım!. 

:,. .. 
Hizmetçi, ııık birdenbire ha

nımının gözlerini kamaştırmasın 

diye, perdeleri yavaf yavaı aç
tı. Gök yüzü gümüşi idi. Bu renk 
Markize ağır, ipekli bir kumaıı 
hatırlattı. O kuma,tan bir tuva
le tyapmıı ve nezaret batoıunda 
o tuvaleti g)ymiıti. 

Yattığı zaman saat beşti .• Ba

şında hala hafif bir ağırlık var -
dı. Aynasının önüne oturdu. Sa-

bahlığı kaydı, omuzları çıplak 
kaldı. 

Markizin güzel omuzlarına 
hayran kaç nesil gelip geçti. Mar
kizin güzel omuzları dilere des -
tandır. 

1(. " 1(. 

Markizin omuzlarım tarife ha
ç et yok. Dedim ya, o omuzları 
herkes bilir. 

Markiz, omuzlarını göstermeği 
hayasızlık telakki etmez. omuz -
ları bir güzellik müessesesidir. 
Markiz böyle addeder. 

:,. 1(. 1(. 

Markiz hazırlandı, buzda kay
mağa gitti. 

Markiz çok güzel patinaj ya
par. 

Orman çok soğuktu. Rüzgar 
yüzü iğneliyordu. Markiz gülü • 
yordu. Üfümek hoşuna gidiyor -
du. Arada sırada gölün kenarın
da yanan ateıte ayaklarını ısıtı • 
yordu. Ondan sonra bir kırlan -
gıç gibi uçarak gene buzlara ge· 
liyordu. 

Oh!.. Bu ne nefis bir eğlence 
idi!. Ne iyi olmuştu da buzlar e· 
rimemişti. Markiz bütün hafta 
buzda kayabilecekti. 

1(. :/o • 

Markiz dönüıte Şanzelizeden 

geçerken bir ağacın dibinde ıo • 
ğuktan yarı ölmüş biçare bir ço
cuk gördü. 

Acı bir sesle: 
- Biçare!. dedi. 

_....,...._ı......_ı.. .. ı.. ~.ı• ordu. Can -
taamı açmağa vakit bulama ı. 

Göğsündeki leylak demetini kap

tı, biçare kıza fırlattı. Bu çiçek

ler beş liralık çiçekti ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir halat 
Bir adam öldürdü 

Zonguldak limanında acıklı bir 

kaza olmuştur. ı 
Rıhtıma bağlı vapurlardan bi -

risinin halatı, limanın içini de ka

rıttıran dalgaların şiddetinden 

birdenbire gerilmittir. Vapurun 

bordasında demirli olan Hacı E -
min kaptanın Şiremin motörünün 

küpeftesinden bakan iki kişi geri

len halatın müthiş darbesile gü -

verteye yuvarlanmışlardır. Halat 

o kadar ,idetle çarpmıştır ki, bun

lardan makinist Nuri, çenesinin al

tından yediği darbe ile bir direğe 

çarpmı§ ve derhal ölmüştür. Tay

fadan Fırıncı oğlu Ali Efe de ha· 
tından yaralnmııtır. 

İki zavallı derhal Zonguldak 

hastahanesine kaldırılmış, maki -

nist Nurinin beyni ezilerek öldüğü 

tespit edilmiştir. Tayfa Ali tedavi 

altına alınmışsa da vaziyeti vahim 
görülmektedir. 

Fırtına esnasında, Karadeniz 

limanlarından birine mensup bir 

motör de, liman i~inde karaya 

dü§mÜftür. 

Milli gazete 
Edimede ~ıkan Mil1t Gazete 8 

yafına girmi§tir, tebrik eder, uzun 

ömür ve muvaff akiyet dileriz. 

ı-T AK Vi M-ı 

GUc doğuşu 
GUn batısı 

Sabah namaz., 
O~tc namazı 

ikindi namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

imsak 
Yılın grçcn gUolerl 
Yılın talan ı:ünlcrl 

SALI çarşamba 

W tel Teşrin 31 ıcı Teşrin 
110 RECf:P ~ 1 RF.O:l' 

6.119 6JI() 
17.09 17,0S 

5.40 5,40 

11,SI! l US 
14.4Q 14.48 

ıı.ocı 

18.40 
4.45 
302 
63 

17.0S 
18,4'1 

4.50 
303 

62 

-, RADYO 
- ---c:~ 

Bu g Un 
tSTA!<ıı"BUL : 
18,SO PlAk ne1'rlyatı. 19 Mesut Cemli 

Bey tarafından rocuklara mas:ıl. 19,SO 
Türk muıtikl n"l}rlyutı (Stüdyo aaz heyeti, 
Mehlika ,.e Nedime Hanonlar). 20,U ~ili· 
nllr :Surcttln Bel' \'e arkadaşları. 21,20 ,\
jan!I vo borsa haberler!. 21,SO Stüdyo <'llZ 

\'C tango orkestrası. 
82S Khz. Bl1KREŞ, S6l m. 
ıs - ıs GUndllı. (plAk) neşriyatı. 18 

PIAk ile hafif musiki. 19 Haberler. 19,15 
PIAk. %0 1.lnh·erslte. 20,20 PIAk (oda mu
ıılklsl). 20,415 Konfrrans. 21 Rn.dyo orlteıı

trası tarafından senfonik lconscr. 22 lstıra· 
hat. 22,lu Senfonik konserin dc\'ıımı. 

2ZS Khz. \'ARŞO\'A, l4S:i m. 
16,45 Tagannl. - 1\lmı:ıhabl'. 18 Ta· 

,ı:-annl. - Musııha~. l 8,85 Hafif muıoikl. 

18,50 Mmiahahıı. 19,15 Koro koıısı-rl. 20,45 
Musahabe. 21 PIA1i· 21.45 Jlnberlrr. 21 ,U5 
Musahııbt>. 2S ReklAm \'C kon!l<'r. 2S,15 
Dans muıılkl!ıl. 28,415 Konferamı (Espc;rnn• 
toca). 2-1,0;; Dan" mmılkhl. 

~45 Khz. nım ~ l'EŞTE, ü50 nı. 

18,20 Pl!lk. 19 Ders. 111.SO Tnragato 
kon!lttl. 19-6.i 'Mııııahnhf>~ 20,llfl m,:ırd 

Vaı:nrrln l"fl('rlerlnden (Rhrlngolcl( ohf'nıın. 

22.55 Haherlrr. 2S.20 çlngenr nrltr<rtrn ı. 

2ıl,'30 Knh\·rhıını• konsrrl (lm:ırtct). 

718 Khz. ROMA. 421 m. 
18,llt Ka,,,rk mn•dkt. Ul.5:t Mn•ııha

be. 19,10 )fıı!IBhnh!>. 21.1 O Pli.il;, 21,4ii O· 

da mu"lklsl lrnn<ıC'rl. 28 l'h ""· l"n vero 
gl'ntllııomo. !!.30 Hafif musiki. %1 lln
berler. 

meselesi ....................... . 
Kanlı latllca Çıkan ihtilifJar he

nüz halledilemedi Arsen Lüpen, oğlunun düşdl 

Yazan: Mauri 

Londra gazeteleri Mısır meıe
leıine büyük bir ehemmiyet ver -
meğe ve son günlerin hadiselerini 
izah etmeğe devam ediyor. -59-

Şimdiye kadar Londra gazete
leri tarafından verilen malumat 
§U mahiyettedir: 

Mısır Kralı Ahmet Fuat Haz
retlerinin bir aralık hastalığı va
hamet kesbetmişti. Kendisini an
cak maiyeti erkanı görüoyrdu. 
Kralın sıhhi vaziyeti devlet ve hü
kumet işlerile me§gul almasına 
devlet ricalini kabul etmesine mü
saade etmiyordu. 

Mısır kanunu esasisi, bu gibi 
hadiseler vukuunda, kimin kral 
namına hareket edeceğini, krala 
ait salahiyetin kimin tarafından 
kullanılacağını ifade etmemekte -
dir. Onun için kralın ciddi bir 
hastalık geçirdiği sırada ne yapı
lacağına dair, hiç bir sarahat 
yoktur. 

Son zamanlarda Mısır Kralı 

az çok otokratça hareket ettiği i
çin vaziyet mühimdi. Kralın 'i1aı· 
talığı sırasında ortaya yeni bir 
şahsiyet çıktı. Bu zat kralın has
sa nazırı ve baş mabeynci vekili 
İbraşi paşa idi. Bu zat, kral ile 
temas ediyor ve emirlerini kabi • 
neye bildiriyordu. 

Kral Hazretlerinin hastalığı 

sırasımla gayri mesul bir saray 
memuru olan bu zatın bu emri 
ve iradeleri ne kadar isabetle te • 
belluğ ve tebliğ ettiği meseleysi 
ortaya çıkmış ve bu sırada Mısır 
baıvekili Yahya paşa, bu mesele-

- "Diğer fart nedir?,, 
- "iki niıanlı hiç olmazsa bir 

defa olsun, biribirlerinin alınların
dan baıka bir taraflarını öpmek 
hakkına maliktirler.,,, 

Rolande kızardı. Batını o -
dasına doğru çevirdi, ondan 
sonra pek mahçup bir vaziy~tte 

dedi ki: 
- "pek ala, fakat burada ol -

maz ... Aşağıda, size ilk defa mu -
sikiyle itirafta bulunduğum Stüd -
yoda.,, 

İkisi de afağıya indiler. Onlar 
gidince Raul . balkon kapaklarını 
açıp içeri girdi, çekmeceyi açtı, 

Jerome tarafından imzalanan se -
nedi alarak çekilip gitti .. 

Ertesi ıabah Raul salonda bir 
koltuk üzerinde uyuklarken F eli -
ıiyen içeri girdi. Raul onu gö • 
rünce gözlerini açarak dedi ki: 

- "Dün akıamki yanlı,ltktan 
doğru affınızı talep ederim.,, 

F elisiyen cevap verdi: 
- "Ya, demek ki bağlıyan siz

diniz, öyle mi? Zaten bunu tah
min ediyordum.,, 

- "Fakat nasıl oldu da kurtul
dunuz?,, 

- "F ostine yardım etti!,, 
Filhakika o civarda dolafan ve 

hadiseleri yakından takip ei ı 

F ostine onu kurtarmııtı. Raul 
bunu haber aldıktan sonra dedi 
ki: 

Q'C--=-in~\~,.. ~-1~.I ' ..,<d"• - .._._. __ •• ~- .. ~ ... .-.w•-
vekili Mister Peterson ile görü • dilemenizi rica edeceğim. Şayet 
şerek bu hususta reyini sormuş. çekmeceye koyduğu senedi yerin

Mister Peterson, kral ile kabi- de bulamazsa endişeye düşmesin, 
ne, ve gene kral ile İngiltere f ev- onu ben aldım.,, 
kalade komiserliği arasında ir· - "Nasıl? Siz mi aldınız?,, 
tibat vazifesini ifa edecek bir - "Evet, müstatiğe ibraz etmek 
baş mabeyncinin tayinini teklif ve ikinizi o mektubu göndennek 
ettikten başka kabinede hal ve zahmetinden kurtarmak için böy· 
vaziyetleri şüpheli görülen iki na- le yapmağa mecburdum.,, 
zırın çıkarılmasını da tavsiye et· O gün, evvelce verilen karar 
miş, Bu sayede MtSır halkı tara - mucibince müstantik Mösyö Ru • 
fından bugünkü rejime karşı du- selen tam saat dokuz buçukta Ra
yulan fena hislerin biraz bertaraf ulü "2iyarete geldi. Hakim çok le • 
edileceğini söylemiş. li.şhydı. Çünkü bir kaç ıaat ev • 

Bu teklifler, gerek mevkileri vel aldığı bir haberde Jerome e • 

1 l ek Vı'nde kalbı'nden vurulmu& bir sarsı an saray memur arı, ger T 

Mısır kabinesi tarafından hoş halde bulunduğunu ve tahkika • 
görülmediği için bunlar mat· ta girişildiğini öğrenmiıti. Fakat 
buat vaııtasiyle lngiltereye karşı Raul ona Jeromenin imzalı mektu
bir mücadele açmışlar ve lngiliz bu gösterince müstantik sükunet 
memuru taraf mdan talep üzerine buldu. Raul ile müstantik Jero • 
vuku bulan tavsiyeleri Mısırın da- me'nin mahkumiyetten kurtulmak 
hili işlerine müdahale mahyetinde için kendisini öldürdüğüne karar 

telaki etmişlerdir. verdiler· 1 
Londra gazeteleri, tekliflerin işler bu suretle neticelendikten 

talep üzerine vuku bulduğunu i- sonra Raul uzun bir seyahat için 
zah ettikten başka Mısır bafveki- hazırlıklar yapmağa başladı. Se -
linin Mister Peterson ile istişare· yahate çıkmadan evvel Rolande 
de bulunmadığına dair vuku bu· ile Felis:yeni ziyaret ederek daha 
lan beyanatının doğru olmadığını iş'n bidayetinde kendisini şüphe -
ileri sörmektedir. lerinben haberdar et.miş olsaydı • 

seyahati denHecek 
seyahate çıktı. On . 
Fransaya avdet etti~ 
gün Montekarloda bır. 
sası başında genç ye 

dına tesadüf etti. 8'I 
tin oJduğunu derhal 
men onun yanına yak 
ki· 

. "F . . bur•" - ostın sız 

yorsunuz?,, 
"N "'1111 - e yapacalf ' 

• • nuyorum. Zengin bır ~ 
burada kalbini ve bii ~ 
mer şatosunu hediye 
evlendim!,, f 

" unuS·" - Mesut mu• bet 
- "Kocam altııı1f 

dır.,, it' 
Raul kadına kartı 0 

habbetini gizlemedi. ;j' 
~er an derin bir ~uhJ. 
ıle hatırladığını soYI .. 

• 1 
bunları ispat etmeııll 

raberce Raulün .Ni~ 
kötküne gittiler. Jç ·J' 
kadın kapının üzer~.., 
F oıtine,, yazılı olduFO 
çok mütehassis oldU· 
likte dağlarda, kırlar~ 
Bir aralık Raul on&' ' 

- Jeromenin aıd 
de o civarda dolaş• ti 
rome'nin kalbine sıkıl 
Jerome kendisi değil, 
değil mi?,, 

·--....... _.... ........ ~ "\..au~··..,. 

cevap verdi: 
- "Buna vereceiiO:S ;I, 

dir edebilmeniz için~ 
nim gibi Korsikalı ol_., 
intikamının ne deJllP 
anlamanız lazımdır·~ 

- "Anlıyorum, f )İf 
Raul bundan f aı:l• 

mak istemedi. Foıtİll~ 
ni tafıyan villaya bir ~ 
diği halde altı hafta. 
dan sonra çıkıp gitti• 

-SON/ 

zAYl od' 
Gülnarm 6 aayıı•~ 

lığımı almakta oldu t 
.. d' . . . y•P 

yıtır ım yenısını 1'1"'' 
eskisinin hükmü Y0 (,ı 

VA J(~ 
Gündelik. sıya" ,~~ 

ıatanbul Ankara cad~~ 
TELEt•o!li rıl oıııJ: ~ 
Yazı işleri telef : ı" 
idare teleforıu tııJI ,.,. 

Telgraf adresi: IJıtaJI rJ~ ... : 1 

Poat.A ıcutul" a)' 
"UO N I!: 14,;P,: ,İ. 

TUrklY8 1~ 
ı.sOO t"· 'flT Bu suretle mesele ciddiyet ve lar, bir çok teferrüata hacet kal -

ehemmiyet kazanmış bulunuyor. mamıf olacağını söyledi. Her hal - a aylık ~:: : 

Taymis, 24 teşrinievvel tarihli de işi Jeiome ile evlenmeğe kadar ~ :~::: 1:w ~..!, 
1 Senelik 

nüshasında, bu meseleve hasret - vardırmak icap etmiyeceğini an· n .. uı c<lll ->.J'.I 
tiği bir baş makalede. İngiltere - lattı. Ondan sonra F el :siyene 1ıcar1 UA.nlarll'I ııa;ı. 1111 

nin Mısır isleri~e müdahale et - bnı talimat verdi. Nice civarın· umı so kuruştan tıaŞ 
d'k b k 1 daki köckUne geçerek evlen:nciye kuruşa kadar ~ıkll1'· ıısıı 

mediğini sövle ı ten aş a n • 'S de"aıııl1 

,,.ilterenin Mısırda tahta tevarüse kadar beklemeğe mecbr oldukları ayno~:~:~~dır · ıı" ıO 
:İt kanunu da bozmağa taraftar bir seneyi orada geçirmelerini ve Rcatmıı ıııuııarııı blf ~ı>"ı 

b h ı "lt ko"sku·· tevsi etmesini söyledi. Knı·vu rı·" ..ıı, oG olır:ı..lı:Tmı. u .ususta nsn ere ... ... 11"' 

h 1 ~Ondan sonra R:t.ul devrialem d,•6'1 ı8!,ı 
ye karşı vuku bulan it am arın ""'""''""'"'·""--'""'m'""""""""mı"""'"""'nıu""'""""'' .. ".. sır detu1 so. ıltl def,6' ~ 
S!ülüne old,, :;unu söylüyor ve şun· ·;-:;;k kanunu esasiye ait gayet dört defası '15 •• ::,uı tıl~,,,. J 
ları ilave edivor: ince bir noktayı düşünmekten a- Uı; ayııJc ua.nt =~J11 ge~~= ıı~ 

J nendir. oör 1<urıı:ı--
'Bu nropagandalaTm hedefi, 1 lıkoymaktır. Fakat bu manevra· l.1.•ıİsaiiİtİİİırıiiıaİİrİıı •t>e•ş-~--

Mısır efkarı umumiyesini oyala • t lar muvaffak olmamııtır. 



ıs., 
'4""' ı il- lncı ııayıtadaJ 

l\lılll 
J •ndanJ .. 
. trıda •gı erkan ve üme -
ile, Yiik: kumandam, Oni -
'1ud;:rı·· ... lllektepler ve Ma -.. Ug'· 

bi:t" u erkanı, lstanbulda 
.. tın Jn"f • P.taı· u ettitler, Adliye 

•Ye teık'IA . 1 . tt l ı atı reıs erı, . ' ap 
ı, vila u Ye Emlak Müdü -

f ~. il Yet erkanı, Maarif me· 
1\ k. ernektep 11· 1 . ::"'!lb"h mua ım erı, 

""· u endı' · · ' • ıca s ve maıyetı er • l· ret" S 1ttret e anayi Odası, De· 
t ~e ı . Müdürlüğü erkanı, 

~\ı _· Çlırna- M . 
İlt~rı \' 1 uavenet Teıkı· 
• ş .. h. e ınenıurları Müfet -
~ ç ır ' 
Fırk, Meclisi, Belediy:e, 

l~ilh ~ ~ayır Cemiyetleri 
~~terk• lllıyetler heyetlerile 
.et~lllırı;:'•. srrasile Vali Be -
h~~ orı b· . lıyaret ve cumhu • 

la etilli 1'tınci yıldönümünü 
"llı\J ! erdir ... ltı . 
~o~ ııı~t:r MEYDANINDA 

iıı ~hllti lERCE lNSAN. 
Ot~ ~~) .. et meydanı, geçit res· 

\J'"ce dolmuı bulunu • 
"liıt~i • kısalan ve yayıl -

.detti l~teren yüz binlerce 
~'ti('~°l>lu tutabilmek için 
'~'il _alar, inzibat ve sü -
~'et ~ı y:er almı t.rdı. Tri· 
.'l ~ 'ttı. ;:~ ~apıaı önünde ha-
~te 'it, k ıbundc teırifata da
tılııı'ft ~~~ns~loslara, malul ga-

C ı, aılelerine yerler ay-
lııı "~~it . ~. h.. tı)'et 

l' 'i)Uk :meydanının etra -
td tadd 1 . ı~ ~e~ b'· .. e erı battan ba§a 

~i~ ftı, ~ .. uyuklükte vecizeler 
1 tJ.. 0ıler· k • 
trd ""C\ 1 çe en ve ınsanı 
ıc~~ iıtt ~~Jgul eden bu veci· 

lld ltdlf . ırkaçı: 
· ' •aı h k ,dit., ~"d1tJ, u uk, kurtuluı uğ -

• ' fo).., !an :rn 'ıll t' .. k d' tıd · 'Ut)( . e ın ta en ı· 
'' ınkı1~ b . i c "e'blid' a ı, cıhanda ile-
lttQL ır "T·· k . . ~i ql.lriy .. ,, ur gencı, 

t • , e11 etı •an . 
. ~'de . liiçlü . a emanettır .,, 
~e, ~ •ıdir. ,, hır tarihin genç 
~etQ endi h;ğ Ne nıutlu milleti· 
)o~ •l Sıka ~•ndan bir Musta-

"t- tı.ıt r ı., '•Oık ·· .. 
"'~çı .,, ' umuze 
b,~ l' ~ts~ 
~ etlile l BAŞLIYOR. 

'le b r, ••at d 
"h1tld 'tlad 1 _ okuz buçukta 
. a b lqar S 

1\1 " Ulun · aat onda ls-
t.ı "erı an e b' . • 141, t- eti... ene ı ıef aretı 
1) \Jl\t ••I al 
u~.. ıo .,,,. lllıt bulunuyor -4',.,,. '"V d 
l llbııı ~ Aıuhittina Vali ve Bele-

il de c~ "llıand aey, yanında, 
er. buriy~t111 bulunduğu 
s-.t llleydanına gel-

"d 1 011 h' 
tih o •t'~ •re o 

tıı ~lld 1 llJ n dakika kala •t e b I lllar 
~ 1ti1tı "u~nl !•na baıladı. 

·ı h1t tu dı.ırd ar ayağa kalk -
'"I' tı.ı • • u. )'·· b' ~ ti 1Sırıde u2 ınlerce 

'-ı '-'at. b 'llıarı d' l d' ... ·~ıL ll'ı , itr... ı ın e ı. 
'flı, 'l d ıgı '\'ak' 

. "''-' b, llYull!la.. ıl, uzak -
eıı tlarn1 ga batladı: 

~ı.1~~ a~ Ilı. ilk trib·· ·· 
,._ 0 d -~en k unun 

\ ~. t u, d uleli lise· 
~ ~ ~~alJc ''Y ~ikalarca al-
-".ı tı,...... ._,, . ''Y 
~ "'ıı ... ,ı.. d. "' aıasın 
~~ ~ ,... 'lkııı:~ ıye bağırıyor 

\.ı .... l'f .... "-' ,,. Ordu. , 
~t· ltl·'h' ı o,.,, ır "'' .. "- l ,,e M k .,, uruyüşle 

e tte .. ı e lebi ve d'w 
'"er l ıger 

aleheai bütün 

bayramımızı candan kutluladık 

halk ve tribünde bulunan davetli- 1 Alay, Bayazıt, Sultanahmet, Sir • 
ler tarafından dakikalarca alkıı - keci, Köprü, Şişhane yokuıu, T e • 
landı. Halk, süvari alayları, sahra pebaıı, İstiklal caddesi yolunu ta -
ve tayyare toplarını taııyan araba- kip ediyor, Taksime çıkıyordu. 
lar geçeraken de coıuyor, müte - TAKSiMDE . 
madiyen alkıtlıyordu. Yarım sa - Cümhuriyet meydanında geçit 
atten fazla devam eden askeri resmi nihayet bulduktan sonra 
mekteplerin ve askerlerimizin ge - Vali ve Belediye Reisi Muhittin 
çişinden aonra sırasile ihtiyat za • Bey İstanbul Kumandam ve 
bitleri, polis, Üniversite talebesi, diğer davetliler otomobillerle 
yüksek mektepler talebesi, lise ta- Taksim meydanına gittiler. Ordu, 
)ebeleri izcilerile birlikte, orJa abidenin etrafını sardıktan sonra, 
mektepler, muallim mektepleri, merasimle meydana Türk hayra -
ekalliyet mektepleri, ecnebi mek - ğı geldi ve selamlandı. Mızıka Is· 
tepleri, sporcular geçtiler. Bir Ör· tiklal marşını çaldı. Bundan son· 
nek elbiıelerile geçide iıtirak e - ra abideye çelenk koyma meraıi -
den kız talebeler, dünkü bayrama mi yapıldı. . 
ayrı bir hususiyet veriyordu. işçi ABiDEYE KONAN 
elbiselerile geçit resmine iştirak ÇELENKLER 
etmi§ olan İstanbul sanat mektebi Abidenin ön tarafına konan ls-
taiE'beleri de çok alkışlanmışlar • tanbul belediyesi çelenginden bat· 
dır. ka ıu çelenkler göze çarpıyordu .. 

Ekalliyet ve ecnebi mekteple • Cümhuriyet Halk Fırkası lstanbul 
rinden Alman lisesi, Zappan kız Merkezi, Üniversite, Tayyare Ce
Iisesi, Beyoğlu Esayan kız mekte • miyeti, Merkezi ve dernekleri, Hi· 
bi de geçit resmine iıtirak etmiş • liliahmer Cemiyeti, Ticaret ve Sa· 
lerdi. nayi Odası, Emlak ve Eytam Ban· 
GEÇiT RESMiNDE HILA.LIAH· kası, Merkez, it, Ziraat Bankaları, 

MER ARABASI. Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti, 
Hilaliahmer cemiyeti tarafın· Milli Saraylar idaresi, Umum Es

dan geçit resmine iıtirak ettirilen naf Cemiyetleri, itfaiye, Beyoğlu, 
Hilaliahmer arabası, çok canlı bir Balıkpazarı kilisesi mütevellisi, 
levha idi. Bir hasta bakıcı hem - Türk-Ermeni vatandatları çelenk· 
tire, kırık top parçaları ve mer • 
milerle gösterilen harp sahnesi i
çinde yaralı bir askerin ilk teda • 
visin yapıyordu. Minimini yavru • 
yu besliyen hemıireyi gösteren 
Himayei Etİal Cemiyetinin, Milli 
lktıaat ve Tasarruf Cemiyetinin, 
Sanayi Birliğinin canlı levhalarla 
hazırladıkları kamyonlar da çok 
muvaffakiyetli idi. 

TAYYARE CEMiYETiNiN 
KAMYONU 

Tayyare cemiyeti, bu sene, ge • 
çen senelerin kat kat üstünde ve 
çok güzel bir kamyon hazırlamıı • 
tı. Büyük bir tayyarenin etrafını 
süsliyen resimli tablolar, tayyare • 
nin yurttaki kıymetini, memleket 
müdafasındaki kuvvetini gösteri -
yordu. Düşman tayyarelerinin hü
cumunu gösteren tabloda "Sema • 
larımızda dütman kartallarına yer 
olmadığını gösterelim,, cümlesi 
yazılı idi, kamyonun diğer taraf • 
larına da "Tayyareye yardım ede· 
lim,, "3800 kişi tayyare piyango • 
sundan zengin oldu.,, yazıları gö
ze çarpıyordu. 

GEÇiT RESMiNDE ESNAF 
CEMiYETLERi 

Esnaf Cemiyetleri de her sene 
olduğu gibi, sanatlarını gösterir 
§ekilde, tertipler yaptıkları kam • 
yonlarla merasime ittirak etmit • 
lerdi. Dokumacı esnafının kamyo
nunda, itçiler dokuma tezgahı ba
fmda dokuyor; demirciler örs ba • 
şında çah§ıyor, yorgancılar, yor -
ganlarmı dikiyordu. Yorgancılar 

cemiyetinin kamyonunda ipek bir 
yorganın üzerine işlenen Gazinin 
şahlanmış bir at üzerindeki resmi, 
çok san'atkarane yapılmıştı. 
GEÇiT RESMi 2 SAAT SÜRDÜ. 

Geçir resmi tam iki saat sürdü. 

leri .. 
Hililiahmer Cemiyetinin çelen· 

gi, beyaz çiçeklerin ortasında kır· 
mızı çiçekten bir ayla yapılmıftı. 

Taksim meydanının her tarafı 
vecizelerle süslenmiş, abidenin 
her tarafına radyo hoparlörleri 
konmuştu. Tayare Cemiyeti bu -
rada da bir yenilik yapmıştı: Or -
tada yüz metre yüksekte duran 
bir balon hazırlanmıftı. Balonun 
etrafına "Yata Gazi,, kelimesi ya• 
zılmıştı. Bundan başka gene Tay -
yare Cemiyeti büyük tahta perde· 
ler yaptrrmı§ üzerine vecizeler 
yazdırmı§tı. Sular idaresinin yap· 
tırdığı fiskiyeler Taksime güzel 
bir manzara vermitti. 

Taksimde halka müzik, marş 
dinleten radyoda arada Türk 
gençleri tarafından nutuklar söy -
leniyordu. Dün, Silvanclan şehri • 
mize gelen ve yeni harflerden son· 
ra Türkçe okuyup yazma ve ko • 
nuşma öğrenen ıair Sabri Yılmaz, 
resaam Turgut, Gazi Osmanpa§a 
orta mektebi talebesinden Ş. 
Haşim Beyler halka birer nutuk 

söylediler. 
FENER ALAYLARI 

Dün gece Beyoğlunda Harbiye 
mektebinden ve Taşkıtladan birer 
kafile Fener ve met'alelerle ha· 

' . 
reket ederek, milli marşlar söylı • 
yerek saat yirmide Taksim mey • 
danına gelmişlerdir. lıtanbul ta • 
rafından bu fener alayına iş tir ak 
eden talebeler de bu saatte meı' a· 
lelerle Taksim meydanına gelmi§ • 
ler, milli marşlar söylemişl~rdir. 

Dün gece Halkevinde Ali Rıza 
Bey, Beyoğlu şubesinde Manyas 
zade Feri dun Bey, Alay köşkünde 
Emin Bey ve Şehir Meclisi aza11n
dan Selami izzet Bey birer kon -

feranı vermiılerdir. 1 
HALKEVINDE BALO 

Cümhuriyet bayramı münase -
betile dün gece lıtanbul Halkevi 
taraf mdan, Halkevinde bir balo 
verilmiıtir. Halkevi Temsil Şubesi 
tarafından da A'layköıkünde Him
metin oğlu isminde bir piyes tem -
sil ve Temsil Komitesi Reisi Ce -
lal Tahsin Bey tarafından bir kon
ferans verilmiıtir. 

Şehir tiyatrosunda da istiklal 
isminde bir piyes oynanmıttır. 

ŞEHlTLIGI ZIY ARET 

Saat on altıda Edirnekapı dı • 
ıındaki şehitliğe gidilerek mera -
ıimle ıehitlik abidesine çelenk 
konmuıtur. 

Merasimde, Vali Muavini Ali 
Rıza, Ordu namına Muzaffer Pş., 
Tayyare Cemiyeti Reisi lsmail 
Hakkı Beyler ve Hilaliahmer, Hi· 
mayeti Etfal, iş Bankası, Esnaf 
cemiyetleri mümeaailleri hazır bu· 
lunmuıtur. İstanbul Şehir Meclisi 
a:ıaaından Sıtkı Bey burada !ehir 
n:.ımına §U nutku söylemiıtir: 

- "Muhterem Hanımlar ve 
Beyefendiler: 

Bugün cumhuriyetimizin on bi -
rinci yıldönümünü en büyük bay • 
ramımızı kutlulamakla mes'ut ve 
bahtiyarız. Bu çok sevinçli, mes' -

ALMAN KOLONiSiNiN 
MÜSAMERESi. 

Cumhuriyet bayramımız müna• 
sebetile dün ıehrimizdeki Alman 
kolonisi Şiılideki fngiliz mektebi 
spor sahasında milli danslar ve 
spor gösterişleri yapmıılardır, Sa
ha kalabalık olmu§tur. Alman ko
lonisi, saat on altıda Cumhuriyet 
abidesine ·büyük bir çelenk koy -
muşlardır. 

BiR HADiSEYi TEKZiP. 
Dün, akşam tabı yapan saban 

gazetesi şöyle bir haber veriyor -
du: 

"Geçit esnasında Milli Türk Ta· 
lebe birliği bayrağı Cumhuriyet 
meydanına götürülmüı, Üniversi· 
te ve yüksek mektepler talebesi 
Birlik bayrağı altında toplanmıt • 
lardır. Biraz sonra Üniversite rek· 
törlüğü, Üniversite bayrağını çı -
kartmıı, ve talebenin Üniversite 
bayrağı altında toplanmasını iste· 
mittir. Talebeler bunu dinleme • 
mişler, Birlik bayrağı ile geçit res· 
mine iıtirak edeceklerini söyle -· 
mitlerdir. Bunun üzerine Üniver -
site idare heyeti ile talebeler ara. 
aında bazı münakaşalar olmuf, 
Birlik bayrağı müsadere olunmu§, 
bayrağın başında 'bulunanl:ır ka· 
r9:kola çağrılarak ifadeleri alın • 

ut günümüzde aziz şehitlerimizi mıtb~. • .. ~ . •y• 

hatırlamak, bu mübarek ölülerin Mılh Turk Talebe Cırlıgı, ga -
hatıralarını taziz ve kabirlerini zi· ı zetemize yolladığı bir tebliğde 
yaret etmek ve milli ve vicdani bir 
borçtur. Büyük Türk Milleti her 
borcuna vefa ve sadakat göster -
diği gibi kendisine hizmet eden • 
lere karıı da hürmet ve muhabbet 
besler. Ve her fırsatta ıükranını 
İspata çalışır. lıte bugün bu milli, 
vicdani borcunu eda maksadile 
buraya gelmiş bulunuyor. Büyük 
ölülerin kabirlerini ziyaret etmek 
auretile borcunu ödüyor. Vatan 
uğrunda kanlarını döken, hayatla
rını veren, aziz şehitlerimize kar • 
ıı gösterilen kadirşinaslıktan do -
layı Şehitlikleri imar Cemiyeti na· 
mına hepinize teıekkür ederim. A· 
ziz yurttaşlarım, bu ziyaretiniz §e· 
hitlikleri imar cemiyetini çok se· 
vindirmiştir. Hiç şüphe etmiyo • 
rum ki bizim kadar, bizden daha 
çok, burada yatan, ruhalrı ara • 

Birlik bayrağının hiç bir surette 
müsadere edilmemiş ve idarecile -
rin zabıtaca sorguya çekilmemiş 

olduğunu, aradaki ihtilafın küçük 
bir anlaşamamazlıktan ileri gel -
diğini, Talebe birliğinin bütün 
kadrosu ile merasime ittirak etti
ğini bildirmiştir. 

MEMLEKETiN HER YANINDA 
COŞKUN TEZAHÜRLER 
Cümhuriyetin on birinci yıldö· 

nümü münasebetile memleketin 
her yanında yapılan büyük kutlu -
lama merasimini bildiren telgraf· 
lar büyük bir tumar tutmaktadır. 

Aldığımız telgraflarda, cumhuri • 
yelin on birinci yıldönümü bayra· 
mının bahtiyarlığm en büyük he • 
yecanı içinde geçirildiği , halkın 

sevincine son olmadığı bildiril -
mektedir. 

mızda dolatan büyük ölüleri de Ankara, (Hususi)' - Ankara 
sevindirmiştir. Türk milletinin bu· cumhuriyetin on birinci yıldönü -
günkü kudretli, kuvvetli şerefli münü büyük heyecanla kutlula -
yaıamasına hizmet etmek uğrun - mıştır. Geçit resmi çok büyük ve 
da canlarını vermiş olan büyük Ö· parlak olmuştur. Geçit resmine iş· 
lülerin ruhlarına fatiha yollarken, tirak eden atlı köylüler çok beğe -
on bir sene gibi kısa bir zamanda nilmiştir. Bunların ınilli kıyafetle 
miletimizi istiklale, cumhuriyete muazzam saflar halinde geçitleri 
kavuşturan; ilmi, içtimai, siyasi, görülmeğe değer bir manzara tef· 
idari inkrlaplar yapan, çelk çem • kil ediyordu. 
berlerle çevrilmiş sağlam bir yurt SOVYET ERKANI GAZI HAZ • 
üzerinde yafamaızı temin eden RETLERiNi TEBRIKE TIILER. 
Büyük Reisimize, Ulu Gazimize 1 Moskova, 29 (A.A.) -Türki
minnet, f ükran ve hürmetlerimi ye cumhuriyet bayramı münase • 
arzetmeği en mukaddes bir vazife 1 betile M. Kalenin Reisicümhur 
bilirim. Yaşasın Ulu Gazimiz, ya • Gazi Mustafa Kemal Hazretleri • 
!asın büyük miletimiz, var olsun ne, M. Molotof Baıvekil ismet Pı. 
kudretli ordumuz.,, Hazretlerine •e M. Litvinof Hari • 

Sıtkı Beyin sözlerinden sonra ciye Vekili Tevfik Rüştü Beye bi
ıehitlerin ruhlarım anmak üzere rer tebrik telgrafı göndermiıler • 
bir dakika susulmuıtur. dir. 
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Bu sene tütünler 
çok nefis 

Samıun, (Hususi) - Samsun 
tütünile methur bir vilayetimizdir. 
Memleketimizin bu mıntakawnda 
yetiıen tütün dünyanın hiç bir ye· 
rinde yetişemez. Amerikada en 
çok rağbet bulan tütün Samsun ve 
mülhakatı tütünleridir. Tütünle -

rimizin yaprakları küçük kıt'ada -
dır, randıman lan yüksektir. 1934 
senesi mahsulü randıman ve cins 

itibarile çok yüksek yetişmittir. 7 
senedenberi Samsunda bu seneki 
gibi nef aıette tütün görülmemi§ -
tir. Samsunun en nefis tütünleri 
sıraıile Dere, Maden, Cinik, Hacı 
JsmaiJ, Kara Samsun ve Evkaf 
mıntakalarında yetişir. Bafra tü -

tünleri de Samsun tütünleri nef a -
setine yakındır. Bu sene Samsun 
mıntakaıında 2 milyon kiloya ya· 

yakın tütün yetiıtirilmittir. Ve 
hepsi de nefistir. Bafrada bu sene 
yetiıtirilen tütün gibi nefaseti yük
sek tütün görülmemittir. Yalnız 

hu mıntakanın bazı kısımlarında 

kurak vurmuş ve mahsul az olmuı 
olduğundan ancak iki buçuk mil -
yon kiloya karip tütün elde edile· 
bil mittir. 

Bafrada yeni tütün mübayaa • 
sına başlandığı gibi Samsunda da 
başlanmak üzeredir. Halen, piya· 

sada tütün alıcı mevkiinde Tütün 
inhisar idaresi, ve yerli tüccarlar
dan maada, Di Amerikan Toba • 
ko, GJ;ff~ T.AJmlco, Oıtro Türk, Po • 

lisiyo namına Alko ve Sabuncu 
ticarethaneleri vardır. Kuvvetli Ü• 

mitlere göre 1933 senesi mahsulü 
gibi 1934 mahsulünün de ~ama • 
men satılacağı beklenilmektedir. 
llk açılacak piyasanın yüks~ ola· 
cağı da kuvvetle memuldür. Şim· 

diden zürra Geri Tobako kum • 
panyasrndan sargı çullarını al • 

maktadırlar. 
M. Klmil 

Af y onkarahisarda çaldı, 
O enizlide tutuldu 

Denizli, - Vilayetimiz zabıta· 
ıı bugün Afyonkarahiaarından 

250 lirayı çalarak kaçan hıraız 

Abdülkndiri yakalamağa muvaf • 
fak olmuştu. Abdülkadir lnebo1u -
lu olup yirmi ya§larındadır. Af· 
yonkarahisarmda istasyon otelin • 

de yatmakta iken otel mü§terile • 
rinden bir zatın odasına girerek 
beş bine ellibeş liralık evrakı nak· 
diyeyi ceketi cebinden aıırmıı, 

kaçmı~tır. Bu zat keyfiyeti zabı -
taya haber verince bir taraftan vi· 
ti.yet dahilinde t\lharriyat yapılır
ken diğer taraftan da civar vila • 
yetlere hırsızın efkali tamirp. edil· 
mi§tir. Denizli zabıtası §ehre gire· 
cek kamyonları nezaret altına al· 
mıştır. Gece Denizliye gelen bir 
kamyonda tarif edilen eşkale uy· 
gun bir §ahıı yakaiannııf, isticvap 

olunmuı ve üzeri taharri edilince 
240 küsur lira bulunmuıtur. Tah • 
kikat tamik edilince Abdülkadir 
cürmünü itiraf etmit çaldığı para• 
nın be§ Jiraaını yediğini söylemiş -
~ir. Abdülkadir jandarma muha • 
Jazaımda Afyonkarahisarına gön· 
derilecektir. Hırsızı yakalıyan po· 
tia Ali efendi amirleri tarafından 

takdir edilmittir. 

Çorum, (Hususi) - Merzifon· 
dan Amasya ya gidiyoruz; baıtan 
başa yeşillikler, yamaçlar arasın • 
dan geçe geçe, yurdun güzel yara· 
tılmış bucaklarını doya doya gör
menin verdiği engin kıvanç için -
deyiz. 

Merzifonun bağları biterken, 
Amasyanın bağları başlıyor. Ve 
bu, doyulmaz aian içinde hayran 
hayran ilerilerken, bizi, yalnızca 

otomobilimiz rahatsız ediyor. Bo
zuk bir yoldayız .. Çakırlaşmıt, kü
me kiime yığılmış taşlar, bir türlü 
perçirleşememiş; yıllardır, böyle 
bakımsız bekleşiyormuş .. Her sar
sıntıyı giderdikçe, bir birimize de· 
ğil, kafalarımıza geçmiş olsun di· 
yoruz .• 

Amasya, yol bilgiçcilerini Ço
rumda, ağırlamak isterdim. Göre
ceklerdi ki, gelirleri biribirine uy· 
gun olan bu, iki kent, arasında Ço
rum, yolları üstün, dayanıklı ve 
özençlidir. 

"' :,. "' 
Yol boyunca gıcır gıcır kağnı • 

lar geçiyor .. Yiğit yapılı delikan • 
Mar, gözleri tahrirli "F adik,, ler, 
Hacı Bayram istasyonuna şeker 

pancarı iletiyorlar. 
Türlü türlü basmalara bezen· 

miş, gönülden gönüle bakııan köy 
kızları, ikide bir yaşmak tazele • 
dikçe, iş1emeli çevreyi yüzünde 
dolattıran delikanlı, yanık yanık 
tutturuyor: 

Dağlar, dumanlı dağlar, 
Yarinden ayrılan böyle mi 

ağlar! 

"" "' "' 
Misket elmaları mis gibi burcu 

burcu kokuyor .. Bir bağın önünde 
duralıyoruz; yığın yığın meyvala· 
rı değersiz fiyatlarla alıyoruz. 

- Niçin böyle, ucuz, diyorum? 
Saçları kırarmış, yağız bir a • 

dam: 
- "Alıcı nerede?,, diye firak -

lamyor ... 
Diyorlar ki, dünyanın en tatlı, 

en ünlü meyvalarının kaynak yeri 
o1an Amasyada, meyvacılığı tanı • 
tacak bir toplantı bile yapılmıyor• 
muş. 

Verimi çok bir toprağa ıssı olan 
bu, gün görmüş diyarda koopera· 
tif kurulsa, geçimleri sebzecilik • 
meyvacılık olan Amasyalılar bü ~ 
yük .bir genlik duyacaklardır. 

"' "' :f 

Han mı otel mi ne olduğunu bir 
türlü kararlaıtıramadığım, bir ya· 
pıda konaklıyoruz. Bavullarımızı 
"map.Uahlı,, bir odaya koyduktan 
sonra &§ağı kahvede, yorgunluk • 
tan pelteleşen. vücutlarımızı din • 
lendirmeğe çalıııyoruz. 

Yetil ırmağın yeıil ıularmda a· 
ğır ağır dönen dolapları &eyre dal
mı§ım.. Burada da kulaklarımı% 
aynı sesi, aynı nağmeyi duyup gö· 
nençelniyor. 

- Bu, yıl, diyorlar, pancar eki· 
mi tevatür oldu. 

Ve bütün bunların tek bir ina -
nı, tek bir ıöyüncü var: 

-GAZ 1 YE BlTIMLEN· 
MEZ BİR SEVGi VE SAYGI ... 

1(. •• 

Amasya yolları, bize, böyle ses, 
verdi .. 

Cevdet Yakup 

tr t YARIN 
Dlaya Alevıeatrı 
~=Çeviren: A. C. ----

lzmirde müddei umumiliğe te • 
lefonla vuku bulan bir ihbarda 
Bozyakada 111ız bir evde 90 yaf • 
larında bir kadının asılarak 

ölürüldüğü ve 13 yaşlarında bir 
çocuğun da kolları bağlanarak 
bırakıldığı bildirilmiıtir. 

Bunun üzerine zabıta f aaliye • 
te geçmi§ ve keyfiyeti tahkik eyle· 
miştir. Kadının öldürülmediği an· 
laıılmıştır. Tahkikatın neticesine 
göre hadise şudur: 

Meçhul üç şahıs Bozyakada Ar

Şehir halkı ertesi ıabah uyan • 
dıiı zaman ıamandıraların bom 
bot olduğunu ve donanmanın da 
gittiğini görmüttü. Yafoız eski iki 
ğini görmüttü· Yalnız eski iki 
zırhlı ile torpil taharri gemileri ge
ri bırakılmıttı. Liman ve körfez 
tamamile metrGk bir halde idi. 

Sokaklara yapıttırılan kağıt • 
larda ehali için şiddetli talimat -
nameler ilin ediliyordu. Süngüleri 
tüf eklerine takılı müfrezeler ıo • 
kakları dolatarak §ehirde asayi -
şin mu haf azasına çalıtıyorlardı. 
Bununla beraber gazetelerde harp 
hakkında hiç bir şey yazılı değil -
di. 

navut Fudo kahyanın evine git • Fakat aradan bir iki gün daha 
mitler ve kapıya çıkan Ali ismin • geçtikten sonra birden bire bütün 
deki çocuğa hastalıkl{hayvan a - dünya Japonya ile Amerika ara • 
radıklannı ıöylemi§ler, su istiye • sında harp çıktığını duydu! 

rek ıavuıup gitmişlerdir. Büyük Okyanus 
Ertesi gun aynı eve üç kişi gel • 

ınİ§, fakat içlerinden birisi değif - etrafında 
miştir. Bu defa noksan arkadaıla • Cihanın senelerden beri bekle • 
rının yerine kendilerine iltihak e- diği muazzam hadise nihayet zu· 
den §ahıs elinde bir dişçi çanta11 hur ebnişti: Aıyadan çıkan alev 
tafımaktadır. Bunlar kapıda gör· artık Amerikaya da sirayet etmi·· 
dükleri evin evlatlığı 13 yaşların· ti. Bir anda öyle bir harp sahnesi 
da Aliden gene su istemiıler, Ali hasıl olmuştu ki bunun hududunu, 
ıu vermek üzere kapıdan içeriye eb'adını ölçmeğe bile imkan yok -
girerken bunlar üçü birden üzeri· tu. Bu sahne Amerikanın Büyük 
ne çullanmıılar ve çocuğun elleri· Okyanus sahillerinden Şimali Af· 
ni bağlamışlar, yukarı çıkarak 90 rikanın Atlas sahillerine kadar u· 
yatlarında Fatma Hanımın da el· zanıp gidiyordu. Çünkü Hindiı • 
lerile ayaklarını bağlamışlar, mü - tanda, Arabiıtanda .ve Afrikada 
teakiben evi altüst ederek para a• kıvılcım halinde bulunan ate§ de 
ramıtlardır. ·O aqda alevlenivermitti. Japonya, 

Bunlar bir aralık aşağıya ine· Avrupa ile kendi arasında öyle bir 
rek yukarıya: ate_ı ıeddi koymuıtu ki o ıed sa· 

- Biz buradayt~ ş1M'\!11°=--g-.... 1""-·-~ yesin e yabancıların pı n ıe l • 

miyeceğiz. diyerek kadınla çocu • ne meydan vermeden kendisile A· 
ğun kimseye haber vermemesini merika arasındaki harbe devam e• 
temin eyledikten sonra sessizce debilirdi. 
savuşup kaçmışlardır. Artıl Rusyadan bir korku kal· 

Aradan bir müddet geçtikten mamııtı. Mongolistan cephesinde 
sonra çocuk yuvarlana yuvarlana meıle halledilmişti. Şimdi, Rusya 
Fatma hanımın yanına sokulmuş, mütebaki kuvvetlerile Türkistan· 
onun iplerini ellerile çözmeğe mu• da harbediyordu. 
vaffak olmuıtur. Japonya bu defa dahi harp ili· 

İpleri çözülen Fatma hanım da mna lüzum görmeden derhal ha· 
kücüğün elleri ve ayaklarındaki rekatı harbiye ile işe başlamıttı. 
ipleri çözmüş ve etrafı keyfiyetten Bu münasebetle Manilaya karşı 
haberdar eylemişlerdir. yapılacak deniz kuvvetleri hare • 

Bilahare kahveden eve gelen ketleri hakkındaki müzakereyi ke· 
Fudo kahya yatağının içinde bir serek filipin adalarının Japon ha
muşamba içerisinde ve yünler ara• kimiyeti altına girdiğini ilan ey • 

ısında saklı bulunan iki ellilik ile lemitti. Aynı zamanda Japon kuv• 
beşer ve teker banknotlardan mü· vetlerinin Amerikalıların Cuam 
rekkep 177 liradan ibaret parası • adaıını iıgal etmitti. Amerika ile 
nm çalındığını anlamıştır. kablo münasebatı kesilmiıti. Ar • 

Zabıta hırsızların izleri üzerin- tık harp çığının önüne geçmeğe 
dedir. Hırsızlar, Fudo kahyanın imkan yoktu. 
birkaç gün evvel satın aldığı ~ir Japonyanın bu hareketini ken· 
Yunan gra tüfenğini de alıp götür• diıi için tehlikeli gören İngiltere, 
müşlerdir. Amerikadaki harp taraftarlarını 

tetci etmitti. Her ne kadar lngil • 
temin müdahalesile karşı tarafın 
harp va11taları artmıısa da Japon· 
ya gene müsait bir vaziyette bu • 
lunuyordu. Çünkü Amerika, mu -
azzam donanmasına ve müthit ha· 
va filolarına rağmen Japonya ile 

lzmirde tütün 
• 

pıyasası 

inhisarlar umum müdürlüğün
den lzmir haı müdürlüğüne bu se
neki tütün mübayaası hakkında 

beklenen talimat gelmiıtir. 
A1i.kadarlar gelen talimat muh· 

teviyatı hakkında gayet ketum 
davranmakta ve harice hiç bir ha
berin sızmasına ehemmiyet ver • 
mektedirler. 

••az ıa:w..._www ...,.••RRmlftllhDtl•ınte111MIS111.,.._ 

getirilmit olan Mili.ata Geri kum· 
panyaıı taraf mdan piyasa açılmıt· 
tı. Milaıta piyasanın 79-82 kuru§· 
tan açıldıiı bildirilmektedir. Bun
dan baıka Seydiköy ve Cumaova• 
ıında da piyasanın akp.ma saba • 
ha açılmasına intizar olunmak -
tadır. 

Birçok kumpanyaların müba -
yea memurları bu havalide dolat· 
makta ve denk vaziyetini tetkik 
eylemektedirler. lnhiıar1ar idare • 

hem ayar bir düıman 
Amerika milletinde )ıllP 
yoktu. 

oaha ıeferberlik bile 1' 
hilt! ceryan edememitti . 

Bir de Amerikaııdl d, 
ra kuvvetlerinden bir 1r,dı 
laı Okyanusunda ter J 
mecburiyet hasıl olrııatl 
lehinde idi. 

Bara'm bütün JaPo11 

sının '! gece birdenbire d• 
meleri, Havay, adatarııı 
Ja;>onların bir harekette 
tarından ileri geliyordu· J 
adalarının yarı nüfuıUSl11 

letkil ediyorlardı. tfa•~ 
Valiıi hundan dolayı çt-"' 
lanmııtı. Bir de Jap011 

rian ve Marıal adal• 
telbahirlerini takviye e 
her verildiğinden Ha.a1 
daki Amerikan hava •e 
vetlerinin takviyesine le 
mitti. 

Bara harp tayyarel•~ 
• tl-

danlığını deruhte etJ111!-
rübeli tayyare kumand 
sin kumandasında taY1 

de ıeyahat ediyordu. S• 
iki motorlu, tam madellf, 
tayyare idi ve dört 
mücehhezdi. JenkirM bll 
le iftihar etmekle ber• 
nu bermutat, uçan bit 
kumanda mevkii telakki 

Bütün tayyareler ~ 
lometre&atediyorlar~W\ 
tün hava kuvvet eri O ,# 
rinden uçarak g~iyorl•; 
bozulmağa batlamıttl· " 
lar ufku yavat yavat. ~ 

Bir aralık büyük. bır ~ 
puru görülmü§tü. Kırıı.1, 
nereden geldiği radyo 1 JI.. 
w 14011 gu zaman vapurun tı' 

gelmekte olduğu ve k0
' ,-~ 

. 'k o kalan bazı Amerı " '-
d j• San Franaiıkoya tat• 1 

mitti. ~f 
.1 ·· de" Tayyare fı osu, on 11' 

deniz balonu ile muhst'.... . 
k ..... P"".Alt du. Bir aralık Jen tı• .,... 

dan gelen bir radyo tı• 
sa göıtererk demişti ki: ~i~ 

- Bakınız, oku"'1.,ııfıtl"_I 
Boston namında asker 

1 
~' 

bir vapurumuz Pan~;~ 
dan geçerken anlat• . fı') 
sebepten dolayı batroıt•d"'" 
zun müddet kullaD11•

111 I 
hale gelmi,.,, it Jı~~ 

Jenkinı bunun ~ ,e1' J, 
kastı olduğunu söyiı>''0,dtı' I 
lara küfürleri savurU>' ı,ri" ~ 
nada Amerika tayY•~:ııd,ı' ~ 
risi. m?tor~_bo~~l~.ıı~•"'~ 
yı denıze C'usmustı1• P-,P 

. 1 k .... ere· ,.1 I 
za har~r. o ma . \t.. f'I•' ~ 
hava fılosu s~hJ11eJ1 'tti· 1'. f 
larına muvasalat etrıı' ... ,d' 

. e•'" 
ların yere indik)erı / 

kopmuştu. (f>'"" 

yeni Çı~tı ııı 

Kü&~~ Hi~~~ 
Haydar Rıf• 

Mamafih ha.her aldığımıza gö· 
re inhisarlar idaresi lzmir Başmü
dürlüğü mübayeaya baılamak ü • 
zere icap eden bütün tertibatı al • 
mq ve her tarafa mübayea me • 
murlarını göndermit eksperlerini 
de bu vaziyetleri kontrola memur 
eylemiştir. Tütünleri denk haline 

ıi de buraya icap e-den memurları ı1.------~~ 
talimatı hamilen göndermiştir. 



Büyük hareketler 
(~ ----------~~ 

llııl leden devam) nin güzeliği ile eğlenenler bu di-
ltı harele 

dretıerd' ete getiren ma- lin Alman dili kadar genit ve 
e&kj ın ır, Aıırların yıp • zengin olduğunu iıbat edenler 

ı._ •ne~i k k d b - · · l ııtıel~ıni . . uvvetler ar· arşısın a af egmıttır er. 
İ)l ! ıdı. Biz b ·· 1 e Yen· ugun llk bakıtta o kadar kuvveti 
) ı ruh il d ec..rı dol . e on.atıl - gibi görünmiyen bu içten gelen 

tııhurı .. u ınsanlarız. Bu anlayı,Jardır ki milletlerimizin iç 
.. e Ye . k' 'ltca.. nı a ıdenin ne- e.eklini ve ulusumuzun görünütü • .. gını bu .. d y 

ııı.ık·· aun en kestir- nü battan bata değittirmittir. 
urı değ'ld' 

tİdi · 1 ır. Bunu biz Ben iç varlığımızda ve kültür 
lca ~ıtnle bırakalım bun • yaıayıfımizda yapılan büyük ha· 

ti r •rca. ltııda ka ecnebi tahak- reketlerin ehemmiyetini ve onun 
'det., k b lan Ve kullanıl - derinlik ve geni~liğini takdir et • 
lellıi;z ı'·· aklık gibi sayılan meğe hakikaten muktedir deği • 
~· ur çe . 1. 1)ete h k' hlız artık bu· ım. 

• •rndı'r T·· k • UT çe• Necip Ali 

eni bir deniz ejderi 
sanmışlar! 

l~ 
. ' lı,,,_,, 
· )' k de ır.ö~len deniz aj- \ muhabirleri hadise yerine ko§arak 

t 'eııdtaınden bahıet • o ejderin fotoğrafını almıya çalıt· 
'~ '-tttk gaiplere ka- tılar ve ona muvaffak oldular. Fa

\ '-'"'dan çok geçme • kat bu ejderin hakiki bir ejder ol· 

'-\ ~~tıl ll)t.da yeni bir rakip mayıp uzun müddet suyun içinde 

1 ~t tl~d, bir gün Alman- kalan ve zaman tesiriyle bir deniz 
ot>.. •rn 

'""ttı1't • lnının ıevahilin· yılanı §eklini alan koskoca bir a -
· '1tl ıçind · · "' k ld 1 ld Y .ht ~111 i . e gezıntı ya • gaç ütüğü o uğu an atı ı. u• 
T~tı. .. Çınde korkunç bir karıdaki resme bakacak oluraanız 
• ı i<>rü 

• "'.ıt çil tıce vaveylayı gene ilk nazarda bu kütüğün bir 

~lırı1ı!\ ~'\>tutu gibi dağıl· ejdere benzediğine ıiz de kanaat 
Uıer· 

ıne Alman foto getirirsiniz. () . 

l~~ llıanlı Bankası 
~ı.ı,. ~~ııiın Şirketi, - Tesis tarihi: 1863 
•t 'h"t.a b •»eaı : 10,000,000 lnglliz lirası 
·~ \' ..,_Dç,~lıc,a tehirleri ile Pariı, Marsilya, Nis, Londra 

1111•tıiıt, '~de, Mıaar, Kıbrıs, Irak, lra?J, Filistin 
,,n ~a Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

it,, t unaniataa'da Filyalleri vard1r. 
llrıu b . anka muamelelerı yapar. 

v~ 
~ t) ıı:-u~~-----.... 

()C s u ı R e s ı m ı ı 

~it ilsız Alafranga 

"~e_!t~':~! __ - --
ok Ptaki resimlerin altın da yazıları 

~b, l'iju~arak hocasız güreş öğrenmek her 

~~ ~~•de,~ci ~in m!m!~_ol~il~ce!~ 
~~.} ~'llt '~dt11aeı,'~ı tarihi, müellifin ve müler· 
t':4h\ı. •ı rı "' B . .. ~ ~ı~t' 'ttrdır ay11ca eynelmılel güreı 
,, ~ltt' l \' . 
~' t, ''-'·t e tab'ı ·· 1 · ıı:"~ı ~i .. t. llltlLt 

1 
guze dır. 

l' "' d 'P tri · lt(ll't tr;ı F· aıııe ve bütün genç1eri· 
<lr»tt~tt •ah yalnız ( 30 ) kuruıtur • 
-........_ .. E.s;ı"~D:E~s~a~t:11:m:a~k~t~a~d~ar~· .......... .l

1 
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Beşiktaş Türkiye Şampiyonu 
F b h 1 BEŞiKTAŞ; 3 

Galatasaray ener a - ALTAY: ı 
çeye · t .. O yenildi ! 

Türkiye futbol §ampiyonluğunu kazanan Beşiktaş takımı 

Dün Galatasarayla Fenerbahçe mızda bulacaklardır. Şimdi ge • 
Şeref kupası için Taksim ıtadın- lelim Galatasaray - Fenerbahçe 
da, Betiktatla Altay da Türkiye maçına: 
birinc:Iiği için Bunada kartılattı· iki takım da saat on beti çey • 
lar. Bu iki maç ta mühim olduğu rey geeç sahaya çıktılar. Fener -
için sporcular ve sporla alakadar bahçe kadrosu töyleydi: 
olanlar günü büyük bir heyecan Bedii - Yatar, Fazıl - Esat, 
iç~nde geçirdiler. , Ali Rıza - Cevat -Niyazı, Mu-

Saat on yediden itibaren mat - zaffer, Namık, Fikret, Şaban. 
baada. telefonlar itleıneğe başla - Galatasaray da 1öyle kurul-
mıfh. Herkes soruyordu: 

- G~latasaray - Fenerbahçe 
maçı ne oldu efendim? 

- Bursadan ne haber geldi e -
fendim? 

Cevap veriyorduk: 
- Galatasaray - F en~;bahçe 

maçı sıfıra kartı bir sayı ile F e -
nerbahçe tarafından kazanıldı. 

Bursadaki maça gelince bire kar -
şı üç sayı ile Beşiktaş maçı ka • 
zanmıt ve Türki tampiyonu ol -
muttur! 

Meraklı sorucuların bu cevap •. 
lar karşısında geçirdikleri heye • 
can ağızlarından kaçırdıkları söz· 
lerden anlatılıyordu. Bittabi Be • 
tiktaşın galibiyetini soranların he
men hepıini memnun ediyordu. 
Fakat diğer maçın akisleri muhte· 
lifti: Memnuniyet, tesir ve hay
ret! 

Yalnız bir tek okuyucumuzdan 
fu kelimeyi itittik: 

- Y.a .. Öyleyae ödeştiler ! 
Biraz yerinde değil mi? 

.y. "' ı;. 

Evet, dün Betiktaş Bursada 
Altayı yenerek Türkiye şampiyon
luğunu kazandı. Batla Ankaralı· 
lar olmak üzere bu şampiyonluğu 
ayni hafta içinde üç çetin maç 
yapmak suretiyle kazanan Beıik • 
tat takımımızı ne kadar tebrik et
sek azdır. Okuyucularımız bu 
maçın tafsilatını diğer sütunları • 

mutlu: 
Avni - Faruk, Liitfi - Kadri, 

Nihat, İbrahim - Necdet, Seli -
hattin, Rasih, Fazıl, Danyal. 

iki takımı etrafma toplıyan at· 

letizm federasyonu reisi Burha· 
nettin Bey kısa bir hitabe ile Şeref 
kupasının manasını anlatıyor ve 
merhum Şereften bahsediyor.Son• 
ra mutat meraaim ... Para atılıyor, 
kaleler seçiliyor, iki takım ıırala· 
nıyorlar. Maçı Adnan Bey idare 
edecek. Fakat başlamadan evvel 
bir dakika sükut edilerek merhum 
Şeref hürmetle anılıyor . 

Halkın heyecam fazla .. Yüzle· 
ri sararan seyircilerin sayısı daki· 
kalar ilerledikçe artıyor. Yanım· 
da oturan iki hanımdan birisinin 
yanmdakine: 

- Öf, bayılacağım galiba .. di
ye fsıldadığım itiliyorum! 

.y. lfo .y. 

Maç batladı. Galataaaray ka -
pıdan girince sol tarafta kalan ka
leye doğru oynuyor. Topa e':"eli. 
Fenerliler vurdular, fakat akın 
Galatasaray haf hattında tutuldu 
ve top balkonun önünde ilk <lefa 
taca gitti. 

lki taraf ta güzel oynuyor. Uii 
tarafın da bugün maçı muhakkak 
kazanmak için oynadıkları belli .. . 
Fener bahçe muhacimlerinin mu • 
tat kombinezonlarını Galatasaray 
müdafaası bozuyor, Galatasaray 

Galatasaray kalecisi Avni dün geçirdiği kazadan bir kaç dakika sonra 

Bursa, 29 (A.A.) - Türkiye 
futbol şampiyonasının finali bu -
gün, büyük bir kalabalık önünde 
lzmir ve İstanbul şampiyonlan, 

Altay ile Beşiktaş arasında oynan
mıştır. Maç 1-1 beraberlikte bit • 
mi§, oyun birer çeyreklik daha 
temdit edilmittir. Bu temdit müd • 
deti içinde iki gol daha kazanan 
Be§İktatlılar 1934 Türkiye futbol 
şampiyonu olmuşlardır. 

Bursa, 29 (A.A.) - Türkiye 
islerim birinciliklerinin nihai kıı • 

,mı dün aktam ıaat 20 de gene çok 
kalabalık bir halk kütlesi karşısın
da yapıldı. Ulaıılan neticeye göre 
Flore birincisi lstanbuldan Sermet 
Bey ikinci Ankaradan Ekrem Bey, 
üçüncü Ankaradan Mustafa Bey • 
ler kazandılar. Epe birinciıi lı • 
tanbuldan Sermet Bey An.karadan 
Ekrem Bey lıtanbuldan Cevat 
Beyler. Kılıç birincisi lstanbuldan 
Sadun Bey, Ankaradan Raif Bey, 
İstanbuldan Cihat Beydir. En son 
netice Türkiye birincisi Epe Flore 
de Sermet Bey kılıçta Sadun Bey • 
dir. Derece alanlar halka takdim 
edilerek sürekli ve canlı alkış ve 
takdirler topladı'lar. 

muhacimlerinin akınlarını da F e· 
ner müdafileri canla başla tutnn· 
ya çal.ışıyorlar. Fakat sarı kırmı· 
zılılann daha tebarüz ettikleri gÖ• 
rülüyor. Eğer Galataıaray muha· 
cim hattı iyi ve hesaplı oynasa ıa• 
yı yapmak pek i.li. mümkün ola· 

cak. Fakat sağ iç oyuncu aksı· 

yor .. Sol iç de çekingen harekete· 
diyor. Buna mukabil Rasih günün 
en iyi oyuncusu .. Yanındakilerin 
bütün f alsolarına rağmen hattı i • 
yi idareye çalışıyor ve topu aya • 
ğına aldığı vakit gösterdiği huıu • 
siyetler ve topa hakimiyeti güzel.. 

• Galatasaray müdafilerinin .u • 
zun, düz vurutlarına mukabil Fe • 
ner müdafileri kalelerini tehlike • 
ye sokmaktan çekinir gibi ıık sık 
falsolu vuruılar yaparak topu taç 
hattına atıyorlar.Maçın yükünü en 
çok ortadakiler çekiyor. iki ta • 
rafta da eaaslı bir f aikiyet yok.. 
Bununla beraber geçen maçta ol • 
duğu gibi Fener muhacim hattı 
tamamiyle tutulmuı bir vaziyette 
görünmiyor. Oyuncular topu a -
yaklarında hiç tutmadıkları ıçın 

Galatasaray haflarını ıık ıık atla
tıp geçebiliyorlar. Pas vermek ci
hetinden Fenerbahçeliler daha 
ustalıklı hareket ediyorlar. Fakat 
vuruıları kaleyi tutmuyor. 

Birinci devre nasıl geçtiği bilin
meden böylece bitti. 

"" :/o ~ 

ikinci devrede Galatasaray da· 
ha kendini bulmadan günün gali· 
b:yet sayısını kalesinin içinde bul· 
du: Niyaziden kaleye müvazi ge· 
len top, Niyazi ile ayni tempoyla. 
Galatasaray orta muhaciminden 
Fikretin kafaıiy)e kaleye giriver • 
mi,ti. Bu güzel gol, alkı.ılanıyor. 
Galatasaraylıların ibu sayıdan mü
teessir oldukları belli .. İç oyuncu· 
larını Münevverle ve Bekirle değif 
tiriyorlar ve muhakkak bir aayı 

- LQtfen sayıf ayı çevirin~ -
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Sümer bank ve milli sanayi_ 
5 Senelik sanayi programı Türk inkı

libının bir inkişaf saf hasıdır 

iş bankasının sı 
teşebbüsler b/Qnç 
Şeker f abriıkalarının bir mem• 

leket ~anayi ve iktiıadiyatında ne 
derece mühim rol oynadıkları her · 
lkeaçe malüm olduğundan ayrıca 

dütünülecektir. f 
ltçi adedi: Canı 

300 - 350 kiti çalı I 
Ehemmiyeti: Mtdl 

İnkılabın ikinci on senesi batında 
clevlttin memleketi sanayilegtirme da
vasmda aldığı Jeat'i tedbirlerin seme
relerini "Sümer Bank" •• bet senelik 
ı:nnayi ;>rorramının tahakkuk cttirilm~ 
si yolun<b baprdığı İJlerde gö:-ebili· 
riı;, l1c\'lc\, mmeleketin noksan olan 
ve hatti mevcut olmıyan ana sanayi 
§Ubclerini bir an enel kurarak tam bir 
iktıs.ıdi bUt\lnlüğe ve istiklale varmak 
işini evvelden çizilrni1 bir programa 
istinat ettirmekle inkılapçı şuurun ya
pıcılık ve yaratıcılık kudretinin azimli 
bir misalini vermiştir. Bet senelik sa
nayi programı Türk inkıllbınm bir in
ki1af safhasıdır. Bu safha Türkiyenin 
iktısadi kuruluşuna yeni ve nizamlı bir 
veçhe verecektir. 

Program mucibince beş sene zatf ın
'da kurulacak ana sanayi ıubelerl ıun
lardrr: 

l - Menıucat aanayll (pamuk, ken· 
dir, yün), 

2 - Maadin sanayii (demir, •Ömi
kok kömürü, kömUr ınüştekatı, bakır, 
kiikUrt), 

3 - Setıutoz sanayii (ttllülor, kiğrt 
ve karton, ıunı ipek). 

4 - Seramik aanayi (cam, tiıe. por
selen) 

5 - Kimya aanayü (uçyağı, klor, 
ıudkostik, süperfoıfat) (X) 

Proeramm tahakkuk ettirilmesi İJİ· 
ni üzerine almıt olan Sümer Bank, 
19$4 ıeneıi zarfında prognmm ıu kı· 
ınmlarmın tatbikine geçml§tir: 

l 934 ıental :içinde nallı büy{ik fab
rikalardan bir kısmının temelleri atı• 

larak intu~ l>aflanmııtır. Projeleri 
ikmal edilen bir Jmmırun da inpatının 
ihalesi önilmüzdeki ıene yapılacaktır. 
Bu ıcne inpatI ilerlemiı olan Kayseri 
Pamuklu kombinaaile İzmit Dlrt fab
rikası önUmUzdetd sene faaliyete reçe
cektir. Kayseri bez fabrikasının 1935 
afultosunda, İzmit k:Sfıt fabrikasının 
d• haı:iranda iJe batlaması mukarrer
dir. Kurulmakta olan Kayseri bez kom
bina11 yalnız Türk{yenin değil, belki 
bütün Balkanların en b\lyük ve mo· 
dem tesisatı olacaktır. Fabrl'ltanın ger· 
rmn :adedi S3 bindir. 1080 mekanik 
doliuma tezgiht buluna~k ve senede 
30 milyon metre bez dokuyacaktır. 

Senevi pamuk aarfiyatJ bir milyon al-

tı yuı bin kilo yerli pamuktur. İzmit ı 
kağıt fabrikası ise, ilk adımda memle
ket kağıt ihtiyacının yüzde ellisini ve
recektir. Bu suretle klğıt mübe'.lyaası 
için her s::ne harice verdiğimiz döv.i
zin nıafı tasarruf edilmiı o!acaktır. 

Diğer iki bUyUk pamuklu kombi
nasınm (Ereğli ve Nezilli pamuklu 
fabrikalrı) projeleri hazırlanmı~ inşa 
ihaleli verilmek üzeredir. Bu fabrika
ların 1935 teırinievvclinde faaliyete 
geçmeleri muhtemeldir. Bu fabrikalar 
da Kayaeriden ıonra gelen büyük te· 
ıetibUılcrdir. Nazilli fabrikası 25 bin 
germenle çalıpcak ve senede 17 mil· 
yon metre pamuklu dokuyacaktır. Se
nen pamuk sarfiyatı iki milyon kilo
dan fazladır. Ereğli Eabrikaaı 15 bin 
gcnmnle çalıJ&cak ve •~nevi 7 milyon 
metre bez dokuyacaktır. Her ıene va· 
aatl olarak blr milyondan fazla pamuk 
aarfcdilcccktir. Bu iki fabrika Kayse
ri kombinasından farklı olarak daha 
ince mal dokuyacaktır. Bu üç büyük 
fabrikanm tesisinden sonra Türkiye 
tam bir pamuldu ınkılabına kavuşacak· 
tır ki, bunun proğramda bet sene zar
fında tahakkuk ettirilmesi düşünülür
ken haldkatta 2 sene içinde ba}arılması 
mümkUn olacaktır. 

Türkiyede Merinos yününden ma
mCtl yün ipliği (kamgam) fabrikası 

olmadıftndan yünlü kumaı fabrikaları 
yUn ipliklerini hariçten ithal etmekte
dirler. Yünlü fabrikalarımız ıeneden 

aeneye lnkipf ettiğinden iplik ithal.A
tımız da ayni nisbettelerde artmakta
dır. Döviz sarfiyatına mani olmak ve 
mim fabrikalann lhtiyacmt dahilden 
temin etmek maksadile program muci
bince kurulacak olan kamgarn fabrika· 
ıı I 935 senesi sonuna doğru Bursa.da 
faaliyete geçecektir. Banka bu kam
ıam fabrikan tızerindelı:l bUtnn utldk

lerini bitirmi§ ve nlşaattn ihalesine ha
zırlanmaktadır • 

1935 ıencıinde Bankanın en muaz
:zam i§ini dcınir sanayii tetkil cde<:ek
tir. Memlekette demir unayiinin ku
rulmaaı yalnız milli iktrsat bakımın

dan değil ayni zamanda milli mildafaa 
bakımından da çok ehemmiyetlidir. ls
tihsal vesaiti iktısadi bütünlilğlin bel 
kemiğini teşkil edecektir. 

Bunlardan ba~ka tediye bilançomuz-

da mühim döviz tasarrufları da temin 
olunacaktır. 

Bankı, demir sanayiine ait proje
leri hazırlamaktadır. İnpata önümüz
deki senenin ilkbaharında başlanması
nı salııılmaktadrr. 

J:>roğrama dahil olan kUkUrt iti mu
vaffakıyetle bapnlmııtır. Kcçlburlu 
kUkürt madeni, yakında kükUrt istih
saline ba§hyacaktır. Scneri kUkilrt is
tihsali 5 bin tonu bulacaktır. 

Bankanın ve diler milli mUe11eae
lerin iıtirakile kurulan Glilyafr fahri· 
kası da ilk mevsimde faaliyete geçe<:ek
tir. Fabrika seneri 250 bin kilo gül it· 
liyecektir. 

Proğramda maadln aanayiinde &ISı
terilmiı olan ponelen aanayii ftlle ı g35 
te meşgul olunacak "e ı 936 da memle
ket porselen lhtiyar.ını dahilden temin 
etmiı olacaktır. 

1934 acneıi içinde bankanın fabtl
kalannda da esaslı tadillt '9'e tenlat 
yapılmı§ltır. Bakırköy bez fabrikası 

on bin germenle tevsi edilerek imalat 
yedi buçuk milyon metreye çıkarılmt§
tır. Upk şeker fabrikasında da esaslı 
tadilit yapılarak teker imalAtt yevmi 
900 tona iblAg olunmu1tur. Fabrikanın 
yanında ayrıca tesis olunan bir fabri
ka sayesinde melstan da şeker imali
ne başlanmıştır. 

Beş senelik aanayl proğramını mUıt· 
kilatsız tatbik edebilmesi endigeaile 
Sümer Bankın acrmaye1i de arttınla
rak 20 milyon Türk lirasmdan 62 mil· 
yon Türk lirasına iblSğ olunmuıtur. 

Bu suretle banka, büylik tarihi vazife
sini ba arrnak hususunda Hlzumlu o
lan mali menbaı da temin etmi§tir. Bu 
itibarla büyük milli iktısat kuruluıun
da Sümer Bankı milli sanayiin anahta.· 
n olarak vasıflandırmak çok )'.erinde 
bir hareket olur. 

Ba§arılan ve baıanlmakta otan bU
yün bu büyük işlerden görülüyor ki, 
cümhuriyetin ikinci on yılı çok canlı 
ve hararetli bir yapma ve kurma devri 
olacaktır. 

(X) Programa dahil olan sömikok 
kömürü ile seramik sanayiindcn cam ve 
şişe fabrikalarının tesisi işini Uzerine 
İt Bankası alml§tır ki# bu fabrikaların 
temeli bundan iki ay enel atıtmııtır. 

zikrelmiyeceğiz. 
Ehemmiyeti: Memleketim !zde 

teker f abrikalarınm tam bir mu • 
vaff akiyetle çalıımaları ve alınan 
neticeler dördüncü teker fabrika • 
ıının fark vilayetlerimizden Tur· 
halda kurulması karannı verdir • 
mittir. Niabeten fakir olan bu haı· 
vali köylü ve iıçiıi Turhal şeker 
f abrikaıı aayeainde refah ve zen· 
ıini=ğe kavuıacaktır. 

Şeker fabrikaları kurulan ha • 
valide topraklar eıaalı ve fenni 
bir bakıma tabi tutulmaktadır. 

Şimdiye kadar 18 santimden 
fazla derine ıürülmiyen tarlalar 
pancarcılık sayesinde ve tedr!cen 
35 - 40 Hntim derinliiile kadar 
ve baylelikle aUrülmekte & • 
tıl kalmıt toprak tabaka-la • 
rı iılenmekte ..,.. büyük mah • 
sul teminine yardım etmektedir. 

Bu Mile ilk faaliyete ıeçen Tur
hal ,eker fabrikası 30.000 dönUm 
arazide zemyat 19pmıı ..... 7000 
çiftçi it bulmuttur. Fabrikanm 
inkiıafı ile Turhal fabrikaamdan 
kazanacak köylü Ye çiftçi adedi • 
nin 13- 14 bini bulması mube.k
kaktır. 

çok zengin medeni 111 ;ç 
lunduiu halde e\'Jer 
dun ve odun kömüril . 
tadır. Bunun menfi 

1 k 
...• ~k mem e tımız ıçın .r 

lan ormanlarımızırı d 
yaılannda tahribi olOI 

url Zonguldak köm 1 
yi için çok elveritli 0 

faz1a gazli olduturıd-' 
kurum yaparak ıoba ··ısa 
kadığmdan maden }<o 

cak sobalar taammiiıll 
tir. d 

Linyitlerimizde ııı• 
lerimizde mevzuu b• 'bİ 
zurları olduğu I' 
yüksek kükürtü iht~ 
Binaenaleyh linyitİll ' 
katı olarak istimali dl 

BüyUkli.\IU: Turhal teker fab • zin kok sarfiyatı 
rikuı yeYmİJ• 1200 ton imal kud- Buna bir de 9000 toll 
retinde olup 3 senede taluibep Ye otunduiu takdirdi 
120.000 - 150.000 ton pancar İt· balii olmaktadır. _ ~ 
liyecek 'Ye 20 - 25 b:n ton teker Bu mikdarın ~..il 
çıkarabilecektir. tonu yerli oldujuoa . 

lıi: 150 memur ve 2000 amele riçten 34.000 ton ko1' 
T..1..:1.la ı, '"-'--,•-•·==..,-~~~~ .. ma1na r . V"C-ıncns1"~" 

CAM: fiyatının heraene artt•if 
Şimdiye kadar memleketimiz • ı... l k 1 .ıs ıoara a ınara ıun · .; 

de cam N.nayiini kurmak için bir larınm istihsal kabili1J 
takım hl.Muıi teıebbüıler yapılmıf 66.000 tonluk yapıl•'-J 
ve bazı imalathaneler kuruLmuı • cımız ziyadeleıtikçe 'ot') 
sa da bunlar kısmen teknik bilgi • da küçük furunlar ili 
aizliiinden, kısmen de sermaye mümkündür. 
bulamamak yüzünden payidar o • Suni antrasit e'I dl 

lamamıtbr. rak kok kömürüne 

~ıkarmak ezm:yle ileri atılıyorlar. ! Oyunun ıon dakikaları gelmit 
Cene bu dakikalarda iki Fener aibidir. 

Yetil HHll genc;llk te9klll 
tının aenelik toplanllaı 
Tür:kiye içki aleyhd.n aeaçler C• 

miyeti umumi kitipl.İjindcn: 

Ehemmiyeti: Memleketimizin vardır. Bunların en f".. 
vuatr cam ve tite iıtihllki 10.000 antraıitte bir mikdat & 

ton olup bunun için buııüne kadar dan ıobalada süratle -,.ı 
harice 2 milyon liraya yakın bir koka nazaran dah• -' 
para çlkımaktadır. yanı ile ve mütecaJli' ' muhaciminin ayaiından topu a - Fenerlilerin topu ıık •ık gene 

lan avni yere yatarak iki büklüm taç hatt:na ıöndermeleri de iıpat 
kalıyor. ediyor ki onların bu dakikadaki Cemiyetimizin senelik toplantı11N 

9 ikinci teırin cuma ıünü ıaat 9.30 da 
lıtanbul Halkevincle yapılacakhr. Ce-

Cam sanayHnin en esaslı mad- daha az külü ihti'I•;,. 
deıini teıkil eden kum Çatalca işçi mikdarı: ~ 

1 
Maç duruyor. Avni ayni vazi -

yette dıprıya çıkarılıyor. Ne ol • 
duiu belli deji) •. Kimiıi ıö:ıünün 
bir ayak darbeıiyle zedelendiğin · 
den, kimisi yüzüne top çarptığın -
dan bahsediyor. Sonradan ıözüne 
bir yıjın toprak ıirdiğini anlatı • 
yorlar. Feci bir ıey. Avni haıta -
haneye ıönderilirken Galatasaray 
kalesine ihtiyat keleci ıeçiyor. Ar 
tık Galahuarayın tansını dönmüt 
sayanlar var. 

Galatasaray bleıine ıayı yal>" 
manm kolaylaıtıiı kanaat:m ileri 
sürüyorlar. Fakat prip delil mi, 
oyunun ıertJeımeıine ve :ki tara • 
f ın da ye~iden bızlanmaıına rai • 
men Galataıarayın ihtiyat kaleci • 
ıine top ancak üç dört defa gele • 
biliyor. O da ırkı ve tehlikeli tüt -
ler hal' nde deiil. Buna mukabil 
Galataaaraylılar uıuhakkak bir 
ıayı çıkarmak iıtedikleri için F e
ner kaleai d&ha bir çok tehlike at• 
latıyor ve daha çok zorlanıyor. 
Fakat Bediinin İyi rörütleri, Ga • 
• .. waraylıların sinirlenmek neti -
..esi tempolannr kaybetmeleri 1ru 
tehlikelerin sayı ile neticelenmesi-
ne mani oluyor. 

. . - --... 

gayeleri vaz·yeti muhafaza etmek 
ten ibarettir. 

Son dakika: Fener kale~i evela 
bir firikik, ıonra bir korner tehli
kesi geç~riyor ve maç bitiyor. 

"' .. 
Dünkü maçta edindiğim kana· 

at şudur: Umumiyet itibariyle iki 
tarafın kuvvetlerindeki müvaze· 
ne ... Böyle maçlarda her §eyden 
evvel ıalııın rolü vardır, ne yapıp 
yapıp b:r ıol atan partiyi 'kazanır. 
Nitekim golü P.tan Fener bahçe 
partiyi kazanıyor. 

Ga!atasaray bir iki hafta evvel· 
ki maçta F enerbahçeyi O - 1 yen· 
mitti. Dün de F enerbahçe Gala· 
ta.arayı O - 1 yendi, Okuyucu· 
mzun ded:ii ıibi, biz de: 

- Odeıtiler ! diyelim mi? 

• • • İ '-"-mıyetımız azasının mu.ur rün Ye aa· 
atte Halkevinde bulumnalan rica olu-
nur. 

Çekoslovak istikllllnln on 
alhncı yıl dönUmU 

Çekoslovakya iıtildalinin ve 
cilmhuriyetinin ilanının on altın • 
cı yıldönUmü münaıebetile Çe • 

koılovakya Konsoloshanesinde 
Je~ral Konsolos M. KviloslaY 
Gregor taraf mdan bir gün ev~ bir 
kabul reımi yapdmı!hr. 

kazasında (Podima) da en aaf o • fabrikasında 500 ıfÇ. :.ıb 
larak bulunmuttur. Bu kum Al • ~ 
manyada tahlil edilmiı ve yapılan Beyoğlu BiriJlel 
tecrübelerde mevaddı iptidaiye • Hakimliğinden: 

1
,. 

mizle en iyi camlar hattl kriıtal • Papas Agateııı-~, 
ların bile yapılabileceği tespit o • beyoilunda Ka111er dl l 
lunmuıtur. leıi Boyacı ıok•i'11 11 

imalatta mühim bir rol oynı • ha11enin izaleyi t0 r;_,s 
yan saf kireç tatı da memleketi • hisaedarlardan rd~ 
mizde fazlaaiyle mevcuttur. Bun - Yetil Dirikte k,.rp-~d' 
lardan mada camcılıkta kullanılan sokak 13 No. lu h•~tttf' 
toda ve foıfot halen memleketi - ken semti meçhule 'IJf 
mizde imal olunmadığından tim - ri laraf ından naıP' 

DUn gelen seyyahlar 

dilik ithali icap etmektedir. davetiyeye verile~ 
Büyüklüğü: Cam fabrikasının anlatılan Kiryako tedi~ 

Dün Meaajeri vapuru ile telıri. derhal bütün iht:yacımızı imal e • leyhine ikame ~yele 
mize yirmi kadar Fransız ıeyyalu decek bir büyüklükte kurulma • cari mahkemeS

111 
de fi~ 

1 11nda feniıi mahzurlar oldugwun • hanenin bilmüzaYe ~ .A 
ıe mittir. Bundan baıka aynı va • · ı r ~' -
purla ıelen birkaç lnciliz aeyyah dadn pp

1
dan fabrika timdiltk ae • de

1
Iin.in .hi~d~: :e"ıi ~' ~ 

kafileai de ıehri dolaım19lardır. ne e yanız 3000 ton içi bot cam ıe erı nıspetın b•Jıe ~ 
A. S1rrı :n:r .. -::::::ı:::amımmmnm:nmnm--• tİfe ve ili.hare cam mamulatı imal ne ve masarifi oı~ıst&Jf.,-

.-,..__, ________ ..__,, ı·· \ . ı: kab:liyetinde olacaktır. Fabrika fiye olan (1S60)d-"ı-'' .. .J1 
Ôz Türkre ı·lk roman Düny• edeltiyabndan aeçilmit. ,.. ar..ı 

.... • öyzlü kaüçürk baikiyesJ .. a.. itlemeğe batladıktan aonra, tek - nispetinde bitte 1 ,.ı, , .. 
S t H niii daha güç olan pencere camı kabili temyiz 0 ıo ı,il-J 

ava, an anşa 1 kıamı etü ve tecrübeleri yapıla • 934 tarihinde )ıarı.t itb"-... 

Yazanlar: (Vl-nG) ile .. Çevireı cak ve bir iki sene sonra 2000 ton den tarihi iland~ı ~-
ÇUrUksulu Meziyet ı imal kabiliyetinde b

0

r pencere ca • dea aleyhin ıe ~·ıee""' ~ 
Yeni çıktı !brahlm Hoyl mı fabrikası ilave olunacaktır. temyizi dava ede ~ıif 
Fiyatı: SO kuru H çıkb ! Ayni zamanda cam fabrika11nın tip ihbamam~•İ t: jJi" ( 

'•-------------• ::......................... • • memleketin bütün ihtiyacını te - kaim o1mak ~et 
- - - .... ' • ~ ..... u ......... :::::::::--:m::mnm:nı::a m:n edebilecek tekilde tevsii de 



, A.det St" b 
ı 0tonıobil· ut eyker markalı 

...... Adeta 
Çtkar1t arhtiyar atlı tekne· . Cibalide Nakliyat Şubesi Ta • 
~ . ıın Dayiınler markalı mirhanesinde. 

' l 
'Adet M .. 
•Ooo k'ı otor §anjömanı 

t. l oh . 
''liın 1 arıce sevkedilmek 

l~t" a e ga · latanbul depolarında 
lllıle Yrı salih toz ve l', 

.}I \' tıkarıd 
~ e •at l a Ya:ıdı dört kalem köhne malzeme pazarlık ıure· 
'~ 1 a.cağ d 'h" ·· d'f ar gij .. ın an taliplerin 4 - 11 - 934 tarı ıne muıa ı 

~a~,tn ~~ la.at on dörtte o/o lS teminatlariyle birlikte Cibalide 
l uhayaat subesine müracaatları. (7079) 
sıaubuı . 

Mili emlak müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Hacı l a Yeni cadde ve Karanlık mey· 
hane sokağında eski 5 ve 5 mükerrer 
Yeni 7 ve 33 numaralı iki hanenin 
448/ 102 hissesi. 

~ 

lmrohor Hyas Bey lmrohor caddesi 
eski 118 yeni 132 numaralı dükkan. 
Kürkçüler sokağı eski ve yeni 36 nu
maralı dükkan. 
Y enicami Keresteci sokağı eski 12 yeni 
ı o. d po. 
Abdisubatı Şerbethane ıokağı eski 10 
Yeni 12 No. lu hanenin nısfı. 
Oamanağa Riza.: pa§a çe§meıi çıkmazı 
eski 24 yeni 13 - IS numaralı hane 
\re arsa. 
Seyit Ömer Sormağir sokağı eki 

0

16 
111\ikerrer yeni 21 numaralı arsa. 
})ilhak Yunus Mismarcı çeşmesi &okağı 

t~ eıki ve yeni 1 numaralı hanenin 2/ 3 
tt: hisıesi. 

~'tıı l\:a.rabaı Vapur iskelesi eski 39 - 41 
't-ha.tl!tı: ~eni 49 - 51 numaralı iki arsa. 

~-Ilı 0Yacı sokağı yeni 23 No. lu hanenin 
el"ha.tl!n. llıııf hissesi. 

Lira 

237 

972 

256,50 

1170 

432 

432 

162 

621 

634,50 

41S 
\' · ~urn.ıu, Papasoğlu eski IS - 17 yeni 

'~~ ~ka.l"ıd - 9 No. lu hane ve dükkan. 372 
~ aunu ~}'a.:ıılı emlakin mülkiyetleri 1 4-- 11 - 934 Çar

l>el' akçc~t ?n dörtte aatılacaktır. Taliplerin yüzde yedi 
enle Yevmi mezkurda müracaatları. (F) (7078) 

lat :=J ~~iıı·· a11bul Beledlyesl ilanlara 
~ı,dl"' ~l'tU Beled' . 
~l'rı tııdc 2 N •Yeaınden: Küçük pazarda Kepenekçi Sinan 

1~1e :_ı ~ ıı: oda pazarlıkla kiraya verileceğinden talip 
"Cllıtıönu 934 Per§embe günü ıaat 14 de teminat mak· 

~, ~led· ne gelmeleri ilin olunur. (7234) 

liııı, ı ile t' llıerkez -.. ---
ıı~ t f\l'ttt ... \ltduruı ve muessesatma lüzumu görülen teshin le· 
l~~lı~ .. '?tıel'İ .~cak sobalar pazarlıkla yaptırılacaktır. Ta· 
~ t~~ll de 3~

0l'llıek üzere her gün levazım müdürlüğüne, 
t e~111lt lllakb lO - 934 Çartambaı günü saat 15 de 97 

eler.i. (723~~ veya mektubiyle daimi encümene mü· 

[)Ok 

• 

Ihsan YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün §ıklar hep orada gi· 1 

yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaphrabilirainiz. 

lstanbul Y enipostahi\ne kar· ı · 
f11mda Foto Nur yanında Leta· 
fet hanında. 

L.. • 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 

...... s•a•lımgum"•n•le•ri•m•e•cca .. n•e•nd•i•~• . .. ııılij 

T~O.KiY8 

llRA.AT 
BANKA51 

~ - ' -

Nafıa V ekiletinden: 
Afyon - Antalya hattı 56 - 74 üncü kilometreleri ara11 

4 üncü kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf uıulü ile münaka· 
saya konulmuıtur. Münakasa 15 Teşrinisani 934 tarihine müıa· 

dif Per§embe günü saat 16 da Ankarada Vekalet müsteşarlık 

makamında yapılacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve 

ehliyeti fenniye vesikaları ve 10.000 liralık muvakkat teminat· 
larının Merkez muhaseheciliğine yatırıldığına dair olan makbuz 

veya nümunesine uygun Banka kefalet mektubunu ayni gün ve 
saatten evvel komisyon r iyasetine vermeleri lazımdır. (Muvak· 

kat teminat mukabili çek kabul edilmez.) Talipler bu huıuataki 

şartnameleri ( 40) lira mukabilinde Vekalet Malzeme müdürlü· 
ğünden satın alabilirler. (7185) 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Kumatı tespit edilen evsafa uygun olmak şartile müstahde· 

min için (230) ila (260) taktm kışlık elbise imali kapalı zarf u· 
suliyle münakasaya konulmuştur. 15 Teşrinisani 934 tarihine 
mtisadif Per§embe günü saat 14 de ihale!i !cra kılınacağından 
taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek üzere Galatada Çinili 
rıhtrm hanındaki idareye müracaatları, (7090) 

b ~h~t . 0ı>eratör 
0~tıı "ttet A ... .__ 

"' k ~sun 
Ista~bul Zi~aat ~ankası Şatış Komisyonundan~ 
Sıra Semh . Maballesı Sokagı Cınsı · Emici~ Hissesi Hisseye g&re mu-lldın b 

t} lllUtehas ast ah~ ları 
lf O~tOt~ 
f ~t ~; OPeratar 

ı~ı ~ t~ai 
~ t,ııkı lll 1-1. 

t &,,e l'ı ı •rı aın 
ttrClıı ~-ey 0.12 0 tebaasısı 

4~~1lu 1 tlkt~fköy $ifa 
\-c cad 19 

46901 -

No. ıı · No. sı bammen kıymeti 
1466 Samatye Kocamustafapaşa Demircioskiyan Kisrir hane 36 l/12 242 T. I.. 
1469 BoyOkdere Bilyükdere Ortakuyu B r kulübe ve ıırsa 43 112· 7/20 57 ., 
1474 Ediraekapı Eskialipaşa Sarıyaoko , 132 metre arse 14 Tamamı 1056 ,, 
1475 11 Hacımuhiddin Löküncüler 300 ,, 165 ,, 680 " 
1478 Kuzğuocuk Kuzguncuk Bostan 75 ,, 25 ,, 150 ,, 

Yakarıda enafı yuıh lıt66 • 1469 dosya numaralı gayrimen'.iuller 25/10/934 tarihinde temdiden ilan edildikleri haldemü7teri 
bulunmadığından bir ay mllddetle pazarlıkla 1&tışa çıkarılmıılardır. ihaleleri 26/l 11934 Pazartesi günüdür. 1474-1475· 1478 numuah 
gayrımenkullerde 27/10/934 tarihinde temdiden ilin edildikleri halde müıteri bulunmadığından bunlar da bir ay müddetle pazarlıkla 
ıatııa çıkarılmıılardır. ihaleleri 27/11/934 Sah gUnüd6r. 




