
lftı11 h .. k ~ • 
e~ u umetı Atina ve 

e fevkalade askeri 
tedbirler alıyor 

Sovyeilere beyanname: 
Leninin ülküleri tahakkuk 

etmiş bulunuyor 
,. . - 2 ncl aaylfada -
~~;--Y::==:==::=====~~=====================-===ı::==========:======-====::==~~~===:=~================-Yı1 • Sayı: 8041 Yuı 1ıteri Telefonu: 24379 Çar9amba, 31 1 inci Tetrin (10 uncu ay) 1934 İdare Telefonu: 24370 Sayısı SKuruş 

- 2 nci sayıfada 

~ l ...... ___ 
~.t ···--·11•••······! Qn-' •• . "an once i 
~Qftd , 1 

1aa. an sonra.. 1 

'

&a .. _ • ' 
-~Yi • • • • 
· •ergu1nı.n en b~ ı 1tet' • 

Ct,... 1
' lktraat ve Ta - İl 

""'ıte . . dlıt .. tın1n hazırladığı 
1 

Jı.. ~ once ve Lozandan i 
~dt°f" k' 1 . a ur ıye,, adlı aa-
.,.~ '-londa aon urr -

t ''enin geçirdiği ilc-
10aı..... leler '-- • ·ı . "liiJJ ~•a çızgı er 

etle .. ril 
. ~ IOtte mekte ve 

· edeıinden önce 

ikttaadt esareti ve 

~,~ Tüıfdyenm 

., 
S CA t !AS 4ıoş;w41 

1 

r··-a~·ii~n itilafı 
i knnseyi toplandı 

J 
1 - .. \ra, 26 "(Huıuıt) - Bal-
: kan anla,ma misakma dahil 

1 İ devletler Hariciye nazmlarm - f 
1 1 dan müte§eklôl "Balkan itilafı 1 

Konseyi,, bugün saat on birde 

Hariciye Vekaletinde toplan - 1 
mııtır. İçtimadaı Har.iciye Ye-f 

·ı kalkmıı ı kartı-
Cümhuri,.,tin on birinci yıl dönümünde Ankarada yapılan büyük aeçit resmin den . l>ir kaç aötiinüı, yuvarlak reıimde: 

kilimiz T.evfik Rüttü Beyle Yu-ı 
nan Hariciye Nazm M. Mabi
mos, Romanya Hariciye Nazı· • 

rı M, Titülesko, ve Yugosla~a ı 
Hanciye Nazır muaırini M. Po
riç bulunmUflardD'. İ 

·-· .... -· --ı R.wclmlmr Hazretleri ve Meclis Reüi Kizım Pap Hazretleri tnDünden a.Pt resmini takip ediyorlar ... 

li ek~ sanaqi sergi
. 1lı bir nulf!.kla . açtı 
'~ iktısat ve Tasarruf cenİiyetinin 

.Yarınki Sayımız 
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A ''t'ı (A.A.) - Milli lk-

. i t,tti~f Cemiyeti tara -
, edile 1934 . •. ctllıi • n aanayı ,. .. ı ..... Yetın • 

.. ~"•ta.de b .!enı yaptırdı-
1:1,...._ urun Baıvekil lı... ,.etl • 

~; erı tarafmdan _... 

1'; ~ .. -·'-· • il., ~uınde vekiller 
QUYUk ' 

, )'tı d . \re orta el_çiler, 
. trli ~e '"nıi konseyi a -
il~ iı ecnebi matbuat 

~ bulunınuttur. 

Milli Jktııat ve Tasarruf Cemi
yeti um~i katibi Rahmi Bey bu' 

~;~~~E::::~;~::::~:) KHBdı. Yarılı KIS ' 
ismet Pata Hazretlerine ve itti. Sellml lazet'ln 
raklerinden dolayı hazır bulunan· Naklettiği blijrtlk, hiı ve gönW 
lara tefekkür ederek, cemiyetin macerasının tefrikaaına yanndan i-
kunılduğu gü~den sergievinin aÇıİ . tibaren baılıyorur. 

dığı bugüne 'kadar geçen Clevre · Kanadı Yarah K'!fl 

(Deftmı 9 unc·ı aayıtann ·1 mel 811tunımda) 
Muharririn en güzel eıerlerinden 
biridir. Bir genç kız romanıdır. Fa-

t0da ve F enerbahçe 
t~ınvayları açıld~ 

• kat yalnu: gençlenn romanı değil -
· dir. Bu ince ve fevkalide macerayı 
yarından itibaren ".Vakit" ılitbnla

. nnda okuyunuz. 

· Kadınlar . 
Adası! 

Bu roman me§bur Alınan e -
dibi" Gerliard Hauptmahn'ın en" zi • 
yade okunin ve ıimdiye lCadar yüz 

binlerce nüshası satılan bir eseri
dir.' Batan bi~ vapurdan kurtulan 
yüz kadar kadının, içlerinde · erkCk 
olarak on iki yatında yalnız bir ço
cuk bulunduğu halde ıssıs bir ada -
ya düşmeleri üzerine orada geçir -

dikleri fevkalide meraklı hayatı bü
yük bir ibda kuvvetiyle anlatmağa 

muvaffak olan Gerhard Hauptmann
ın bu eserini yanndan itibaren neı
rctmeğe başlıyoruz. Okuyuculan -
mum "Kadmtar Adası" eserini pek 

bOyilk bir allka ve merakla okuya-
) caklanna eminiz:. 
~!!!' _.... _ .. -- .. - .. 

Balkan andlaşması, 
dostluk örneğinin ilki .. 

"Sulh istiyea medeniyet alemi karşı
sında Balkan andlaşmasınm birleştir

diği çehre,insanlık,kardeşlik çehresidir" 
Ankara, 30 .(A.A.) - Bu ak -ı yüksek .özleri Hariciye KAtibi U -

ıam Ankarapalaıta Hariciye Ve • mumfıj Numan Rifat BeY, tarafın -
kili Tevfik Rüttü Beyefendi tara - dan okunmUf ve tercüme ~ilmit 
fmdan verilen ziyafette ıöylenen bundan sonra da rad~o ite netro • 
nuttikları radyo ile din1emit olan Junmuftur • 
Reiıicunihur Hazretleri ıöylenen Gazi Hazretlerinin Jıital>eleri 
hu çok ıamimf sözlerden mütehaı· ıudur: 

ıiı olarak yazmıf oldukları hita • "Balkan anlqnuf Clevletlerinin 
beyi ziyafette okunmak üzere Ha· Ankara da birlikte bulunan Bakan
riciye Vekili Tevfik Rüttü Beye lannm bu gece acunca itidilmit o
göndermiılerd ir. 
· Reiıicumhur Hazretlerinin bu (ı>namı ı maı u.yı1anms Onctı lltttmıwa4a) 

Bir.çak ·mekteplerimizde 
müsamereler verildi 

Cumhuriyet bayramı münasebetiyle dün birçok mekteplerimizde 
talebt! Nlilerlne ve halka müaamereler ı·erllml~tir. Eyüpteld otu• 
altıncı ilk mektepteki mü&amereyc bin be~ yüz seııirci geldiği için 
müaamcre iki defa tekrarlannıış_tır, Yukariki resim Çppa Kız IJ/ual· 

_Um Mekübinde aiınm11.tır.8_1( . 





"-Ora"da on "dön ay hldıX. 
Uatabaıılk mektebinde okuduk ve 
mektepte tatbikatla m91pl olduk. 
Sekiz ay aonra, bet ay kadar da 
gOniln yanıım mektepte okumak, 
yanımı fabrikada çalıfJDakla ge
çirdik. Bir ay montaj yaptık. Mek
tebin dört yüz kadar talebesi var -
dr. Gayet güzel bakıldık. Ve çok İ· 
yi çalıttık.,, 

• • • 
S Aluatoı 1921 de fstikW aavaıı • 

nın en kanlı sünlerini ya~a lııq
ladrlc. Maatala Kemal, Türlr orduıu .. 
lllUI .. pnda " llaOnde döfüıtü. Ne -
ticeyi a3ylemefe Jflzum 70lr. Hor 
memleketin hanamr dierlerimlze afn
cliriyor, aillüp .CSyliyar, ferah " falıar 
111t1Yonız. ICapınmdaki bayrak kendi 
bayraimuz, kötelerde bekliyen polis • 
ler lrendi poliaimlzclir. Sabahlan lra • 
laldanmrza borazan aealerlml weliyor7 
Yollarda, rap, rap rap, ayak aeıleri mi 
duyuyonız. Sninçle haykıralım Ya • 

tadat. dütman çizıneai defil, bu ,... 
çen TGrlr ordusudur. 

Sellmf izzet 

Liman idaresinde 
latanbuf Liman idattŞinin yeni 

ıekli hakkında Maliye VeklJetin • 
ce tanzim edilen talimatnamenin 
yakında taıdik edilerek gelmeı( 
beklenilmektedir. Tahminlere ga • 
re yeni idare ıekli yıl baımdan iti• 
haren tatbik edilecektir. 

Liman tirketinde çalııan me • 
murlamı fazla oldup, bazı me • 
murlann kadrodan çıkanlacafı da 
söylenmektedir • 

............. , .... -.ınmnııtı ................. ______ __ 

kat yapıldığı söylenmektedir. 
İıtanbulda da bir hapiıhane ya• 

prlacajı söylenmekte iıe de bu hu
.usta henüz kati bir fey yoktur
Yalruz, İıtanbul hapishanesinin 
tamir edilmesi kararlaımıfbr. 

de nazırın, iki motosikletli ada• 
ma "Dur!,, emrini verdiği gÖrü • 
lüyor. 



Di, tababeti 
Kurultayı kapandı 

HE~KES: BU AKŞAM 
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-.. • :. = M 1 Z LE : I baiı~n~-=b~~:.::~ a: 
S U M E R ( Eski Artistik) Sinemasının 

BÜYÜK G o\LASL~A kofıcak ve ilih1 yıldız 
MARTHA EGGERTH'in 

Son temsili muhteşemi bulunan 
Çocuğun oku-
duğunu yine 
beğenmedim 

Bu ay ba,ı çocuklar araaında 
l>ir kaynatma oldu. AtıkAta cad· 
desi akşaın üstü görülecek bir yer
dir. Baılarında ıarı, kırmızı, be
yaz, yeıil çizgili kaıketli çocuklar 
dükkanlara aaldırıyorlar. 

Torunlarımın ellerindekine ben 
de l>alctım. Çocuk okudu. Dinle
dim. Sıra anlatmağa gelince ço· 
cuk sıkıldı, zira: Birçok ıözleri 
anlamıyordu. Gene yazı dizileri 
içine bir ıürü yabancı ıöıler dol • 
muıtu. He1e (Halat, kıymet, na· 
zat, nagihan, müca<lele, ıakit, 

savtı, ahenk, derya) gibi ıözleri 
okudukça yüzüme bakıyor, bana 
aanki soruyordu: 

- Bunlar ne demeldir? 

Geçen yıl yüksek bilgin Erdem· 
li arkadaıımız öğretme ve yetiıtir· 
me baıkam Ihsan Beyefendiye u· 
zun uzadıya yazmıı, anlatınıthm. 
Çok umuyordum ki bu yıl C))ıutı 
çoculdatımızın elinde böyle yaban 
lafla dolu §eyler bulunmıyacaktır. 
Ancak, bu yıl da ortada değiımiı 
bir §ey yok. Hep çocuklarımızın 
kafasını yaran, okuturlarımızı 
Türkçelerini çocuklara anlatmafa 
çalışacaklan yabancı ıözler dol· 
muıtur. 

Bilmem bu it böylece ıürüp 
giderse, ne olacaktır? 

Dil iti, bilirim, çok çetin bir it
tir. Ancak Türk dilini ayıklamak, 
yaban söz1~ttfen ltutta'rtftak için 
önlenen Wk!ın ilk diziıincl~ ul
raıanlan ıimdi çocukların ellerine 
verilenleri yazanlar olma1ıdır ki 
büyük dil savaıının yiiriidü -
iü, kazanıldığı anlatdıra. Bayle 
çocuğa bir yıl bitirtmekte hi~ bir 
uygunluk yoktur. 

Dil İti ıene söylüyorum, inan 
itidir. Buna inanarak, içinden 
duyarak ıarılanlanınız timdi fu 
çocukların çektikleri aüçlülü ta· 
rünce ne kadar yerinecelderdir bi· 
lirim. 

Okutur çotula (kıymel)" der
ken buftun Türkçesi deler oldu· 
iunu ıöyleyince çocuk, Tütkçeıi 

olan bu 16zün buraya niçin yuıl
dıjmı bir türlü anhyam~caktır 

deiil mi? 

Bir de bu ıibi t3zler iç.in ILync& 

bir küçük .Sılük yaparak okudlu· 
ğunun ardma 'eklemek werektir. 
Ba itler attık faka çıtrrmı weçmit· 
tir. Yürüyen Türk dili büyük de
litikliktlr. inan •e yorum ıan.t 
iıter. 

Edirne 1118buau Şeref: 

Türkiye kimyakerJer ce
miyetinin yıllık kongresi 

Tidci,.e Ulftetn kitll,..;kerler cetftiye-

toplantııını yapmıfbt. Dünkü ku • 
rultaya azalar bazı tekliflerde 
bulunmu§lardır. 

Profeıöz Ziya Cemal Bey şu 
Uç mühim teklifi yapmıştır: 1 

1 - Dit übabetinde kullanı
lan ilmt ııtılahlarm tesbiti ve dil 
kurultayına bir liste halinde ve -
rllmeıi, 

2 - Balkan devletleri arasın• 
da bir dit tababeti kongresi ya -
prlmaar, • 

3 - Ağız ve dit bakmımm 
halk arasında ehemmiyetle tami-
mi. 

llmt ıstılahları bir Jiate halinde 

BiTMEMiŞ . Sf!nFonı 
Şaheserini candan alkışlıyacaktır FRANZ CHUBERT'in musikisi - GYUL 
HORVATH Çıganmusikisi.. Viyana FİLARMONİK orkestrası - Viyana 

Operası heyeti muganniyesi .. 

RejisörU: W 1 L L Y PO R S T . 
Bu gala suvaresinin fiatleri: 100 - 75 - 60 - 40 kuruştur. 

Tilrkçe izahatlı FOX JURNALDE: 
Yugoslav Krahnm MnrsilyaCia feci lS1mU h!disesi bütün talslitiyle 

Krahn karaya çıkışı, otomobilde öldilrUlmesl, katlin kılmçla katli.. Kra· 
run belediye dairesine götilrülmesi. Bcl&ratta cenaze pıerasimi • 
22 dev!et"n mürahhasl - _ cenazeye iıtiraki, mubtelü memleketler 
.,-'cerlerin: • • h1nlerce kişinin cenaze önlinden geçerek sellimlaması, 
tc~hiıçi Malny'nin Patiste tevkifi, İngiltere - Avusturaly:ı tayyare yanıı 
Harumlann moda gazetesi ve saire ... 

Yerler mahdut olduğundan serbest dllhuliye ka:tlan ancak 5 Tetri· 
nisani Pazartesinden itibaren muteber , • -'lkttr. 

kumm~~a~nPro~~rCemJ ••••••••••••••••••••••••••~ 
Ziya Ber.n birinci teklifi büyk bir 
memnuniyetle kabul eclilmif, ken· 
disinin reisliği altında Orhan Ab
dllah, Cemil Niyazi, Şemsettin 

Beylerden mürekkep bir komis -
yon ıeçilmi§tİr. 

&ikan devletleri arasında. bir 
kongre yapılması ve buna Suriye 
ve ı;andan da murahhas1ar çairıl· 
ması da ekseriyetle kabul edilmiı· 
tir. Uçiincü teklif le kabul olun• 
mu,tur. 

D!t tabibi Şemsettin Beyin or
duda eli, b~ımmm ve dit taba .. 
beti tetkilatının genitletilmeai yo
lundaki teklifi de memnuniyetle 
kabul edilmiı ve icap eden teıeb· 
büslerin yapılmasına karar veril • 
mittir. 

GUzellik 
ilAhesl albn 
ses krali~esi 

JEANNETTE 
MAC DONALD 

Pek yakında şehrimize geliyor. 

Xk~:m SARAY Sinemasında 

6 KARILI KRAL 
UN/1 ED Artist'in Fransızca Sözlil filminde 
Fesada uğramıı bir kalbin ihtiıamlarına kral, g&ıdelerinin 

keyf Ye arzularına İflİrlk edeceksiniz. 
Yerlerinizi eYvelden aldmnız. Tel! 41656 

~kşam M E L E K Sinemasında 
"Hay atım Sana Feda,, filminin unutulmaz kadını 

IRENE DUNNE 
Bundan baıka, iki sene 10nra 

yapılacak üçüncü kurultay hazır .. 
Jıklan ile meıgul olacak faal he
yetin intihabına geçilmit, Kazım 
Eaat, Ziya Cemal, Suat lsmail, 
Od.an A.'"1ull~ F·~~.. tarafından emsalsiz bir 1Urntte yarablan 
ııh, Oıman B~ur~~an~e~tt~in~,~N~ili~at~,•~~~~U İL~ İ E V D A 
GaJip Abdi Beyler seçilmİ§tİr. Bütün bir kadınlık Ye bütün bir afk filmidir. 

Son olarak Kazım Esat Bey Filme illve : Djinya Havadisleri 
'bir nutuk söy1eınit, kurultayı ka-

pamııtır. ı n 
Batmadan batırılan MEKTUPLAR 1 ı*Yamıdan itibaren: Şebıadebaşı 

vapur meselesi 1 
..... "_B_u_y_a_z_ı_i_le_h_i_ç... Hilal Sinemasında 

K. Andreas isminde bir vapur Mevs1min iki büyük filmi b.r~ea: 
bundan üç sene evvel Karadeniz. alakam yoktur,, R o M A 
Boğazında karaya oturmu§ ve dü· Diln şu mektubu aldtk: 

men kıımından yara·lanttıı§tı. Bu tt t-""'-ı- "" t ri ı-·ı L<aman gaze ~ı.ıuı~ "'' ~ n ,.,. ,.,. 
vapur tonra H.tm almmıt, fakat 934 tarihli nüsbasnuıı kkri mektupla· 
tarife kanunundan istifade edil • 
mek lıtenerek vapurun battığına 

rı sUtununda (Hukuk talebesinin bir 

dileği> ba~lıtı ıaltlnda; fakülte tlati-
dair rapor almmı,tı. han nizamnamesini tenkit yolunda, 

Cümrük muhafaza tetkilatı ta .. imzamı taşıyan bir yazının neşredil. 
rafmdan bu meaele tetkik edil • miş olduğunu gördüm. Son derece 
miı ve vapurun batrtıadıiı halde hnyretler içincle kaldım. Zira ben fa. 
battı diye 'rapor verildiği meyda- külte nizamnamesinin lehinde veya 
na çdtmt§tı. llleyhlnde hiç iblr gazeteye bir yazı 

Bu hususta .ekizinci ihtiau göndermedim ve hiç bir razete mu· 
müıtal\tiklili larafmdan ilk t~ih • harririne hu hususta bir şey de söy
kikat yapdmıt 'f'e bu iıte •uçu lemedim. Fakültemizde ise <Zerrin) 

görülenlerle malumatından istifa- isminde bcuden başka bir talebe yok
de edilmek istenilenler ihtiaaı tur. lmtihan nizamnamesi beni bir 
mahkemesi müddeiwnumiliAin' telaşe de düşürmüş değildir. Ben, 
Yer'ilmit1er.dir. şahsen ciddi \'e devamlı bir sa)1n her 

Oç kavga, üç yaralama 

şeyi başarabileceğine kant bulu -
ma.ktayım. Ye mten ktsa bir zamu
da bir asırlık müesseseler yaratan 
inkılabımız da bizden bun11 beklemek-

ÇILGINLIKLARI 
ft 

VOLGA Mabkumtan 
llAnten: MUnir rtQrecldin 1 
Beyin Konseri lpekfilm 

mamulatından 

Talebe birliği hakkında 
bir haber 

Dün çıkan arkaraflarımıtdan 
biriainde timdiki talebe birlif imn 
kapatılarak Üni-venite talebeleri 

tarafmdan bir birlik yapdacaiı 
yaalmlJlır. Talebe Birliği !kinci 
Reisi Celal Bey bu meıele etrafın -
da dün bize fUblan ıöyledi: 

ti A'ftbraa We.IİJe ..-..... JllWı S.rıyerde Maden :ımahallesin- tcdir. Bu itibarla şahsıma isnat ile 
Zaman gazetesine gönderilen bu 
mektubu - Zaman gazetesinde tek· 
zip hakkı mahfuz kalmak Uzere -

- Ünivenitenin yeni talimat -
nameli mucibince Talebe Bidiii • 
nin dajmlaa.iı haberi 7anlıt t>la· 
ra!< yazdmıflır. Ünivet"ıite tali -
n•ataame9İ Talebe Birlijiıain ka • 
panmuı hakkında delildir. Yat• 
nız Bir.life yaaılı bulunan Oninr
ıite talebesi cemiyetten &Jnlarak 

toplanbanH )'apllllf, bimi rei.ıije Bat- de oturan Ahmet ile Li.z Huan 
vekil ltMet Pata Haaıwdwiai, taWi çaltı çaldmnak yüzünden kavıa 
reiılii• SıhMt Vüili Refik Be,:S, w.. ya bahafaWtlardır. Bunları ayır· 
ri niı1ite N:.ıı.c1t ...-... m.-a-. .. ,__ mak iizere aralanna :ıiren Meh .. tt'kt:ip 'Cder 'e bu mektupla hiç bir 
Ahmet V~k Beyi, ,...._ i._.. he- met S..inde biria.i kavgaı eınaım· :ıllkam olmadığını beyan ederlm. 
yetine kimyalrer Vahyi, ...._.ttin, 
Doktor Talat; DOktor Hadi, Nwettin, da bıçakla yaral&nmııtır. 
Hay:rallah, lsfenctiyar Be,W. "' • § TaJu:mde sehzeci Hüıeyinle 
mittir. .abıblr Llz Yusuf kavga ebnİ! -

Gui Hentıtlerine, F..ai, lfllnet h- lerdir. Yuıuf lnç&kla Hüseyini 

tstanbul Hukuk FakiUtal 
son sınıf flılebufnden 

Zerrin 

ta ve Meclie niıi Dam P.....,_ yaralainıf, • kaçarken yakalan - ı Qefenler, gidenler 1 
cemiyetin fUri uahldanm ..._ • ..._ mqtır. - ~ 

Heyeti wldle Wkinna hqrannı ta. § Yeniıehirde Kamil ile Meh· ıBüyük bir halyan vçur kumpan-
"Cimatmı ara urar "'9ri1aiıittlr. yası Olan "Kozoliç Tapur kumpuayaa" 

met eıki bir alacak yüzünden Ekseriyetini rnaıleketin maruf aahiplerinden M. Alberto Kozoliç düa 
tdmya profe93Plerl ve mütehasa11Ian kavg& etmi§lerd:r. K~.mil bafm• §chrimize gelerek Perar•'"· c~ine ln
teşkil eden 'bu tetekkü1e muvüfakiyet dan ,aralandı!! i~b ~":'l :..~ 1 mfıtir. Şehrimizde M tlç giin kalacak-
dileriz. i ahnmıp. tır. 

1eni yapılacak Oni""aite Talebe 
Birliiine ittirak edebilir. Birliji • 
mia de diler yübek talaail talebe
nn ittiraldle de• .. ethcektir. 

Talebe Birliti, Oni•enite tali• 
matnamaİDe delil Cemiyetler 'llİ· 
zamnameaine hatlıdır. / Bundan 

aoma de Birlilimiz f aatlyetine ce· 
miyet'H:r kanununa unun -olarak 
devam edecektir. 

Hihdistanda 
kongre 

Hindistan hakkın~ ~ 
)er, bu memleketin iıtik 
milli kongrenin gene bir 
çirdii)ni anlatıyor. ~ 

Milli kongre tSSS te 

bir teıekküldür. Atıl ~ 
telif Hint unsurlan . 
vücude getirerek HintliJet'I ilt 

ı 'iter' vaş ilerletmek ve ~ . ~ 
tanı uzlaıtınnaktı. fdill• • 
taf ede ede, HindistaOJP. 
küıünü gerçek!eıtirıoetl 
bir kurum oldu. Ve ko 
bir takım harpler ~ücıtl d.ı' 
raber bu ülkü üzerınde ~ 
bu ülküye varmanın 1 
hususunda birbirlerind,. 

Bugün Hint milli kO • 
de dört heyet vardır· 
kongre heyeti, ikincisi 
ler, üçüncüsü soıyaliıtl:,.. 
radikaller. Fakat buD 
Hindistanın iıitklaline ~ 
rinde birleıiktirler. Hin .,.ı ~ 
la.lndeni maksat, lifsı 111 

laJ değil, belki Hindi•~ 
duıuna ve bütün ınü~" 
haklın olması, harici, _..,;il 
iılerini doğrudan dofrU1' 
sidir, 

Buna mukabil lnıilttt' 

zım ıeldiğini müdafaa 
Konare içindeki ı 

takbil Hindiıtaıun müob'1 

ilıaaı lehlndedirlw. 
Milliyetperverleri• 

raıındaki müıt.rek 
olmakla beraber Demo 
b düıüniiywlar. B_.., 
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ara bir 
eçerek 

milyon askerle Boğazı 
Makedonyaya gidiyordu 

~YM nı•iın ak~donyalı serseri! Şimdi, Bosforun en yüksek tep esinden senin 
a aykırıyorum: Haydi, ordumu karşılamağa çık ve geçeceğim 

Otdu yolları kır çiçeklerile süsle! ,, 
) nde su ( Boğaz
t\ (A n geçerken 
"r~ •• 

dUıerine ~ea) ten aidığı m. 
erırıi! ur kralına bir e 

b:~ e ha~~.~cıkedonyah (1-
~tı ını bildirmek ·· 
L_ • teçrne.. uzc 
.~ıırılar ge hazırlandığı 
~d~n ne -1~1 Suriyeye ıokma· 

1 "'1Urnk· t'ttliıti. unae yapacağı· 

"' 's .. "" Uıi 
ltl . Yeye g idik H.ı'•İni . e ten ıonra, 
:"'tlı)ttııtg~l ve istili. et-

0 ~'chu~Sıt) ler ile de çar· 
~ ~lnl Yetinde kalmıftı. 
· ~i ar Karadeniz ile Ha· 
· ) "e h•raaındaki araziye 
e u h · ~~ (Sk· •valide oturan lft'!ffıi;l~ 

'lıao-ııt - Sit) derlerdi. ..ı'"""*~"·ı.• 
it.'1 lt}e ~den Karadeniz, ve .,., •. ,~ ...... ,. 

'ek ~dar uzanan arazi
l~ \lzere dağınık kuv

S C>rdularını her cep • 
b...., 'ktan geri durmu· 

.l"\~ 
~' (1 ~fı ~areket et· 
?-}~ 1) ~0nı) tehırleriyle a· 
~ ~'1~1 yardımcı kun«

• ~ 1';P milvona cıkar• 
'&) t.ftan kumandan 
~ ll Sitler üzerine 
.. ,(A..._ d'" l "'11 • 

1 
"'lt ıger taraftan da 

'" ~ ~~ ~~) ile birlikte Ka
lıiL'iı~· llıa doiru harekete _, \, 'd" ~~lbaçlarında konak
S~ ~. ~trhimı yaparak yo-

• ~lr. l:>a .. 
ıı",.'s~ ranm ordusundan 

~~t aelen elçiye icap 
. r ~er--'-
~ ~ ... ~= 

' ~ .. L ~lele-ti · • 'I"' h t4 ;4 "lırt "" mı ııtı a te • 
· .~ıaİtte ~ak için, lıken· 

1,, 1~d~ ha an aöylemittim. 
b,. tka doıtum yok· 

" ltt• ..,, l {., 
s! Otd\ln 
ı~ t.d un hareketinden 

tı h· ._.nıdan ~rttı·ı· ot) l? ı.bu a...,.• ı 
1
) b~a ' aa1'd r • ~ele ile 

' .1 teline· erınıttı. Mimar• 
" "bl- • ıye k ,~-..~il .. adar (Boı· 
'~1- lllurekkep bir 
~ \a!~lu ._~ .v.e Daranın or
b,.,-611'1lden ılınden Rumeli· 

Dlri orduııiylc Boğaziçine gelerek: "Ey Makedonya acraeriıil Mcmle 
ketini istil!ya rcliyorum r• Demişti. Halbuki, (lskender) bUlhara Dirlnm 
tacini yere vuruyor ve (Peracpoliı) tchrini yrkıyor. Gördüğünüz resim yeni ke§· 
fcdilen bu harabeler arasındaki taı-ihi &.bidelerin ihraç ameliyesini gösteriyor. 

atıldıihmız :Eauıan ~ bi7.i ölüm .. \ Denilebilir ki 0 dmrde Boğa• 
den koru!,, zın bu vahıi güzelliKlenn Dl 

Diye yalvannqtı. kadar yakından gören ye takdir e-

Ar:zameı o gün ilk defa Dira- l den hiç kimse çıkmamqtı. 
nm (Güneı) e yalvardığını görü·/ Dara (Perint) tepelerinden Bo-
yordu. ğaza doğru kollanın aallıyarak: 

Diri. (Tuna) nehrini ıeç.erek "-Ey Makedonyalı serseri! 
Makedonya ya gececek ve (isken- Kulağını bana ver ve beni dinle! 
der) in mem!eketini bqtan bata Sen nasıl yüksek Makedonya dağ· 
iatila edecekti. lamım tepesinden (BabiO i aey • 

O devirde bir mi1yonluk bir or• 
du ile yalnız Makedonya ve Bal· 
kanlar değiJ; bütün Avrupa istila 
edilebilirdi. 

Di.rinm bir gizli düıünceıi da· 
ha vardı: Dönüıte hem Sitleri te
peiiyecek, hem de (Yunaniıtan) ı 

. • • • 
lran orduıunun ağırlıklariyle 

beraber bir milyonu geçen askeri 
kırk yedi gün sonra (Bosfor -
Boğaziçi) nin Anadolu sahillerine 
gelmitti. 

Di.ri., Perint ·tepesinden "(Şim• 
diği Beylerbeyinin üstündeki te
pe) Boıforun iki tamfma baka • 

rak: 

rettin&e, ben de timdi (Bosfor) 
un en yübek bir noktasından se
nin kulağına haykırıyonmı: Tuna· 
dan geçtiğimi duyunca ordumu 
kartılamağa çık ve geçeceğim yol· 
lan kır çiçekleriyle süsle! 

Ben harbe giderken, ya kahra· 
manlarınm keatikleri düpnan ka· 
faları üzerinden yürür, ve yahut 
bana sulh ve sükOn vadeden çi· 
çekli yollardan geçerim. Eğer Kel
leni ölümden kurtarmak istiyor
san, haydi durma, hemen, yolu· 
mun üstüne çık ve atımın baıacaiı 
toprakları yetil yapraklarla ört!,, 

Diranm ordusu Bosfor sahille
rinde konaklamıttı· Siaam mimar
larmm hazırladığı dubalar biribi • 

' )01' ıeçecekti. 
: i>~lt'l S•laıııttı. ~!' L. "- Yılan gibi kıvnlmıt olan 

rine eklenerek, Boğazın en dar ye
rinde bir köprü vücude getirilmit· 

" QU)iik J b bıı.__ ran ordwu• u güzel manzarayı Sabile ııö-
cl .... ~ türmek mümkün olsaydı, Babil ti. 

• 't\ ı:ı. ın-ı k ıehri, melekleri bile co•turan bir lran ordusu bu köprüden ta· 
"esnı """" e etimize :r d b'ld' ~.,..ı_ .... , eyiniz' aık ve §İir beldesi olurdu!,, mam on yedi gün e geçe 

1 1

• 

ı:-~ "~ ~~ .,, İ ili,, luhn lıyorlardı. Diyerek Boğazın bu güzel O güne kadar, Makedonyanm 
lı, • .\, ""1aıı ha manzaraımı oaatleree ıüren bir i\galini bir bot arzudan ibaret gi· 

~l.1 ı~- reket ede· h 
1 

k · · · · G b' ·· k ndan (Arzames) : \(e l oqea Yan d ayran ı ıçınde ıeyretmıttı. er- ı goren uma ı. , ~ leri · m a ol- k lran ordusu Boğaziçinclen Rumeli 
ı... nı ıiiie kaldı • çe o vakitler Boğaziçinde insan ' ~~ l .. b nl d kıyısına geçtikten sonra, Make-

~ 'ı ~ ~ ayagı umamıt orma ar an ve •ı ~ı..;I~ llı~butı S • sahillerde dikenli yollardan batka don yayı it pi ve iıtili edebilece • 
.._ '> ~ llıı llabi(deıı ki, ~ bir güzellik yoktu. f abt, Boğa· ğine de inanmııtı· ~. ~ tU ı·· en geiın· h" b" b 1 ıA · Arzames, o ıgiin ilk defa aske-
,.. Srtt--1 u tehlikeden zın ıç ~r suda u. unm~:kanl . acdı· 
'- HL..-'"'&Qlız iiıüdü"·· vert rengı, ve mavı go erın .e 
',-~ bizi ~ k IU za- her zaman göze çarpan tatlı hır 
' •• 11\lıı ru harare- .. ·ı ı/dı11ı dan 

10 
aydmhk ve uzaktan giSrunen yeşı 

~ •• ~.. o·· .?dra. da yo- tepeler Darayı bu vahtl sırtlarda 
.. lt, !U ...... • •e Qi!A ~~umilz günlerse teshir etmit ve oyalamıt• 

&n uzerine tı. 

rine: 
- Dara yalnız hürmet edile-

cek değil, ayni zamanda da kor
kulacak bir hükümdardır. 

Demitti. 
.(Devamı var) 
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Vilayetler evi.. Bütün vilayetlerimizin 
merkezi, her birinin, inşasında şayien 

· hissesi olan bir yurt 

"1lk duygular, en iyi duygular
dır,, §eklinde bir Fransız atalar 
sözü var. Ben de, timdi vilayet· 
ler evi ve emniyet abidesinin açılıt 
resminden geliyorum, duyguları· 
mı sıcağı sıcağına (V AKIT) kari· 
}erine yazmağı ınünaıip gördüm. 

Yazan : CeUll lfurl 

adaiete, intizama, dahili salaha 
verdiğimiz ehemmiyeti gösterir. 
lnıana emniyet ve ferahlık verir. 
Devlet mefhumunu iyice anladığı
mıza delalet eder. 

Ankaraya geldiğimizde timdi 
(Yeniıehir) denilen yer adeta bir 
çöldü. O zamandan kalma bir fo· 
toğrafı var. (Sahrayıkebir) veya 
(Sudan) gibi bir bojluk. Şimdi, o 
yer, cümhuriyetin feyzi ile zarif 
ve latif bir Avrupa ıehri o1du. Te
miz bir ruha, tükenmez bir emele, 
halis bir ideale timealdir. 

Vilayetler evi .. Bu terkipte bir 
düteıtir. Alelade bir Dahiliye Ve
kaleti değil! Bütün vilayetlerimi
zin merkezi, her birinin in§asmda 
ıayien hiaseıi olan bir yurt .. 

Oslup da, ruh gibi, yenidir.Ye
ni üslup, diyebilirim ki, bu binada 
kemalini göıtenniıtir. Temenni 
edelim ki bu yurtta iyi itler görül· 

Ankara, yüz bini geçmiyen 
nüfusile büyük bir Metropole tek· 
lini alıyor. Yedi bin, sekiz bin 
sene evel yapılmış Mısırın Karnak 
sarayına benzer. Bir saray, bugün, 
yeni Ankaranın göbeğinde, her 
geçene, her görene heybe~ i'ras e
diyor. Ankara bir kat daha gü • 
zelletti. insanlar, hatta milletler 
göçüyor, ta.kin binalar kalıyor. it· 
te Karnak

1 
itle Akropol, iıte Ko • 

lize ! Bir milletin medeniyete 
hizmetine bazı huıuılarda bir 
destandan, bir manzumeden ziya· 
de, bir taf, bir bina, bir sütun ala
nıettir. lıte Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Beyin intaıına da, ikmaline 
de muvaffak olduğu bu kocaman sün. 
aaray Türklerin imar kabiliyetine, Küıat resminde yalnız 1ımet 
Edimedeki Sultan Selim camii, lı- Pata birkaç söz söyledi. Fakat 
tanbuldaki Süleymaniye camii gi· öz söyledi. Az, öz. Türkiye cüm· 
bi bir Burhandır. huriyetinin emniyet ve aıayiıe 

Mimar değilim. Benden bu liu· verdiği ehemmiyeti, bizce huzur 
susta bedii mütalea beklemeyiniz. ve intizamın nasıl telakki edildi
Yalnız harici gözle gördüğüme ğini anlattı ve ceman kırk elli ke
nazaran, yeni Ankaranın ortasm· limeyi geçmiyen bu hitabe bize 
da, köhne Babıaliden birkaç kat gerçekten çok tesir etti. 
büyiik ve geni§ ve ondan nisbet· Eski ile yeni, Osmanlı ile 
sizce hoş ve güzel olan bu saray, Türk, menkul ile maku\ ara.sında 
etrafı, heykelleri, mermer Clöte· fark göremiyenler, uyuyanlar, il· 
meli havuzları bizim de zevk sa - kin, Babıilinin latanbulu hali 
bibi bir millet olduğumuzu ispata çirlrinlettiren (Yakında yenilen· 
yetitir. Bu gibi binalarla biz de mesini temin ettiğimiz) enkazını 
Rönesans tarihine giriyoruz. gönünler, ondan sonra beş yüz 

Bir tarihte Brükael adliye sara· kilometre'lik bir seyahat ihtiy:ar e
ymı gezmittir. Saray, içinde görü· dip Kemalizmin Anac:lobınun ~
]en davalara göre pek büyük. Se- reiinde vücude getirdiii bu eseri 
bebini sordum: "Bu bina, adaleti görsünler, kıyas et.inler. 
tenısil ediyor; onun için böyle bü- Vaıington tehri, Amerika dev
yük tutulmuftur.,, dediler. Va• letinin iıtiklal bulmaımden 11 se
kra bizim vilayetler evimiz o dere- nede bu kadar gÜ%el olmamıtb· 
ce büyük değil, lakin genif, te- Celll nurl 
miz, azametli. Dahili emniyete, ,.,.~, ..... , ..... ~ 

•••••rtl••·········································· .. ··•••··············•············ ...... 

le~rik ve tesekkOr 
TEPEBAŞI 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEM S 1LLER1 

lstanbu} konferan• Bu~~~e aaat 1~u~u1ltt .. i.,ni 

SIDID güzel akisleri MadamSanjen $ıhirTiyatl'CISD 
Komedi 3 Perde """!""'"' Parlamentolar birliği btanhuJ kon· 

feranaının serek tertibi, Te serek 
çalıımuı bakımmdan bii7'ik bir mu • 
vaffakiyetle neticelendiii malUındur. 
Ecnebi deleğeler Türk &nlpu için bir 
~ ve iftihar vuileıi teıkil eden bu 
muvaffakiyeti yurtlarına döndükten 
'°nra da gönderdikleri mektup~ ve 
l'azetelcrde yapbklan beyanat ve neı-

pyat ile tebarüz ettrmekten ıeri kal-

ınıyorlar. 
Konferans reisi Hasan .,. Türk 

srupu reisi Necip Ali S.,.l• muhtelif 
sruplar tarafından tebrik ve tetekkür 
mektuplan almıılardır. 

Parlimentolar birliği umumi katibi 
M. Leopold Buvasiye Türle gnıpunun 
umwni katibi Diyanbekir mebusu Ze
ki Mesut Beye ~n yudıis bir 
mektupta da birliiin intiba ve duyiu• 
larma fU suretle tercüman olmakta • 
dır: " ••• Konferaıum muvaffakiyet. 
Je neticelenmesinden dolayı Türk ıru· 
puna derin n aammi minnet ve teıek
kürlerimi sunarım. Bunlann mühim 
bir kısmı, bütün deleıeleTin takdirini 
kazanan bir dikkat, otorite ve muvaf • 
fakiyet ile konferansın tertibine çalıı· 
mıı olan f&hsnuza aittir. Tertipteki 
büyÜk mükemmeliyet konferannn en 
iyi ıartlar içinde cereyan etmaine n 
bfüün deleğ.ler arasında çok samimi 
bi1 havanın husule gelmesine yardmı 
ettiği gibi Türkiye Cümhuriyetinin 
bqında bulunan p.hıiyetlerin de tet
kilit huıuıundaki lcucJnt w blKli,.._ 

ve 1 batlangıç. U 

:i.E?.' ~~ ll!llLlllll11 
Çeviren: Seniha ll\11\11111 
Bedri H. 

E•ki Fransız Tiyatrosunda 
Bu uıam 20 de.. 

YARASA 

Operet 3 Per
'8.. Besteliyen : 

Y olıann Ştraus 

Tercüme eden: 
Ekrem Reıit .. 

f\ı~ıı•uı Belllıllfti 

SrhirTiyntrosu 

111111111111111 

IUI 
lflllltll 

)erinin ";:'b':dan takdfn;;-;::tv~ . 
miıtir. 

Bu münasebetle bütün deleğcler 
memleketinizin ıeniı ve zensin istik • 
halinin en inandırıcı unıurlarclan biri • 
ni kendi ıözler. ile görüp anlnmak İm· 
kanim bulmuılarclır. 

Konferanım muvaffakiyetine yar
dan etmekle yalnız diğet" gnıplara 

mensup dcleğelerin minnet Ye muhab
betini kazanmakla kalmadınız, ayni 
zamanda mcnlJeketinize de gÜzel bir 
hizmet ifa etmiı oldunuz.. Tebrik ve 
tqekkürlerimi tekrarlarım..." 
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Feleğin başına qelenler 
Yazan : Selami İzzet 

Felek Burhanettin Beyin batı • f 
na gelenleri biliyorsunuz? •• Evet, 
hani tehir meclisi intihabatı gü
nünden beri, intihabat, tehir mec
liıi ve ıehir mecliıine intihap olu
nanların aleyhinde yaz•n Felek 
Burhanettin Beyden bahaediyo • 
rum. 

- Ama doktor, iki gün sonra 
belediye intihabatı baılıyor. Ben 
bu intihabatla mücadele edece
ğim. Kalemimin ucuna gelene 
çatacağım. Belediye, intihabat ve 
namzetler hakkında mütalea yü

rüteceğim. Rica ederim, bana bey· 
nimi veriniz ..•• 

Doıtum, intihabat ba.ılamadan 
iki üç gün evel mühim bir kaza 
geçirdi . Ayağı sürçtü ve düttü. 
Kafası lata çarptı. Kendini kay· 
betti. 

Hemen hutaneye kaldrrdılar. 
Doktorlar batma Ü§Üttüler. in

ceden inceye muayene ettiler. Şef 
operatör kaılannı çattı: 

- Ben ömrümde bu kadar ze
delenmıı bir beyin görmedim, de· 
di. Bu beyinden artık hayır yok. 

Asistanlar sordular: 

- Ne yapacağız üstat? 
- Evvela hastayı ayıltalmı. 

Feleğe tuz ruhu koktattılar. 
Burhanettin Bey ayıldı. Gözlerini 
açtı. 

- Ne oldum doktor? 
- Size olan olmuş azizim. 

Beyniniz hapı yutmu§. 

- Aman demeyin!.. Şimdi ne 
olacak? 

- Beyninizi çıkaracağmı, ye
rine bir baıkasmm beynini koya· 
cağım. 

Felek şiddetle itiraz etti: 

- itte buna razı olamam. Ölü
rüm de bunu istemem. 

Operotöi dütündü: 

- Peki, peki ... Heyecanlanma· 
yınız. Mademki bunu istemiyorsu· 
nuz, batka bir çare bulacağım. 
Çok tehlikelidir ama, bir kere tec
rübe edelim. 

-Ne yapacaksınız? 
- Beyninizi çıkaracağım, te-

mizliyeceğim, tedavi edeceğim. 

On gün sonra eski halini bulur. 
Tekrar yerine koyarım. 

- Peki doktor. 
Felek gözlerini yumdu. Ame· 

liyat masasına yattı. 

Asistanlar faaliyete geçti. F ele

ğe klorform verildi. Elektrik 

makineleri işledi.. Nişterler hare

kete geçti. Kafa tası açıldı, beyin 

çıkarıldı. Alkollü bir kavonaza 
kondu, üstüne etiket yapııtırıldı: 

"Felek Burhanettin Beyin beyni· 
dir.,, 

Bundan sonra dinamolar dön· 

'dü. beyin yerine hava dolduruldu, 

liaata nyandmldı. Operatör 
du: 

- Nuılaınız bakayım? 

sor· 

- lmkanaız ..•. 

Felek iarar etmeğe başlayınca, 
hademeler kapı dııan ittiler. 

On gün geçti, on beş gün geçti, 
Bir ay geçti. Beyinsiz kalan f e • 
lek Burhanettin Bey görünmedi. 

Evelki gün, köprü üstünde ope
l'atörle karıılattdar. 

Operatör: 

- Felek Bey, dedi, beyninizi 
hastahanede bıraktığınızı unuttu• 
nuz galiba. Ne zaman gelip ala· 
cakıınız?. 

-Acelesi yok doktor bey. 

-Neden? 

- Tam on gün, belediye ve be-
lediye intihabatı, yeni tehir mecli· 
ıi azalarına çattmı. Kalemimin u· 
cuna gelen her şeyi yazdım .. An
ladım ki, artık beyne ihtiyacım 

yokmut··· insan böyle çok daha 
rahat ediyor .. Beynim birkaç za· 
man daha sizde kalsın ... 

Bir yolsuzluğa ait 
tahkikat bitti 

latanbul gümrüklerinde bun • 
dan sekiz sene evve yapdan ~iır 

yolıuzluk hakkında, Gümrük Mü· 

fettifleri tarafından yapılan tah • 

kikat bitmittir. Verilen malumata 

göre, yek6nu mühim bir miktar • 

da olan bu sahtekarlık iti, sahte 

beyanamelerle yapılmı§ bir güm • 
rük kaçakçılığıdır. Bir tacirin bu 

beyanameleri lstanbul, Galata ve 

Sirkeci gümrüklerinden muhtelif 

vesilelerle ele geçirmeğe muvaf • 

fak olduğu anlaşılmııbr. Hazırla
nan tahkikat raporları alakadar 

makamlara verilmittir. Bu yüzden 

alımı, memurun suçlu olduğu zan· 
nedilmektedir. 

Söylendiğine göre bu yüzden 
şimdiye kadar on beş memur ve
ka1et emrine almmııtrr. 

Bugün bir İtalyan 
tayyaresi geliyor 

Yann Büyükdere tayyare iatas· 
yonuna üç ton ağırlığında, saatte 
270 kilometre yapan ve içeriıin· 
de üç tanınmış ltalyan tayyareci 
bulunan bir ltaılyan tayyaresi ge • 
lecektir. 

- Fena değilim. Bitti mi? 
_ Şimdilik bitti. Size söyle· Bu tayyare on gün evvel Tryeı • 

te ile Masva arasında 4446 kilo • 
miştim, bu ilk tecrübemdir. Bu· 

metre hattı müstakim istikame • 
tinde mesafe rekorunu kırmı§tır. 

nun için ne hi11ettiğinizi anlamak 
istiyorum. ba§ınızın içinde bir 

bo~luk duymuyor musunuz? 
F elet başını salladı: 

Tayyareciler Stopano, Kora • 
dino ve Suryano isimlidirler. Bun
lardan birincisi tanınmış eski bir 

- Hayır, itle kaJkıyorum, ko- tayyarecidir. Diğer ikisi Mareıal 
nuşuyorum. Balbo i'le muhtelif uçuşlar yapını§-

- Ala. Artık gidebilirsiniz. lardır. 

On gün sonra gelip beyninizi ah· ltalyan tayyaresinin lstanbula, 
7:'" ~ C-;";cl ~eb~~ !!!"le"''!"!~! ilc,.n 

"' ' 1 :-;.=n;· !8.faladı: · Rodos~a faz~a kaldıkları için ge -
- Ongün sonra mı? Ongün lememışlerdır. 

beyins~1~~ dolaşacağım? ( ___ !~~y~~~~l-~~- bu.r~d~~ 1Kö1~ten· 

Birinci resimde: Hariciye nazırı M. Maksimos; ikinci resimde: Yugosl a" t4 
Nazir vekili M. Poriç Ankara istasyonunda merasimle karşllanıyorl•' 

-- (Baı tarafı 1 inci aayıfada) medeniyet zımanı olarak nihayet tihatlardan daha zir.ad• 
Ankara, 30 (A.A.) - Bu ak .. yerleşmesini candan istiyen mil • ve dostça teşriki nıeıaı 

§anı saat 20.45 te Hariciye Vekili !etlerin de müteyakkiz nazarından da da ha ziyade kuY"et 
Tevfik Rü§tü Beyefendi tarafın.. kaçmıyacaktır. )arak çal~acaklardır· 
dan misafir nazırlar ferefine An. Efendiler, Ef 
ka 1 t 1• d b k Balkan 1°tilaf1 devletlen· tara • endiler, Jıı 1' rapa aa o em e ir a tam ye.· Tasavvurunda !uur te'~ 
meği verilmif, ziyafette Tevfik f mdan hu ıa•hada sarfedıilen gay· k' d 1 0u s ın e azimkar o an 
Rüttü Beyefendi miıafirlepi se • retler layık oldukları t.akdire maz- · · b d · · hıJ ., saıyı ura a, ıızuı ·ıiıı 
lamlıyarak §U nutku söylemittir: har olmaktan hali kalamazdı. Ve ve sizin tavsiyenizle, 1 

- Aziz meslekta•lanm Ha • müzakerelerimizden ayrı ayrı her J b ·hti. 
:ı , • • • e a yarmı. . 

nımlar Efendiler bırının müncer olduğu neticeler B . . .. ri bır 
' ' Ih · · eşerıyetm aıg.. , 

B Ik . •t"f d . . .. su un ıdamesı hususunda dava. d r oıı 
a an ılı a ı evletlennın mu· b ... 1 .. • I • l bo hakkı vardır ve saa e 1 

1,rııı ··11 • B lka 1 ld .... k mıza ag anan unut erı aı a ıa . 0,r 

dar bütün Avrupaya da iıtiraplar çı aB~mııltrr.h Balk . k zifesidir. 
messı erı, a n ara o ugu a • ı k 

1 
vermek mesul zmıarn 

b. f . f d d ınaena ey , an mısa mı f h ~ 
veren ır acıanın er aım a, a • . . 1 d l I • .. Sulh vasıtaıile re a . fı 
1 ı"d • . 1 .. ımza etmıt o an ev et enn mu - f .... 1~ e a e ıçtıma arını akdetmek uze· d. .. d rafta sulh Büyük Şe , .... · 

• tema ıyen artan tesanut ve ost- · . • '''. J 
re Ankaray gelmıt bulunuyorlar. lunkl b d t b .. . yenin harici ve dahıh ,., 

annı ura a e aruz ettır • · te 
Cumhuriyet hükumeti namma, ki Ih d ti h h ld istinat ettirdig""i düstur ıt··.1 me e au os anna er a e ,pll"M 

muhterem meslektaılarmıa ve kıymeti ihmal edilemez yeni bir Balkan itilafı bu 
11 ~ 

dostlarıma hoş geldiniz derim. k müspet eseridir ve taııt'Jıli 
zmıan vemıit oluY.orum anaatin· d ' 

Matem içinde bulunan Balkan deyim. im ki, en feyizli eseri e 
devletlerinin, tesaiı.ütlerini teyit Aziz meslektaşlarım, itilaf olacaktır. ~ 
etmek azmile mümessillerini Türk Kendi kendimize ve kendimiz T elifisi kabil olıtııY~ 
Cumhuriyetinin milli bayramı me- için yatamakla dostlarımıza, müı- ile matem içinde bu111 •• Jt. 

"oıı#"
raıiminde bulunmaya memur et • terek mesaimizin istihdaf ettiği i· Aleksandrın hatırası 0 .. -.f. 
miş olmalannı derin bir memnu • tilaf ve mukarenet devresini, ta • raman krralın bilaka!cl~ 
niyetle kayde.diyorum. Balkan rafmıızdan ve onlar tarafmdan vip etmiş olacağı bir ııf1 
devletleri bu hareketlerile, elem !bizler ve onlar için en iyi bir taırz· yuz. , ..Jı 
ve meserretlerinde ne liadar müş .. da tahakkuk ettirmek zamanını Kadeh· · Y n F..ej!} 
:ıifek \r :mt.yatnı. ~nm:ı::ıııe':'Kar§1 veriyoruz. amlml VC uuo1.a.ı.n;. •>A ·u4 ........ ~~~: .... ~:ıa~I 
emniyet ve sulh ülkülerini tahaK • teıriki mesaimiz ayni gayeyi ta • manya Kıralı Karol ffa~ 
Kuk ettirmek azmin'de ne l<aClar kip eden herkes için müemmen • Haşmetlu Yugoslavya fi~ 
müttehit bulunduklarını göster • dir. ci Piyer Hazretlerinirıı ~ 
melC istemişlerdir. Muzt.arip beteriyet karıısında, Naip Prens Pol Hazre lı. 

Efen diler; -·,.,e'""-ı71.,...,.... insanlık camiasının her hangi bir Niyabet Meclisi azasırı•;,;J 
Bu nazikane ve 'dostane hare - uzvunun bu zaruri ihtiyaca tama- kaldırıyor, asil dost Y tJel"'l 

ketin manası sizleri bütün sevgisi miyle tatabuk etmiyen bir ülkü men ve Yugoslav ınill; -;• f 
ile saran Türk milletinin gözün • besliyeceğini k.a·bul edemem. tili ve refahlarına ve ;ı 
den kaçmamııtır. Nasıl ki, Avru - Balkan devletleri geçirebile - ııkı ve ~~.:~:cı ittihad / 
pada sükUn devrinin bir terakki ve cekleri bütün imtihanlardan, it • fine içi~ 

Gazi Hz. mühim bir hitab~~ 
.... lBaş tarafı ı inci ıayıf&da) Nurlu çehredir. Bu çehre ile dün- Naibi Kralisi Prens~~~ 
lan kartıhk1ı sözlerini 'dinledim. yaya görünmekte olan Elen Reisi· rine ve niyabet med

1
:;1 " 

cumhuru Hazretlerine, Romanya Elen, Romen, Yugoı ,.,,del 
Balkan birliğini istiyenler ve o· 

nu kendilerine.ıiar edinenler harp 
ile sulhun ne olduğunu tecrübe ile 
bildikten sonra sulh sever o1mayı 
tercih edenlerdir. Beteriyetin ha· 
kiki ıaadet ve refahmm ıulh için· 
'de ya,amakla kabil olacağına i • 
nancmın kanii olanlardır. Bu ka • 
naatte bulunan 'devletlerdir ki en 
önce bugünün, beıerin hafı üstün· 
de yükselen tanınması zaruri rea
iitelerini görmüşler ve onun 'değiş· 
tirilemez icaplarına uygun olarak 
reel dostluklarla birleşmişlerdir. 

Bu dostlukların beşeriyetin bu 
günden sonra tecel1isine gönülden 
intizar ettiğimiz dostluklara örnek 
olmasını temenni ederiz. 

Balkan anlaşması itte bu bek· 
lediğimiz 5rneklerin ilkidir. Bu 
ilk örneği yapabilenler içinde bu .. 
lunmakla Türkiye bahtiyardır. Bu 
işte kendileriyle beraber çalışmış 
olduğumuz devletleri candan tak· 
dir ve tebrik ederiz. 

yen medeniyet alemi karıısmda 
şüphesiz ki Balkan antla9masmm 
birleştirdiği çehre insanhk, sulh-

T•I 

Kralı Hazretlerine, Yugoıla.vya milletlerine zevk .,e 
Krah Hazretlerine, Yugoslavya rim. 

f ~-Osmanlı Banlkp# 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 

1 

Sermayesi : 10,000,000 ingiliz Urafl • 0ol_, 
. .., ff' 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, N•9
• fı 11f 

ve Mançcster'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira'• S"' 
ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Roınaof'' 

ve Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. ,,. 
Her tUrlU ba:::t muameleleri ~ 

ÇIKTI 
İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen ... 

YARA Si\ ... , 
Kitabı satışa çıkarıldr. Dünya edebiyatından seÇ~ 

özlü hikayeleri içinde bulunduran bu kitabın fiyatı· 

30 Kuruştur bııı 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaau - lst .. 
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adıköy-Fenerb~hçe·Moda tramvay- ikinci Dreyfus ! 
. ları dün merasimle açıldı Fransadaalô.kalJ/atakip 
lı ~uhittin Beyle Necmettin Sahir Bey birer nutuk d ·ı • b • /ı k 

80Yliyerek karşılaştıkları müşkülleri anlattılar e l en ır mu a eme 
Fransız yüzbaşısı, Fransanın seferberlik 

planlarını Lehistana satmış 

YabaMı bir devlet lehine casus- ı onun Almanlarla münasebatta bu·· 
luk yapmakla itham edilen Leva· lunmuından endite ediyordu. 
zım Zabitinin muhakemesinin Bel- Yüzbatı, aleyhinde takibat ya
fort' da gizli olarak görüldüğünü pıldığınr hiaaederek bu takibata 
dün kısaca haber vermiıtik. Dey· kanuni bir ıekil verilmesini iste -
li Ekspresin Paris muhabiri hu hu- mit, bunun üzerine dava mahke • 
susta fU tafsilatı vermektedir: ' meye verilmit ve yüzbaır Froce de 

~' Açllma r•ml yapllırken 
~ ~ lttocla, ~dıkoy -1" .. I ni bir düzen nnnek için bet JJl çalı· 

Çelik miğferli askerlerle polis • beraet etmiıti. Diğer taraftan is • 
ler 25 Tetrin gecesi Belfort mah • tihbarat dairesinin takibatı devam 
kemesini muhafazaya memur edil- ediyordu. Geçen mayıı ayında ya
mitlerdir. Askerlerle potiıler rö - kalanan Leh ordusu sabık zabit -
volverler ve karabipalarla sehim· lerinden Krans, Hroge ile müna -
lanmııtılar. Mahkeme, aıkeri ırr • sebette bulunduğundan bu zat tek· 
lan Almanyaya satmak töhmetile rar tevkif olundu ve aleyhindeki 
Fransız zabitlerinden Yüzbaıı tahkikat derinlettirildi. 

~' 111
Y hatlannm fletilme- tıldr ve bütün tedbirlere bat wruldu. 

~c A.J llıUnaıcbctiyle dün Kadı- Bu auretle bir yandan, açıkla iı~yen 

muı l'enifletilme.i için çekilen iıtirap
lan unutturuyor Te bu uiurda dökü • 
len para)ann, verilen emeklerin bop 
gitmediii ve aitmiyecejini jıbat etmiı 
oluyor. 

. ~. tlyolafzında merasim ya - bu milli teıekkülün yapmatı teının • ll' dildi, diğer yandan mAJ.i bir tertip ile 
tt "llııri c d.t11et edilenler saat ı 5 eıki ıebekenin takviyesi ve yeni tehe-
~ır Ylc ltadıköyüne gitmi§ler ~ kenin intuı kararlaıtınldı ve geçen 
~~ bııtıı.ndurulan yeni tramvay yıl, bu yıl içinde, Otto Wolff Konser-
~~ binerek Altıyolağzma git- aiyomu ile imzalanan bir mukavelena • 
L' lt ~l>a\'etliler tramvaylardan i- me ile beı buçuk yılda ödenmek Ü~ 
·'~ dar - Xadık6y Tramvay- yü7de yedi bir çeyrek faizle tutan bir 
~ bQ ~rafından AltıyolafZinda milyo~ liraya yaklatan ray ~e ray mal-
~ ~ilk br muhavvıle mevkifi _ zemeıı, tel ve tel malzemeıı, ~uhaY. • 

ıs_IL c titıniılerdir. vile mevkili teçhizah v~ ~ ~· 
~~ '°kakıa arabanın mübeyaaaı ternın edıldL 
llııı:ı' 'f Pt.: rı baıtan bap. doldur- - 30 
~,t -~ 'rabalan bUyük bir mem- Bu suretle bundan altı ay once, 
~ lc}'r d. Nisan 1934 Puarteıi aababı saat ıe· ~ ...... •tH:. e ıyorJardL 

'' ''1.1 kizde Kadıköy tramvay ıehekeainin 'ı ~~er l?aımda Vali ve be'edi- intaıına baılamldı; Baytar mektebi 
it, ~~ittin, belediye reis mua- yanında ilk kazma YUruldu. 4 Mayıs 
'. ~~ 'Ylerle Hakkı Şinast Pa- 1934 ten itibaren de gelen malzeme • 

' l>ata, Şehir meclisi aza- nin tramvay aüzergi.hma tqınmaaı -
~S-rpl}'ordu. na batlanıldı ve 7 Mayıı 1934 aiinü 

't ~tirahbas ana N ~mettin öğleden sonra Kadıköy iıkeleıinde 
~lrket idare meclisi namı- ikinci malcaa hattının bulundufu yer -

\....~ ıu nutku söylemiıtir: de ilk kaldrmn taıı söküldü. 

L... ~, a ır Beyin Bugiin 30 birinci Teırin 1934 altı 
C1' aözlerl aylık ıürekli bir çahfma ile Üsküdar 

'-."" er hanımlar, beyler, tramvay tebelreai takviye ve Kadıköy 
~' uzun zamandan beri tramvay febekeai muhaTid)e mevkili 
"-' ~eti kalmiı olan Anadolu ile birlikte, baıanlmıı halunuyor ve bu 
"'· -...Gn baıka bil' canlılık gö- auretle tebekelerimiz yirmi dört kilo • 
L metreyi bulmu, oluyor. 

~ ~~nin ve Marmara de- Dün gözleri tmnalıyan bu yerler 
'~~da yükselen ve latan- bugün temizlenmiı ve temiz bir yapı 
~ O~d laıii1iik bir kıamnu bann- ile bezenmiıtir. Dün, mozat kokulariy-' S ~ - Kadıköy yepyeni ve le ve çılgınca bir aüratn tozlariyle ~o-
>ot. ' k.. -:"." nakil vaaıtaaına kavuı- lan sokaklar, bugün, çelik ağlarla ö • 

" ~lıe bailanmıı bulunu • rülmüı ve modem arabalarla zengin • 
~.r 'di lettirilmiıtir. 
.~ l! )1) .. 
'taQ ~ ''- dört buçuk lrilomet- Ancak Anadolu yakuımn zenıin-
~fi.' d~ ifletmeye açılan ve lqtirilmeaine ve s\izellqtirilmeıine 
.. :ı-. )da... ~"lrl"\ı .Karacaahmedi •ta· matuf o~an bu çalı,rnalarunızın engel-s l'~ l'eçidine day.anan Oa- ıiz ve müıkülaüz geçtiğini sanmamak °" '~ 1 

tehekeai, bugün Ka. gerektir. 
ı.ı. ~ ~ ~~.eai ile daha geni1- Daha ilk hamlede, hu ite tanıftar 

Cümhuriyetimizin dördüncü yılın • 
da burulan ve on birinci yılında aenit
letilen milli tramvayların, içinde bu • 
lunduiumuz muhit için yalnız imar ba· 
lrumndan deiiJ, içtimai ve iktıaadi f6" 
kilde ve vmumi mahiyetteki hizmetle
ri de, buıün inkir edilemiyecek, ihmal 
olunamıyacak vaziyette bulunuyor. 

Halka ait olan hizmetlerimizin Cüm
huriyet devrinde bqarılmıt ve inkip.f 
etmiı olmaaını tükranla karfdarbn 
Cümhuriyetimizi kuran ve koruyan 
C.ui Hazretleriyle Bqvekilimize Ye 

büyülderimize aönülden say11lanmm 
aunanz. 

Şu kısa aözlerle umumi vuyetini 
söz önüne koyduiumuz bu mı1li te • 
teJıkülün doirnaaı, iıletilmeıi Ye ileri 
götürülmesi için hükumet ve ıehir tet
kilitmın gösterdiği yüksek yardımla• 
n ve aldığı kararlan eevıi ile ana .. 
rız. 

Bu milli teıebbüıün, Türk kafur, 
Türk emeli ile'" Tirk paruiy)e .._ 
pnlmıı olma.mı Cfimhuriyet i-.m. 
zin daima ileri aJran ileri ~yiltünün 
yeni bir merhalesi olarak sayar •e mil
Jf iılerimizi zaafla 't'e tereddütle sö
renleri fU sözlerle lcarıılanz: 

" - Cümburiyet iclaresinde, '-ta • 
nJamıyan hiç bir tetebbüı olamaz. n 

Sanı değer Hamm.lar, Beyler .,.. 
Belediye reiıi Beyefendi, 

Corç Froceyi muhakeme ediyor • Froce a1eyhindeki dosyanm ne 
du. Kırk ıenedenberi Fransa efki.- ihtiva ettiği az çok biliniyor. 
rı umumiyesi üzerinde bu derece Krans, yüzbatı Hrogeye iki bin 
tesir eden bir muhakeme vuku bul- Sterlin vermiş ve bunun mukabi • 
madığı için fevkalade tedbirler al- linde Fransa Erkam Harbiye met<
mağa lüzum görülmü§tÜ. Kırk yıl tebinin tekniği hakkında malumat 
evvel Dreyfus hadisesi de Fransa- aldıktan başka Fransa Erkam 
da buna benzer alaka uyandırmrt· Harbiyesine ait iki mahrem emir· 

tı. nameyi ve Bolfort'un nava·dan 
Muh'akeme 11rasrnda Yüzl>aıı müdafaasına ait planları ve Fran· 

Hroge'nin suçlu olduğuna inanan· sanın seferberlik planına ait veıi • · 
)arla masum o1duğuna inananlar lia1arı aldığını itiraf etmittir. 
arumda kavgalar, · mücadeleler . 

Froceyi l>u tekilde llarel<ete vukuu ihtimali de nazan dikkate 
ıevkeden imil, mili spekülasyon • almmı• bulunuyordu. ...,. 

y 1ara giriterelC para ııkmtııma ug • Yüzbaıı Frocenin liardeıi, bi -
ramaldır. raClerinin lehinde bir nümayif ter-

tip etmitti. 
Franıız istihbaratı, yüz\;aşı Fro· 

ceyi iki senedenberi gözlüyor, ve 

Hroge liaklCm-da lngiltere 'ele 
bir dosya bulunduğu anlaşılmak • 
tadır. 

tiler baPn ~ meraaimini ya •

1 
bdirtinubk w ı-ef l>orcu .. yanın. 

~ hatlann tekliflerini ••tir - Beledi~nia kefal~tine ~;anan t~ 
eliler TerdiJer febbüa anak mnunu mecliaın taavbi-

, • le tahakkuk edebilirm. Meclaimiz bu 
Teıebbüa bize söre, mühim ve ma- 1____ ti t ....:L _.ı __ , _ _ • 

• d. B • b ~ ceaare e ve esu• ~ .. _ Ji noktadan çok çetin ı. unu lf ve a- • E el ht M--u~ 
• • • ok dı. n evv mu erem ..:uu umu -kikat haline koymak ıçın bır ç zor- • ......, ,_,_... bo -

• • mı marna a\"".. tefe-ur ~wnu o-hlkları yenmek lazımdı. d 
1 
.• 

Bu çalııma eanaaında it bilhusa 
manevi mukaTemetlere ve entrikalara 
manız Jraldı. 

O kadar ki, ceaaretünizi lonnak i · 

eme ıyım. 

Bizi böyle 11ir sünde, birlikte bahm
mallla .mnclircliiiniz için idare mec • 
Jiaimiz nannna tetddıriirlerimizi sunıar 
ve Muhame mnkifimizle yeni .- -
kemizin tehir namımı itletmeye açıl • 
mumı Vali n Belediye Reiai Muhit • 
tin Beyefendidea dileriz. 

• bizi auiiıtimallere alet olmakla İt• ::a. kadar inaaf aızlrkta ileri sidenler ı 
oldu. itin ve eserin Sakatlığından ih· 
tiyaca ve hupnkü medeni hayata uy
jımauzlufundan bahsettiler. Hatta 

Bu iti tetkik eden bütün .... 1amu 
hazırlıyan., hesaplannı yapan ve iti ol· 
iun bir hale aetiren tramvay fİrbtİ 

idare meclisine ve ıirketin müdürlük 
makamına setirip biİyÜk bir iaabetle 
tuttuğu murahhaa azaıı Necmettin Sa
hir Beye tehir namına huzurunuzda 
açık ve kati bir surette tqekkül' et • 
mek lizmıdır. 

Vall Beyin dzlerl 
~°' LG .. 11iririizleımit oluyor. olmıyanlar ve hatti imar birliii adlı 
~~liirı rizelliklerini kucak- bir teıekkül ile ortaya çıkanlar en me-
~-~la •tekJeı.inden Üsküdar_ deni bir imar vaaıtaaı olan 6liyet meY• 

&~lltl' tii~~ kadar uzayan zuumuza kartı cephe almlıktaD seri 
~""' l t,.161 • ve kıaır tramny kalmamıı ve fÖyle söylemitlerCli: 

Necmettin Sahir Beyin çok allat
lanan nutkundan sonra .Vali ve Bele
diye reisi Muhittin Bey tu nutku 86y· 
Jemiftir: 

enelce tefebbiiıü müliyim görenler 
Feneryolundan ileriye teaiaat için fili 
tecavüze kadar iti azıtblar. 

Bütün bunlara raimen eaer iıte ta· 
mana olarak meydana geldi. Muhte • 
rem ballan raibetini onun hakiki kıy
metini takdir etmek te en iyi ve ıaı • 
maz bir ölçüdür. 

Bütün bu mesainin Ye lrararlann 
tatbikindek muvaff akyetinin merkez 
aikleti Necmettin Sahir Bey olmuı -
tur. . 

Bize göre, büyük olan bu itin mea-

~._., · k ..... aahalıından beri Hay- - Bu hatları yapamazamız, iate • °" ""lll ~~~ ve 1 Birinci mezük". 

~~~ berı de Kadıköyiin- Vatan topraldamu: çelik: aflarla i · 
~ ~ •dar halle hizmetine ren hükumetimizin Demiryol aiyaaetİ-
~ ' sot-; haradaki toplan - ni de böyle karıılryanlar olmadı mı? 
"-~ l<.dıköy - Fener - Fakat yalnız yabancıların clefiJ, her 

._. ~. ~. • - Moda hatlan it- yeniliğe kartı geri duran bazı zihniyet w.' ~ lerin bile baıanJamıyacafmı, iıletile • 

~ ~nd~ i,letinlen Oa· miyeceğini aöyledikleri ve iddia ettik• 
~ ~ ~ İleti ' . Cumhuriyetimi • leri bu iı, bugün geri fikirlere çelik ... 
~' ' ~ atden itlerine göre aiyle cevap veriyor. 
,, ,, eeltnıek ıerekti. Bqı Daha geçen hafta demiryollarmm 

' ' clött ~ leçide dayanımı üzerine parke taıı koyarak savutn. ' '-Lld!:" Jcilometreai bir düıünceıize, penceresinin önünden 
' ~ lı la dolu bulun • sokağa fırlıyan yaılıca bdm gür Te 
\ ~ ~er :Fil iki buçuk mil- temiz aeaiyle ne güzel hayknı1or: 
\ı.. ~ ~~llDJ !eınin eden " _ Bu taı ne? Tattan adam!" . 
"~ ~ bi Üsküdar tram- Şahıi menfaat için umumi menfaab \ı ~~ lP~Clan halk hiz • baltalamak iıtiyenlere ve ceza kanun • 
._ ~ Jai.. !eki cliıer Yandan da- lanmızm çerçeveaine girenlere bu söz· 
'-~~tairı.i ~de iılebneJc için Jcr, çok yerinde bir cevap değil mi7 '1"" ~ ... ., . 1atak daha ilerile- memJ ketimi-~ " ~dılc.. Medeni ihtiyaçları ve e 

lı~led oy Tranıvay fe- zin ikhaadi tartlamu göz önünde ba • 
~ . . · e Yaplbak kati bir ·· &~~ lııa s,~ luncluran yurttqlann sos-·· 
~ı. ~ .. \o • yakınlık ve canlılık ve yeni hatlanm • ~t•? ~1Yet ·· be • daha -ıf ,... . rnuvaceheıinde zm i•letmeye açıh,mdan n, .. ····~ ., • . ,.. 1 

' ._:• ·~•nde bulundu- başka hatlar teıiıi için vukubu an mu• 
~ aöre, ~e- racaatler,. milli .tramva,.Jarın ~ • 

- ı.tanbahm wdolu yalauım 
tnm'f'aylamak hususunda dört ._. 
enel Nıbyan çalıpna IMıaiin nriih1m 
bir inkip.f nierhalesine nnmıtır. 

Biz, timdi hu menilin faydumı ft 
menfaatlerini muhterem hallmmza ar
.zebnek vuileaini yapıyoruz. 

Oslriidar - Kadıköy, Kachkö7 -
Bostancı ana hallan ile Moda " Fe
nerbahçe kollarmm ne kadar uzun • 

J kta olduju '" ne kadar zamaııcla 

Kunılan bu ana lıatlann etrahnda· 
ki aemtler timdiden tramvay yolu • 
nan keneli taraflanna kadar uzablma· 
smı binlerce imzalı mazbatalarla iste
mekte ve tramvayı içtimai hayatları İ· 
çin nimet olarak amnakt8dır • 

Bu tezahürler, muanzlara halkın 
cıevabıdır. 

Efendiler! u • Sa 
yapıldıimr arbclaınn Necmettin • Bütün bunlardan sonra ıize bildir-
hir Bey anlattı. mek isterim ki, aıağı yukan hir mil • 

Ben bunları tekrar edecek deji)im. yon liralık bir sermaye iıtiyen bu eae

y alnrz ıunu arzede)'İm lô, tramny re peıin para tediye edilmit delildir. 
yolunun bundan evvelki umumi~ ~ü Bütün it mali bir ülmn kombine· 

ti hattın tedrici bir aurette ö umun 
ye L!- !Ld zonlarla batarlmııhr. Bu hatlarda bir hazırlamaktan bqka 111r mana ua e 
tmiyordu. yenileme n te.U.t payı :ymnak fÖyle dunun günlük maanft. 

da -"aramıyor, küçük bir aabada 
nı ~ bizıne • • L----. yapbğı söze değmez tinı ....,..._ 
bilmek için belediyenin her aene elli 
bin liralık yardımına muhtaç buluna -

yordu. 

tecrübe olarak hizmete açılan ilk kı -
aalan jıtikbal için ümit ve cesaret 

•erici bir manzara arzebnektedir. AJ
chimuz rakamlar gösteriyor ki, itlet -
me haaılah maıraf ve borçları kendi 
kendine kartrlıyabileceğini tahminde 
hiç te aldannut olmıyacajız. 

Bu iıin bqmcla bulunan arbclqJa. Bu nziyeti 'böylece teaWt ettikten 
nm mukadder olan bu ölümü teveldrüJ.. aonra hu mühim i,in batanlmaaında 
1 kuıılıyacak insanlar değildi. iti e- l emeği ve yar~ığı geçenleri yüksek hu
~ne boJuna hesaP.ladılar, ölçtiil•, W,. nranaacla takdir Ye ıükranla anm&1.J 

uliyetini ancak idare meclisinin muh
terem azaıı ve Necmettin Sahir Beyin 
müıterelc meaaiai ile deruhte ve ta • 
hammül edebilirdim. 

Bu zevkli vazifeyi naclanaonra bi
ze emniyet ve itimadnı ibdai ederek 
muhtaç olduğumuz malzemeyi uzun 

bir kredi ile veren ve taahhütlerini 
dürüst olarak konaerıiyonuna ( Otto -
volff) teıekkür ve memnuniyetimizi 
iblağ etmeliyiz. 

Bilmukabele bu kredi iıine giriıtilr· 
lerinden dolay piıman olmıyacaklannı 
temin ederim. 

Kurulan ve bugün halkınhizmetine 
açılan bu itin hızını hergün biraz da
ha arthnnaıını dilerken her ıeyden 
evvel ve aonra memlekete bu yolda 
çalııma imkanlarını hazırlıyan ve ve -
ren Cümhuriyet idaresine ve onun 
Büyük yapıcısına yapnn dye ternen • 
nilerimi yükseltirim!' 

Muhittin Bey bu nutkundan ıonra 
Muhavvile mevkifinin kapısmdaki kur· 
deleyi kesmiıtir. Sonra davetliler yeni 

arabalara binerek Fenerbahçeye git .. 
mlıter Te Belvü bah~esinde hazırla .. 
nan büfede çay ve pastalarla izaz edil· 
miJlerdir. 
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~Ş'Vekil, sanayi sergi- Cumhuriyetin on birinci yıl dönümü 
lll.i bir nutukla açtı Memleketin her yanında coşkun tezahürlerle kutlulandı; 

e., taruı Elçiliklerimizde kabul resimleri yap~ldı 
1 lnd U)'J1&d&) 

btılrd,n . 1 deın · . 1! erden bahıet • 
• 

1!tır ki: 
lllııdiye kad 
iler '-. ar kurulmuı o-

oı:ze &an .... ~ .... .,·yı atın en ıon 
h>~ e bezen-• d -
·~ 'h . ~11 aimr bir 

ı tıyaç " •. . • ha 1 ıoıtermıttir. 
1 e 'bir .. 

nıueıaeaeden u· 
ihr ltıahrunı kalamazdı. 

~Y&çlardan ilham alan 
ı... t \'e Ta . 
~hu,·· .

1 
&arruf Cemıye

u ı e 'ftib ı.ı· 1 ar edebile -
A_ .. ~rt eserlerimizden 

• l.l.l[l.ra, le • --r rgı evi meyda .. 
ır.,, 

. i Bey b· 
~ ' ınanın meydana 

llııunda. "k ek . yu s yar. 

'
eııtge • 

nııyen müessesele· fit • 
fttı 'd ınıaatmda çalıtmış 

t lll~ları ile sanatkarlar 
lıeııe 1 • 

ltıeklt'· ıe erıne kartı ce-
ltl'İtı. \itlerini ifade ede· 

1 hit:.._. . 
a '··~ıttır. 
.,~,,fi 

~liret 1 
bir nutukla 

dlıl ' 1•Yı kesiyor 

' '<>nra Baıvekl lamel 
~ 'ller· b' :•ti . 1 ır nutuk söyliye-

'"111 • ~ ın kordeleıini keı • .. ti,· 
~'\it 1 &çnutlardır. 

Paf H 1 1c flld a azret erinin 
' li Ut: 
1 '-ıı1'1 f 

' e endiler, beyefen· 

'~ . . .. l-..~ı, aergı eYUU İk· 
,~ ~f Cemiyetinin ça· 

~8} ~'\. '' <>nun teıebbüaüne 
')~~İyet üç, dört sene 
'~e ~ışme.Iariyle 
'. ~ uyandırdı. Ve 
''slllde varlığrnİ mem-

"a tt..~rrnda isbat etti. 
'ltaiJc "-ı ve faaliyetinin 
~· <>lnıaaına tahammül 
lt \' 

davetliler aergiyi battan bata gez· 
mitler ve Cemiyet Umumi Katibi 
tanf mCl.an kendilerine izahat ve • 
rilmiftir. Baıvekil lımet Pata Hz. 
batardıklan bu güzel itten dolayı 
Cemiyte tetekkürünü ve 1934 ıer
gisine iştirak eden milli müeaıese
lere takdir1erini ifade buyurmuf • 
lardll'. 

Bugün açılışı yapılan 1934 aa • 
nayi ıergiıinin en bariz hususiye • 
ti~ bu kadar güzel ve tamamen 
modem bir ıergi evinde birçok 
milli müesseıelerimizin mamula • 
tmı teknik bir cepheden tefhir et· 
mekte olması defUdir. Bu hususi· 
yet, da"ba bugün açılıt merasimin· 
de bu1unmut olan herkesin çok 
büyük dikkat Te alikuını üzerine 
toplamıı olan ve cemiyetin hazır • 
ladığı "Lozandan önce ve Lozan • 
dan aonraki lktısadt Türkiye,, ad· 
lr ıalondadır. Bu salonda ıon asır
larda Türkiyenin geçirdiii iktı • 
ıadt jıtihaleler )asa çizgiler ve for• 
müllerle gösterilmekte ve Lozan 
muahedesinden önce Türkiyenin 
iktısadl esareti ve Lozandan ıon • 
raki Türkiyenin hür Te müstakil 
kalkınıtı gösterilmektedir. 

Tarihi bir ıeyİr takip edilerek 
grafikler, rakamlar, temsili re· 
sim\erle iki devrin en canlı bir ıu· 
rette yafatıldığı bu ıalonu ile An· 
liara sanayi aergiıi Adeta bir mek· 
teptir. 

8~9vekll Hz.nln Sumer bank 
paviyonlar1na alakası 
Ankara, 30 (Hususi) - Sergi 

evini geziti ıırasmda, lımet Paıa 
Hazretleri, Sümer Bank fabrikala· 
rmın paviyonlannda fazla dur • 
mutlar, ve meşgul olmuılardır. 

Batvekil Hazret.'leri, bizzat Sü • 
mer Bank Umum Müdürü Nurul· 

tetird· •rlık, bir faaliyet 
~. ~·· 1• Cemiyeti buzu • lah Eıat Beyin kumatlar, deri sa• 
'-.\il 'h1 tnillete kartı tak • sanayii ve diğer aanayi hakkında 
, "'· ebtıek benim için bir verdiği izahatı derin bir alaka ile 

· dinlemitlerdir. 
w.·• ~ti • 
. ~ i,.· 1i •çacağız. Sergi Nurulab Esat Bey, lımet Pata 

~111 l" '~ a~ bir unıurdur. Hazretlerile birlikte ıergiyi gezen 
u~ tderrüatmı gezip Madam Peımezoğlu'nun ve diğer 
S ıaırıan daha iyi an • Madamların suallerine de cevap • 

11ı.~:-erai ... • 1 • t• ~ hı vakit vakit ge· ar vermış ır. 
dı.r~r laanım önünde Sümer Bank ve it Bankalan 

'' 'n.I lar, tetkik ede • pavyonları sergiae büyüle alaka u· 
ama. "a l'•lı-caklar • d k ff k im ~ ,.- "'T- yan ırmıf, ço muva a o uf • 

({ 
V' "ı~elcet • • tur. 

Cumhuriyetin on birinci yıldö· 
nümü, memleketin her yanında 
coşkun tezahürlele kutlulandı. Bu 
büyük bayramın kutlulanıt me • 
raaimini anlatan telgraflar, tama· 
mı neıredilemiyecek kadar çok • 
tur. Ankarada yapılan büyük ge • 
çit resmini Te kutlu1ama meraıi • 
mini anlatan yazıyı; gazetemize 
yollanan telgraflardan ancak bir 
kısmını, bugün buraya koyuyoruz: 

AN KARADA. 

Ankara, 29 - Bütifn Ankara 
halkı büyük günü kutlamak için 

·sabahın erken saatlerinden itiba • 
ren yollara dökülmUtlerdi. Bütün 
caddeler geçilmez bir halde idi. 
Halk, geçit resminin yapılacağı aa· 
haya giden yollarda daha ziyade 
kesafette mevki almakta idi. Bal· 
kan itilafı devletleri nazirlannm 
Anlcarada bulunuılan cumhuriye
tin 11 inci yı'ldönUmü kutlanma 
merasimine ayn bir revnak ver • 
mekte bulunuyordu. 

Reisicumhur Hazretleri ıaat 
12.45 de B. M. Meclisini t~rif e • 
derek tebrikatı kabul buyurmuf • 
)ardır. 

Sefaretler erkinmdan aonra 
Reisicumhur Hazretleri Balkan 
itilafı konseyinin ikinci içtimaı do
layııiJe Ankaraya gelmit olan Ro
men ve Yunan Hariciye Nazır\a • 
riyle Yugoılavya Hariciye Nazır 
Muavinini, Yunan lktısat Nazm • 
nm ve maiyetleri erkanının tebrik· 
ICTini kabul eylem.itler ve mütea • 
kiben heyeti murahhasa reiıleri • 
n\ aynca bir mUddet neztlerinde 
a!akoymuılardır. 

Kabul resminin hitamından 
eonra Reisicumhur Hazretleri aa • 
kert geçit resminin yapılacaiı aa· 
hayı teırif etmitlerdir. Gazi Haz· 
retlerinin B. M. Meclisinden saha
ya geliıleri yol üzerinde birikmit 
1 binlerce balkın candan COf • 
:: muhabbet tezahürlerile kartı· 
lanmıtbr. Saat 15 de bat~~! o. 

1 
"t resminde piyade, suvarı an geçı , 1 

t nr.ularmıızla, fen kıt a an, 
ve Or"T • • • l 
• andarma kuvvetlenmız ve on ~ • 
J takiben de izcilerle mekteplı • 
n · · H kuv· ler iftirak eylemııtır. ~va 
vetlerimize mensup yUze yakın 

n önde bayramımızı kut· tayYare e 
lamak için ge1en lran ve Irak ta~· 

f 'lolan olduğu halde geçıt 
yare ı • h 

. . devanıı müddetınce ıa a 
resınının 

. de ·-utlar yapmıtlardır. 
üzerın -"T 1• 1 . d 1 

. ,. . ıçın çok fayda-
~~ biziın için daha. 
t~~ · Cezdix.: · 

Gazi Hazretleri ge tf enn e o • 
---- yeni Çıktı --·1• d w ·bı' sabadan ayrıldıkları el" ugu gı 

d da orada toplanmı§ olan on 
1.~~i . s•mız za-
t~. --·n~ ki ._. . . 
~ , ---.ı ıçm 

~~---~d • 
U ~ atlar, bu aerıiyi 
'ttıtltilt -Sallllı Ye e.erleri 

L.
1 

etfeJi-
"'Q !> .... ,, 
~ Hazretteri ve .......... 

Haydar Rtfat Beyin 

ıco Kuru~ 

~toğraf haberleri1 
t, :. Yakın en enteresan fotograf

ıne~a~ tiyatro, moda, spor 
!~aye ve saire •. \,. li kınet Feridun Beyin 

a.,!'Ziın ile V af si 
..... •kh iti• roportaJı ve foto§r•fl•n 

Yarın çıkıyor 

na a .1 •1 binlerce halkın saygı aevgı en e u• 

ğurlanmııbr. F 
Aktanı Halkevinde C. H; ?" • 

fından bir balo verılmıt • 
kası tara 
tir. ARTV1NDE. 

A 
• 29 (A.A.) -Gecikmi~tir· 

rtvın, k'" 1 - En büyük bayramımız oy er • 
1 yüzlerce atlı ve yaya 

den ge en • . k. l arlak bir 
köylülerin 11tıra ıy e p 

surette kutlandı. . . 
Bursa, 29 (A.A.) --Gecıkmıt· 

. C mhuriyet bayramının on 
tır· - u b' 
b

. • . yıldönümü bugltn on ın • 
ınncı h" t rttaf m sevinç teza ura ı 

)erce yu 1 'kl"' 1 r•m· • • d kutlulandı. stı a ma ır 
ıçm e .. 'l 

tec.ekküller mume11ı • 
dan sonra :r d 

• t daireler tarafın an 
len ve reım k 

.. d .1 kırktan fazla çelen gon erı en . .. 1 
1 b. kafile halinde trıbun er 

topu t" 1· 
n d g-erek Gazf heyke ıne ön n en ~T • 

k 1d Simdi Cumhurıyet bay • 
onu u. - f b" • 

Gazi heı.•keli etra ı ır zı· 
ramı ve J 

yaret ve bir park manzaraımı ta • 

sonra C. H. Fırkası · Vilayet Reisi Bütün gün ve gece şehrin muh· 
§mıaktadır. istiklal martından telif mmtakalarında mızıkalar 
doktor Sadi Raıim Bey tarafından milli havalar çaldı. Milli oyunlar 
özlü ve ate§li bir hitabe irat edil • oynandı. Jandarma mektebi aalo
di. Müteakiben onuncu yı'l martı nunda verilen balo·çok parlak ol· 
hep bir ağızdan söylendi. Mera - du. 
sim geçit resmiyle nihayetlendi. ZONGULDAKT A. 
Geçit resmine dün aktam birinci· Zonguldak 29 (Hususi) -
Jiklerini bitiren eskrimciler de gir· C h · t' ' b" · · ı d"' ·· 
diler ve çok alkıt ve takdır kazan· mü, canlı, manalı ve hareketli ola· 

. 

1 

um urıye ın on ırıncı yı onu• 

ddar. Gece muazzam fener alayı rak çok cotkun tezahürlerle kut • 
yapdacaktll'. Şehrin ~ört muhte • lul~ndı. Sabahleyin hükUmet ko • 
lif mıntakaıında tenlıkler devam nağında. Vali bir kabul resmi yap· 
etmektedir. . . . • tı. Cumhuriyet meydanında top • 

Öğleden sonra ıehıtlık zıyaret lanan halk ve mektepliler hayra • 
edilecek, şehir namına çele~ ko • mı kutluladı. Bütün tetekküller 
nacak, Bursa kanalmm mıhraplı geçit resmi yaptı. Fırka Reisi dok· 
köprü kısmı temel atımı yapıla • tor Mithat Bey ve iki hatip nutuk· 
caktır. lar söylediler. 

KAYSERlDE 
Kayseri, 30 (Huauıt) - Cum • 

huriyetimizin on birinci yıl dönü • 
mü, Cumhuriyet meydanında bin· 
}erce halkm iştirakile kutlulannnt· 
tır. Merasime latikli.l mar§ile bat· 
lanmıu asker, mektepler, ıporcu· 
lar esnaf tetekküleri ve milli kr • , . 
yaf etli at.'lı köylülerin ittirakıle ge-
çit reımi yapılmıf, halk künüsün
de nutuklar ıöylenmittir. Halke • 
vi ve liıe aalonlannda gUndüz ve 
gece müsamere1er, konferanslar, 
temsiller verilmittir. Halkevi sta· 
dmda maçlar yapılmııtır • 

Gece hep bir aiızdan Cumbu -
riyet mar§ı ıöyliyen halk fener a• 

layile ıehrin sokaklarım dolaşmış· 
tll'. Şehir ıinemaıında bir balo 
verilmiştir. Kayseri, en büyük 
millet bayramımrzm manaıile, 
şarlile müna.aip, nurlu, hareketli 
bir gün yaıamıtbr. 

GIRESUNDA. 
Giresun, 29 (Hususi) - Cum • 

huriyetimizin on birinci yıl dönü • 
mü bayramı bugün geçen yıllann· 
kinden az canlı ve az heyecanlı 
değildir. Bugün saat dokuzd.a Vi • 
iayet makamında reımt tebrıkler • 
le bathyan meraıim bittikten ıon· 
ra, Cumhuriyet meydanında top • 
lanıldı. Vali Bey taraf mdan orada 
hazır bulunanların, askeri, muh • 
telif cemiyetlerin büyük bayram • 
lan kutlulandı. Bunu, büyük bir 
geçit resmi takip etti. Kö1'.erden 
gelen süvariler de geçide ittirak 

etmiılerdi. • • . 
Öğleden sonra, ıehre yırmı kı-

lometre meıaf edeki Kemaliye kö
yünün yeni ilk mektebi büyük me· 
raıimle açıldı. 

Mektepler ve ha!kevi tarafın • 
dan müsamereler verildi.Gece Fır
ka tarafından verilen baloda Türk 
yabancı, beı yüzü geçen bir davet• 
li kalabalığı vardı. 

Elçiliklerde kabul 
resjmleri 

Pariı, 29 (A.A.) - -Gecilanl1· 
tir _Türk Cumhuriyetinin on bi • 
rinci yıldönümü Türkiye Büyük 
Elçiliğinde samimi merasimle kut· 
landı. Ta,ebemiz, Fransız ve ecne
bi dostlar kabulde hazll' bulundu. 
Sefir Suat Bey Gazinin eserinden 
ve Cumhuriyetin feyzinden bahse
den bir nutuk irat·etti. 

STOKHOLMDA 

Stokholm, 30 (A.A.) - Türki· 

ye cumhuriyetinin on birinci yıl 
dönümü münasebetile Elçilikte 
büyük hir kabul resmi yapılmıt ve 
buna birçok İsveç ricaliyle sefir • 
ler ittirak eylemiıtir. 

TEBRiKLER. 

Moıkova, 30 (A.A.) - Türki· 
ye Cumhuriyetinin on birinci yıl • 
dönümü münuebetile Sovyet Rus
ya Fen Akademiıi Reisi M. Kar
binıki Türkiye Maarif Vekiline 
Türk Dili Tetkik Cemiyetine ve 
Tarih Komitesine birer tebrik tel· 
grafı göndermittir. 

Atina, 30 (A.A.)' - Türkiye 
Cumhuriyetinin yıldönümil dolayı. 
sile Reisicumhur M. Zaymlı Gazi 
Muıtaf a Kemal Hazretlerine ve 
Batvekil M. Çaldariı te ismet Pa
taya birer tebrik telgrafı gönder • 
mitlerdir. 

Selimiyede aekeri satınamla ko-

misyonundan; . 
1 _ Selimiyedeki kıtaabn ihtiyacı için 310,000 kilo ~km~k· 

lik kapalı zarfuıuliyle münakaaaya konulmuttur. hteklıle· 
· ~h 1 •• Ü olan 15 - 11 - 1934 pertembe günü ıaat 14 nn ı a e gun . .. 

te teminatlariyle birlikte aatınalma komısyonuna muracaat ey· 

lemeleri . 
Arzu edenler tart:nameyi Satmalma Komisyonunda. göre· 

(6958) 
bilirler. 

Yüksek Mühendis mektebi satın
alma komisyonundan: 

Mektep Elektro - Mekanik §ubeıi için tarlnamesi mucibin· 
ce bir edet diyezel motöı!ü 61 gün müddetle ve kapalı Brf ıu· 
resiyle münakasaya konulmuıtur. 

Münakasaıı 29 - 12 - 1934 tarihine müıadif cmarteıl 
günü saat 14 te icra edilecektir. 

Buna ait tarlna.me 2 lira bedel mukabilinde m
0

ektep r.:ıuha
ıebeciliği vemesinde satılmaktadır . 

Taliplerin münakasaı günü mezkUr saatten evvel muvakkat 
lt.minatlannı vezneye yatırmaları ve teklif mektuplarını da ko· 
misyona tevdi ebneleri lüzumu ilan olunur. (7189~ 





Kau: 

Türkiye 

MERKEZ 

Cümhuriyet 

BANKASI 
25/10/ 1934 vaziyeti 

AKTiF 
Lira 

Altın: safi kilogram 13.692 -461 1L.19.259.!IBS. 36 
Banknot--·----··········-·····- .. 12.350.087. -

------- Ufaldık---···-··----·-··-·-- ,. 658.749. 59 er.· 1 çıkan kita 1 
52.268 4 ı 9.95 

1 

PASiF 
1 

Sermaye ·-·------
ihtiyat akçesi· .... ·------·-·--······-····· 

TedaYUldekl B enknotları 

Lira 

IS.000000 -
.663.914.30 
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·~~· 
~~)'İn: Öldüren irim 
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·~) Yarın Fatma ba

~lrıet Raaim afanm 
~ ş .R..iın ağa nuıf 
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.1ı "'O ııı-.. ebcl • "il.; °"ll11ıt ıy~ ve Ali efen-
,, llıııf h~ı/296 tarihin
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Dahlldekl Muhabirler : 
Alan: Safi l\g. __ 1.788·0241 l... 2.515.004. 
Türk lirası '""1·---······-········- ,, .402.817.77 

Hariçteki Muhabirler : 
Alnn: San kilogram 8.807· 016 1 S.354.884.45 
Altını tahvili kabil Serbest döYizler U 5 550.892. 97 

Hazine Tahvlllerl: 

k arşılığı L. 1 58.7 48. 563.-
Deruhte edilen evrakı nıkdye 1 
Kan unun 6 ve 8 inci mıd· 
delerine tevfikan vaki tediyar .. 9.632.517.-

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonoları ······· · ··· · ······-··· ·ı L. 8.757.792 60 
ficır1 senetler -····Y· ·· ........... •. 4.657.351 01 

Esham ve Tahviltt CUzdanı : 

esham { Dcrobte edilen evral 
TC kı nahiye karşılığı ,, 28.118.172.22 

tahviltt [ itibari .kıymetle ] 
Esham n TahTiltt-·················· .. 4.623.789.!51 

Altın "e döviz üzerine ıvıns 
T ahvilAt üzerine avan~ 

98.092.86 
. 3.53429 

H lssed arlar····----··--·····--·········---····--
m u htelif 

YekOn 

2 917.821.77 

I 0.905 777.42 

149.l 16046.-

Deruhte edilen evrakı naktlye iL. 158 748.565 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lcriııe tevfikan vaki tediyıt 9.632 517.-

Derubte edilen evrakı nıktiye 

bakıyc.sl ···-·······-··················· 149.116.')4-6 -
Karşılığı tamamen alon olarak 
tedavüle vazedilen .................... ,[... 8.688.000. - r 57.804 046 -

TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz ·········•·••••·······•·••···· ! 20.056. r 39.29 
Vadeli ··-···-····-- ··· ~ 20.056.189.29 

Döviz Mevduatı : 
Vadesiz 
Vadelı 

8.415.143.61 Muhtelif 

·-·······--- . 1 
-----·-···-~ 

9338.50808 
.818.s69 05 ı o.ı 56.a n. rn 

-····-·····"·-·-·······---··-············- 46.078.025 81 

89.741.961.73 

,101626 6S 

4500000-
8787 205 40 

249.754.002.5;-J YekOn 40.754.002.53 

• 2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

l•konto haddi yUzde 5 1·2 - Altln Uzerine avans yUzde 4 1·2 

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

Telefon: 22566 
Sah günleri meccanendir .. 

iLAN 
Vasiai bulunduğum Mehcur 

Hasan Efendiye ait Tepeba§ında 
Kabristan sokağında 12-14 numa• 
ralı Şark bakkaliye mağaza11 için· 
deki eıyalar toptan müzayede su
retile 1 Tetrini sani 1934 pel'§em· 
be günü aaat 15 de aatrlacaktrr ta
lip olanların muayeyn saatte mez
kUr mağazya gelmeleri ilan olu .. 
nur. (3190) 

Beşiktaş lcra Dairesinden: 
Betiktaıta Doktor Nazif B. a -

partımanı 5 No. lu dairesinde 
müstecir Nimet Peyman Ha· 
nımm kanlıcada Kadri p8.fa ya • 
haında Kemal B. ye 1-4-934 tari -
hinden muteber olmak üzere 3 ay· 
lık bir kıt'a kira mukavelıine müs
teniden kira bedlinden bakiye ka
lan 29 lirayı vermediğinden 9-7· 
934 tarihinde mecur dahilinde ha· 
pis edilen bir adet kırmızı zemin 
üzerine çiçekli acem hatıımm re -
hinlerin paraya çevrilmesi yolile 
çıkartan§ olduğu ödeme emri ar • 
kasına mumaileyha Nimet hanım 
mezknr yerden çıkıp kartal ciheti· 
ne gitmit iıe de mahalli ikameti 
meçhul bulunduğu mübaşir tara • 
frndan verilen metruhattan anla • 
tılmıt ve sebk eden talep üzerine 
ilanen tebligat icrasına karar ve • 
rilmiş o1duğundan iş bu tarihten 
bil'itibar bir ay zarfında borcun 
ödenmesi ve takip talebine kar§ı 
bir itirazı varaa aynı müddet zar· 
fında şifahen veya istida ile beşik
taş icra dairesinin 934·1097 No. lu 
doıyuma bildirilmesi iş bu müd • 
det zarfında itiraz ediimediği ve 
borç ödenmediği takdirde Yehnin 
satılacafr tebJif makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

(3178) 

Eyüp Sulh Hulruk Mahkemesin
den: 

Davacı Ahmet efendinin müd • 
deaaleyh Avram efendi aleyhine 
ikame ettiii hac izin fekki hakkın
daki davanın icrayı muhakeme -
sinde müddeaaleyhin ikametgahı 
meçhul olduğu celpname zirinde 
ya-zılan me,ruhatan anla§ılmı! ve 
bu baptaki tebligatın H. U. M. K. 
141 ve 142 inci maddeleri muci • 
bince bir ay müddetle ilanen icra
sına karar verilmiı ve yevmi mu • 
hakeme olarak 29-11-934 per§em· 
be pnü saat 1 O a talikkılınmı§ ol
mağla yevmi vakti mezkUrda müd· 
deaaleyhin bizzat gelmesi ve ya • 
but tarafından muaadak bir vekil 
göndermesi aksi takdirde gıyabın· 
da muhakemenin icra kılınacağı 
maium olmak üzere iıbu ilin va· 
rakalarından bir nuıhaıı daire di
vanhanesine talik kılındığı gibi 
evrakı havadisle dahi keyfiyet i • 
lan olunur. (3185) 

Beşiktaş akarab Yakfiye ida
resinden: 

J<lRALIK KARGlR HANE 
VE DÜKKAN 

Be§iktatta Akaretlerde 51 nu
maralı hane ile 20 numaralı dük· 
kin kiraya :verileceğinden 31 -
10 - 934 tarahinden itibaren a • 
çık arttırmaya çıkarılmııtır. Ta• 
lip olanların ikinci tetrinin on i • 
nikci pazar günü 1taat on üçe ka
dar mahalli mezkUrda 54 numa • 
rada mütevelli dairesine ve yev • 
mi mezkUrun saat on üçünden on 
beıine kadar lstanbul evkaf mü· 
diriyetinde idare encümenine mü· 
racaat etmeleri. (3185), 



iyi bir izdivaç 
NEYE 

Bağlıdır? 
Bu ıene meaut bir izdivaç yapmak 

istiyor muıunuz? Bunun için hayali -
nizde yatatbğınız erkeğ celbetmek i
çin en ziyade hoıuna gidecek §eyİ 

evvelden bilmeniz liznndır. 

Milyonerler de dahil olmak ü-
zere yüzlerce erkek arasında 

bir anket yaptım, ve onda 
dokuzunun bir kadında her 
şeyden evvel düzgün, beyaz, 
kadife gibi yumuşak bir cilt 
ve parlak bir ten aradıklanna 
ıahit oldum. Şimdi az maari.f
la ve zahmetaizce her kadın 

artık arzulannın tahakkuk et-
tiğini görebilir. Yeni TOK.ALON 
kreminin fiatı ne olursa olaun, başka 

hiçbir müstahzarda bulunmıyan, cildi 

İ st-e bir mıfyoner 
ile evlenebılecek 

~ne;. kız... 
• • güzelleıtiren ve takviye eden madde

leri havi olduğunu temin ederiz. T o
k.alon kremi hiçbir zaman ademi mu· 
vaffakiyetJe karıdanmamııtir. Cildin 
gıdası olan PEMBE REKTEKl 
KOT ALON kremini geçe yatarken 
kullannuz. Uykunuz esnasında cildi
nize gıda verir ve onu gençleıtirir .• 

Cildi yeyazlaıtrrdıiı gibi meaamaltaki 
ıiyah noktalan da izale eder. 

KOTALON Kremini bu günden 
itiberen iıtimale başlayYnız. Cildiniz 
ve renginiz ne kadar bozuk oluraa 
olaun alacağınız neticeden memnun 
ve mütehayyir kalacaksınız. Elde ede
ceğiniz netice temin edilmiıtir. 

· Beyaz renkteki yağıız KOTALON 
Kreminide sabahlan iıtimal ediniz. 

F. T. 609. 

mooırı Kamaştırmıyan bir ziya ile ~ 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 

llmbaları uzaldaıtırmak Jizımdır. 

il o 
1 1 ~ 6«1~ 
1 

1 Hülisa 
iYi DA<aITILMIŞ VE TAMAMEN MÜN· 
TEŞIR BiR ZlY A V ASiT ASiLE ve iYi 

OPALiN CAMDAN DIFFOZORIER 

• 

§] 
VEYA '(INDIRECT) TENViRLE LA· 
TIF BiR ZiYADAR MUHiT MEY
DANA GETiRMEK L'AZIMDIR. 

ATiE 
iYi TErtVIRI 

VERESiYE 
OLARAK YAPAR 

mlaBl•I 

Sondaj Takımı Sahiplerine 
Sondaj takımı olup satmak, kiralamak ve ya1hut bizzat ça

lıımak arzu edenler çarıa.mba ile pazartesi günleri aaat 10 ili. 
12 ara.sındaı Galatada Kürekçiler 18 numarada Mehmet Vasfi 
müessesesine aahip bulundukları burgtılann evaaf mı hamil ti· 
f ah en müracaatları. 

Istanbul poste T. T. Başmüdür
lüğünden: 

Üç adet deniz motorunun pazarlık günü 1 - 11 - 934 saat 
14 de talik edilmiştir. Talip olanlann mezkur gün ve saatte 
Galataaa.raymdaıki Bat Müdiriyet binaıında mütetekkil Komiayo-
M mürecıe.atlan. (7261) 

Nııriyat müdürü: REFiK AHMET Sahibi: MEHMET ASIM 
:V AKIT Matbuıı - latanbal 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman ban, Telefon: 22925 

Karabiga Yolu 
Cumartesi, ve 

Çarşamba günleri saat 20 
de Tophane 

rıhtımından bir vapur ltalk:ar. Gidiş 

ve dönüşte mutat iskelelere uğrar. 

lzmit Yolu 
Cuma, Pa

zar, Salı, Çarşam-
ba günleri bir vapur saat 9 da 

Tophane rıhtımından kalkar. 

lmroz Yolu 

• 

Her PERŞEMBE günü Topha· 
ne rıhtımından saat 18 de bir 
vapur kalkar. Gidiı ve dönilfte 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale 
iakelelE:rine uğrar. 

Mudanya Yolu 
İkinci T eırin birinci günün-

den itibaren Mudanya yoluna 
haftada 4 poıta yapılacaktır. 

Bu poıtalar CUMA, PAZAR, 
SALI günleri saat 9,30 ta ve 
yalnız PERŞEMBE günleri aa -
at 9 da Tophane nhtnnmdan 
kalkacaktır. 

Betik taş 

Dikiş Yurdu 
Tahsili yüksek Hanımlar Biç -
ki ve ıan'at mektebidir. Ka
yıt deHm ediyor. (4187) 

İstanbul beşinci ıcra memur • 
luğundan: 

Bir alacağın temini ıçın 
evvelce haczedilen eıyayi beyti • 
yenin bu kerre satıtına karar ve
rilmit olduğundan 4 - 11 - 934 
tarihine müsadif pazar günü saat 
9,5 ta Bakrrköyünde Kartaltepe 
Millet bahçesi karşıımda 32 nu
maralı Şerif Cimcoz Beyin hane • 
sinde açık arttırma ile aatılaca -
ğmdan taliplerin yevmi mahıusta 
mahallinde hazır bulunacak me -
muruna müracaatları ilin olunur. 

:(3181) 

Kaaa ve banka•lardaki nükut 
Emvali gayri menkule ve mef
ruıat 

Eıham ve tahvilat cüzdanı 
Menkul ve gayri menkul temi
nat mukabili ikrazat 
Muhtelif borçlular. 
Nazmı heıaplar 

-ll•&WWllllll~-IM-

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

• 
Kayseri Bez Fabrikası Monta; iş/efJ,t. 

çalışmak isteyen montörlerin doğrudatı~di 
ruga Kagserideki Fabrika Müdürliil~ 
müracaatları: (7188) 

\m ~ııı~mmnıııa~ınıı~mıım~ooıı 1 :ı ı ,•11 1\11 1:1 1 1 .ı ıl 1 1 1 ı ı ı 
• lı 't ' ııl' ' ,j l •' .ı 1 d ı. ' 1 1 ıı 

, 
lstanbul Ziraat BankasındıtO ~ 
Şubemizde çahıtırılmak üzere Galatasaray Ticaıret ~ 

dan ve Ticaret Liıesinden ve Yükaek lktııat ve Ticaret / 

biyle lise mezunlarından 75 liraya kadar ücret verillll~ 
bilmüaabaka altı memur alınacaktır. imtihan 4 1 ti'" 
934 ·· ·· 1 w d · t kı·ı · d" w raitl' -' pazar gunu yapı acagm an ıa e ı erın ıger !e eti J' 

edecekleri evrak ve vesaik hakkında maliimat almak ;;ı ,) 
kamıza müracaatları. .(6954)' __./' ~j 

11054839 05 
495 540 02 

609 969 20 
9 158 570 84 

1456002 55 
257 257 42 

23 032 179 08 

ihtiyat akçesi 

Vadeli tevdiat 

Alacaklı hesabatı carıyc 

Muhtelif alacaklılar 

Nazım heıaplar 

Kir 

Kar ve zarar · blançosu 
MASRAFLAR Lira Kr. VARiDAT 

Maatat ve ücretler 206 035 95 Alınan faiz ve komüsyorlar 
idare maarafları 11 273 40 Banka hizmetleri mukabilin· 
Vergi ve harçlar. 13 623 94 de alman ücret ve komüıyonlar 

Sair ma.araflar 27 951 78 Muhtelif kirlar 

Verilen Faizler 159 919 66 
Mulltelif zararlar. 18 553 27 
Amorti amanlar ıs 036 76 
Kir 9 153 26 

1 461 548 02 


