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illete geni kazanç yolları bulanugor - Köy- 1 
niin ameli hayatına, onun kazancını arttıra- f 
k surette girmeje çalıııgoruz - Maarifin I 
a hatları tesbit edilmiştir - Bütçe miitna- ~ 
ndir - Şimendifer programı maoaf fakı- \ 
tle ilerliyor - Ordu miikemnıel - Begnel- f 
ile/ münasebetlerimiz memnuniyet verici. l 
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Mncudun ittifakı 
ile lıiikizmete itimat 

hegan ediltli 
Ankara, 1 (A.A.) - Bü,.WC 

- 'illet mecliai bqGn OD dlrtte reİa 
Kism Pqa Hasretı-inia ri}ae • 
tinde top)enclı. Birinci celtecle 
1337, 38, 39 hasine laeeabı bt'ile
rine, 158 numaralı llelediye kana· 
nun on dokuzuncu maddesinin be 
tinci fıkrasının değiıtirilmeııine , 
ı'16 .....,... amww'iye 
kanununun 18 inci maddesiyle mil 
il miidafaa ..lclletine ..U.. 
tahıi8atla 1931 aeneainde Yerilecek 
tabtiaatm 2425 numaralı kaamUla 

lfecJiain tatil deneaine &innesi 

1 

ıöaterilen taahhüt aeJ&hiyetiyle 
Yıltyte çok mühim bir nutuk 
llyHyen İsmet Pap Hz. ( Devamı 7 inci uyıfada) 

Trakyalı yahudilerin 
• 
ıcretlerinin sebebi ne? 

kiyet ulalpleriae .. cnapbr • ....,. 

ulaipleriaia adli,..,a miirawıtla Juık. 
Junu anmalanm .. müteca.m.iai 
takip etmelerini tanİJe ederim. 

Aalran, 5 (Hualİ) - Dahili~ 
Vf'ldll Şükr1 Ka,a Bey H Trakya 
mif.ttiti 1 ........ Tü Bq lıtan'-ıla 
~ ettillr. Cenk Vekil Bey n 
............... Tali Bey lı..-.dan 
Tnk,a,a 191..-ı.r '" Y•adi ..., • 
.. etnfm4a ........... tetkikat , •• 
pacaldanhr. 

HidiHnia mu'alleri mahkeme~ 
~. 

lliinlhte, HUcmı. Jntıabın Dullilndam. Hitlerden talimat alıyor. Çelik miiferliler Hitlerin önünde ceçit reunı yapıyorlar• 
Son hldiselerde iduti ~ fdler: 1 - Haynrilı Xlanner, 2 - Kari Ernat. 3 - Ceneral Şleyher, 4 - Coat Sprete, 

ı - Vilbelm Şmit, 6 - Edmond Haynes, 7 - Röm ... 

idiseler bitmiyor; ka
.. ·· tevkif • • 

ve asilere karşı müdafaa ka n 
; ı lar am ediy r; çelik m · ğfer 

teşlrilibnda da tasfiye yapılacak ••. 
Viyana, 5 (A.A.) - HaYU ··r --- telirafı ıindermit olmakla 

janaı l.ildirlJ'or: .......... , Von Papenin iaifumı ka· 
T.._, ıuete.ınin etmemekle, kullamlan tedip 

iıtihliaraıma ıire, ı..tvekl birlerini taiYİp eylemedijidi 
ler ,._. kaNMti asaıından:tç ki· ••"'"4iftir. 
ttfi tttldf · • lkmlaım a• 'Deiaek oluJOr ki, M. Van Pa 
l'U)B.lameeaimaınM. Vonltibe- ..-, liüktmetteki mevkiini muha· 
nlCh da yardır. Dit- taraftan Al· fua eC:leıcldir. M. Von Papenin 

IOD nutku ile halk nuarmcla te • 

Yeccüb kuanmıı olduiu ditünü • 
lüne, reiıicümburun bu hareketi, 
iktidar meYkiinde buluncluiu 18.ar 
danberi. Hitler hüldbnetinin AJ' • 
cletmit olduiU eeı bü,ük heaimet 
aayılır.,, 

maapdan selen haberlere sfire hauaten uzi rejimini tenkit eden <Dnamı ıo nea 9Vlfaapa blrtnl'f ettuutaJ 
timd~ekaclar lüim• lotaatmaı-----------------.: ........... ._ ___________ ~ 

~ı:.=.,a;,:::;:Arnavutluk Kralı me 
lar beldemeldeclir. 

re=..~;;! leketimizi ziya~et edece 
bitmiı delildir. Din Ba~dan 
ıelen Avuttaryab ;rolculann anlat· 
tddanna nuaraa Rlhm Ye gm_. 

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

-
........ _____________________ , tin akraba Te dottları Te taraftar· 

Kral Zogo Hz. Türkiyede talc • 
ve muhabbetle bahsediyor 

lan .bir ibtilll comiteai t•iı etmit
lerdir. 

Von P•pen lllk ett91&1 
•nkll•I muhale• edecek 

Londra, 5 (A.A.) - llatYekil 
muaYini M. Von Papenin iatifau· 
nm menuu babaolunıJacainu ifa. 
de eden re1111I teblil minaaebetiy· 
le, Dejli Telırafm Berlin maha • 
biri, ıueteaine atideki teJ...-fı 
ıöndennittir: 

"M I'!--'--'· L •• ~-'"'I · -..,...ı _,y ..... et mua • 
Tinliiine numet IÖlter• bam 
111ahafilin arzuıuna ralmen, reiai • 
cümhur Von Hindenlaarı, kendi 

Tabim atadmda iradesini h&kim lalmıtbr • 
.._ • lauaua Gaı.taaaray kl übümiuün teıtip ettiii bilyilk Spor Bay. 

• ta en yeni malOmatı dokusuncu aayıfaamcla bulacabmu. Reiaiciimlaur, Ralan'iin aaiblt 
~~ ldübOniln •rmuiy le buıüıı yeni rekor1annı bekledipnb: ~Ü ezmeie mWYaffak ol • 

µa atletleriaden Hal.dada Scaüi ıörilJonunu.., j dajuaclan dolaJ.ı M. Mitlere bir 

Yafada çıkan bir ıuete yazı
yor: Buı Yanan nstte)eri lran 
Şalaenplu Huretlerinin Türkiye
yi -aiyaretten hahaeclerken Ama • 
Yllllak kralı Ahmet ZOıo H ..... 
lerinin de yalaDda Türkiyeyi siya· 
ret edecetlni JUlllltlarclır. A~ 
puteler aon se•enlarcla l"ürldye 
ile ArnaYUtluiun arau çok iyil91-
mit. iki taraf arumdeki eiyul 
Dliinuebetleria p lanetlenmit 
oldaimm ela ipret etmektedirler. 

Kral Ahmet 7.oso Huretleri 
Türkiyedea laabeederken f11 pisle-

• -ır le • • n .uJJDiftiir: 
"Anaaftthlk Tirkiyeye muh • 

taçtır. Türldyeain Muıtafa Ke. 
..ı ~ deninde ıördütü 
terakki aenede tahakkuk 
eiılımatlL ~ terakkiıiD-



Japon kabinesi teşekkül ediyor 
Kabineqi "Okada,, nın ·ş;he;;;;;;,-H-;.· .. ·E;::·-ı 

zuruma vardılar 
teşkili bahriye taraf
tarlarını sevindirdi 

Tokyo, 5 (A.A.) - Daily Tel
eraf muhabirinden: 

imparator tarafından yeni ka
bineyi teşkile memur edilen ami· 
ral Okada, eski Sayito kabinesinin 
en ileri gelen erkanından biridir. 

met teşkiline memur edılmesi, ay
ni zamanda kuvvetli bir bahriye 
taraftarlarının da arzularını tat .. 
min etmektedir. 

Erzurum, 5 (A.A.) - Şahen -
1 

şah Hazretleri bu sabah saat 8 de 
Gümüşaneden halkın tezahüratı 

arasında ayrılmışlar ve saat 10 da 
Bayburta gelmişlerdir. Saat 13,30 
a kadar askeri garnizonda isti -
rahat buyuran Alahazreti huma · 
mun kıtaatın ve halkın tazim te -
zahüratı arasında Baybuttan ayrıl~ 
mışlar ve 15,20 de Erzurumu şe · 
reflendirmitlerdir. 

Arnavutlukta kral 
aleyhine kanlı isyan! 
Atina, 4 (Hususi) - Vradini gazetesinin mevsuk malumatı 

:azaran Arnavutlukta kral aleyhine kanlı bir isyan başlamıtlır. A> 
'Jazete, hadisede İtalyanın parmağı bulunduğu kanaatini ileri si.ir 
yor. 

VAKiT - Atinada bulunan hususi muh&birimizin gönderdiği 
:ayanı dikl;at haberi son Draç had· seninin yeni bir tecellisi addetnıe 
cap eder. Balkanların çok hass~s bir noktasında bulunan Arna\'ıl 
·ukta zuhura gelecek böyle bir hadisenin göze çarpacak akıbetle 
loğurması muhtemel olduğundan haberin tahakkuk "'e aydınlanın•' 
1a kadar herhangi bir mütalea yü rütmckten salunmak en doğru h 
·eket olur. 

Sabık başvekilin takip ettiği 
siyaset amiral Okadanın da siya
seti olacaktır. Mumaileyhin hüku-

Amiral Okada, ta.mamen müte
dil bir !ahsiyet olarak tanınmış -
tır. Londra bahri muahedesini 
Japonyaya imzalatmak mesuliye
tini kısmen o dc-ruhte etmiştir. 

Alahazreti humatun şehir ka
pısında mülki ve askeri erkan ta .. 
rafından karşılanmış ve askeri kı

taat resmi selamı ifa eylemiştir. 

Mektepliler ve halk Şahenşah Hz. 

-------------------~----------------·---------------._, 
Sinernacılar Şurayı Devlete 

ediyorlar 
müracaat 

lngiltereveAlmanya mü
nakale bahsinde anlaştı 

nin ikametlerine tahsis edilen vali Ankara, 5 (Hususi) - İstanbul sinemacılarının mümessili 
konağına kadar olan yollar üze· Bey burada alakadar makamlar ne zdindelı:i temaslaı ına devr.m e 

Lodra, 5 (A.A.) -Münakalelerl 
hakkın~a İngiltere, Almanya ara
sında bır anlaşma yapılmış ve dün 
akşam imza edilmiştir. 

Londra, 5 (A.A.) - Avam lca -
me.rasında M. Neville Chamberlain 
münakaleler hakkındaki İngiliz -
Alman anlaşmasının 1 temmuz 
934 ten itibaren altı aylık bir dev 
re için yapıldığını bildirmiştir. 
Anlaşma mucibince, bu devre 

içinde Alman hükumeti, İngiliz ha 
millerine ait Young ve Daves istik 
razları kuponlarını itibari fiyatları 
üzerinden satın almak \izere İngil
tere banka ... nm İngiliz liraa' o\a -

rak tediyat-yapacaktrr. 
15 hazira 1934 ten sonra İngiliz 

tebaası tarafından satın alınmış o 

ır., hıponlar bu imtiyazdan istifa
de e::lcmiyecetkir. 

f rıglliz lir:ısı ile ihrac edilmiş ve 
1r:1·ltere hükumetinin herhangi bir 
parrasma mensup lngiliz tebaası 

olanlnr, İngiliz hamilidir. lngiliz 
lirası ;}e ihraç edilmemiş olan ku· 
ponlar için, İngiliz hamili demek 
ln~ilterede mukim olmak demek

tir. 
Eğer Alman hükumeti alacaklı 

diğer h1,. memleket hamilleri ile 
onlar için daha istifadeli şartlarla 
bir anla§ma yaparsa, İngiliz hi\ -

millerinin hu ıartlarm kendilerine 
de tatbikini islemeğe hakları ola -
caktır • 

Anlaşmıya nazaran, bu devre 
müddetince İngiltere hükumeti ta
kas ofisleri teşkil etmek hususun -
daki .seli.hiyetini kullanacaktır. 

M. Neville Chamberlain şunları 
da ilave etmi§tir: 

"- Anlaşma muahedesine her 
iki hükumet, arz.formda yapılan ti 
caretin gayet dostane ve biribirle -
rine zarar verilmiyecek surette ya
pılması, bugünkü ticari vaziyetin 
devam eU1rilmesi ve mümkün olur 
sa arttırılması temennılerini ızbar 
etmişlerdir. 

Alman hükumeti, Almanya ile 
diğer devletler arasında mevcut 
olanlara veya yapılacaklara ben• 
zer b"r t~rzda ticari tediyeleri ko -
laylaşhrmak maksadiyle kambiyo
lar hakkında bir anla§ma yapma • 
ğa hazır olduğunu bildirmiştir. 
Almanyanın bütün alacaklıları 
ile bir anlaşma yapmış olması, pek 
tabiidir ki, daha. -ziyade memnu -
niyet Vf~rici b;r şeylir. Öyle zanne -
diyorum ki, avam kamarası da, be
nim düşündüğüm gibi yaptığımız 

bu anlaşmanın memnunivet verici 
oldui'Yu kanaatindedir. ,, 

rinde yer almıtlardı. Büyük misa
fir Erzurum halkının bu coşkun 

tezahüratı arasında ıehre girerek 
21 top atımı ile selamlanmışlardır. 

Alahazreti humayun yarın sabah 
hududa müteveccihen şehrimiz

den müfarekat buyuracaklardır. 

Iran gazeteleri neler 

yazıyorlar 

Tahran, 5 (A.A.) - Goşiş ga-. 
zetesi yazıyor: 

Şahen§ah Hazretlerine dost 
miJlet tarafından g~;sterilen hüs .. 
nü kabulün tarihte misli yoktur. 
lki m\l\•t: ........... a.K ~v•"""'a' .. ••• ~ 

di menfaatlere ve diplomasi ce

milekarlıklarına istinat etmemek• 
tedir. Bu dostluğun kökü çok es

ki zamanlardadır. Ve bugün da
ha ziyade kuvvetlenecek ve ebedi 
olacaktır. Şarkm sulhunu ve te

rakkisini temin eden bu dostluk, 
bütün dünyaya sulhun, en müteka

mil şekli ile, medeniyetin beşiğin 
de vücut bulmuş olduğunu göste
recektir. 

Şef eki Sürh gazetesi diyor ki: 

Romanyada Nazi T eşkilô.tı dağıtılacak 

Türk milletinin Şahenşah Haz
retlerine karşı göstermiş olduğu 
hissiyatın bir eşine ancak İranlı -

lar tarafından Gazi Hazretlerinin 
muzafferiyetleri günlerinde ken .. 
dilerine karşı gösterilen hissiyat
ta tesadüf olunabilir. Bugün da

hi, han milleti kardeşleri tarafın
dan elde edilen zaferlerde kendi
lerini §erik addetmektedir. 

Bükreş, 5 (A.A.) - Kabine, 
Romanya dahilindeki bilumum 
Alman nazi tetkilatmın hemen da
ğıtı lmasmn. karar vermiştir: Bun -

dan başka siyasi üniformaların 
giyilmesi de hükumetce yasak e • 
dilmi'ştir. 

• 

Alman siyasetinde tabanca bir idare amil
1 

lttilaat gazetesi yazıyor: 

Şahenşah Hazretlerinin seya -
hallerinin en büyük ne!.icesi ~u o
lacaktır: 

Viyana, 5 (A.A.) - Havasa-

jansı bildiriyor: 

Avusturya matbuatı Alman 

başvekili M. Hitlerin son icraatı

nı tenkit etmekte hemen hemen 

müttefiktir. Tag gazetesi diyor 

ki: 

A merikada sıcak dalgası 
gittikçe artıyor 

Londra, 5 (A.A.) - Dünden -

beri, sıcak dalgaaı, evelki günlere 

nisbetle daha büyük tiddetle hü .. 

kümfermadır. Orta ve cenubi in-

ceği tahmin ediliyoı·. 

"Alman siyaseinde tabanca 
başlıca idare amili olmağa başla
dı. Tatbik edilmit olan kararları 
hukuki kılmak hususunda Alman 

hükumetinin verdiği karar mez· 
kur kararlaın m~ri kanunlarla te
lif edile.miyeceğini itiraf etmekten 
batka bir şey değildir. 

Eski Bulgar Kırah 
Londra, 5 (A.A.) - Bu defa 1 

mütenekkiren Oxforda gelmit c~ 

lan sabık Bulgaristan kralı Ferdi
nand, hu hafta içerisinde orada 

Bundan böyle Türklerle lranlt
lar biribirlerir.'1 kardeş bilecekler 
ve müstakbel nesillere tesanütleri
nin ve kardeşliklerinin nimetleri -

nı mıras bırakacaklardır. İki 
millet binlerce senelerdenberi sa .. 
hip oldukları meziyetlerle bütün 
dünyaya ittihadın en güzel misali
ni göste.rmişlerdir. Ve dünyada 
hiç bir şey bu ittihadı bozamıya -
caktır. 

......................................... rn-ıııır.r .. •·· 
l b 1 ·1 l . l .. ::························ ... ····••ft••••• •••• • ···:· top anan eyne mı e ornıto OJı :: y · :~ :: urttaş ı :: 

kongresinde hazır bulunmuftur. g · U 
S b k k 1 ı d b 

. b :: Az, cok kazancından mutlaka:: 
a ı ra , sene er en erı u :: ~ . u 

;: tasarruf vazifendır, borcundur. i: 
ilimle meşgu1 o1maktadıı. Kongre- :: B • • b.l b il H :: unu ıyı ı , e e ve yap. :: 
de 40 kadar memleket temsil edil- ii Milli İktıaat ve Tasarruf Cemiyeti f: .. .. .. .. 

Hxı=aacnnnnı:::::ca:r:na:mı:ı:ı11tmnt111i: mektedir 

yor. 
Dahiliye müsteşarı bana bu ha his etrafında dedi ki: 
"- Vergi ve resmi tediye edeni erin tekrar icrai lubiyet 

ne müsaade edilecek, aksi takdird e kanunsuz hiç bir müs~ade vef 

miyecektir .,, 
Haber aldığıma göre ıinernacıla r dahiliye vekô\letine müracaat! 

rinde meselenin şlırayı devletçe hallini ve neticei kararda icrai lubİ) 
ta izin verilmesini istemişlerdir. Vekalet, sinemacılara, şurayı devle 
müracaatte serbest olduklarım, ancak neticei karara kadar vcrci ' 
resim verilmedikçe müsaade edile miyeceğini bildirmiştir. ı 

1 

Beynelmilel belediye bilgileri kongresP 
A.nkara, 5 (Hususi) - Temmuz içinde Mösyö Heryonun rıyasetiııJt 

toplanacak beynelmilel belediye bilgileri konferansına hükumeti~ 
namına mahalli idareler umum :nü dürü Naci Bey iştirak edece)(t 
Naci Bey bugün Fransaya müteveccihen hareket etti. 

MaTce n u m ~vnı 

gizli mağazaları meydana cıkarıidı 
Sofya, (Hususi) - Son zaman tarda fevkalade şiddetli 

tabi bulunan "Makedonya dahili ih tilal komitesi,, meselesi 
tanı en ziyade i§gal eden ve düşün düren işlerdendir. Bu meıele h• 
kında doğru malumat almak adeta iml~ansızdır. Gazeteler, ~ idde 
bir sansöre tabi bulunduklarından bu mesele hakkında neşriyn.t yvi 
mamakladırlar. Siyasi mahafil<le n alman mallır.nala göre Petf
sancağında komitelerin silahları to p~anırken komitenin gizli mağaı1 • 

ları keşfolunmuş ve bunların içinde ki evrak mfüadere edilmi~tir. t 
Makedonya komite reislerinden Yan Sandans!cinin evrakı dahi 1 

ti yar bir papasın delaleti ile Pelin bal kanında lıir mağara içiı1 
meydana çıkarılmıştır. 

Günün en mühim havadislerincl en biri de ccncral Atnnas Vate 
ikamete memur edildiği haberidir. Cencral Vatcv milhut' Zvcno,. ~/ 
puna mensup hükumet taraftarlnr ından idi. Sori inkılap hazırlık!• 
l"a iştirak ve fakat hadiseden birk:;o.ı; gün cvel istifa eden ceneral' 
sov'un yerine harbiye nazırı olunca fikrini Jcğiştirmiş ve darbci '11 

kumetin yapılacağı gece bunu im k1.r.sız bırakmıya çahşmı~tır. Ö 11 

ordunun inkılapçılariyle birlikte hi; kumcli dü~ürme hareketine iştitl 
edeceğini haber alır almaz gete ya rısmda harbjyc nezaretine git;" 
ve kıtaat kumandanlarına telefon ia hitapta bulunarak tesirde bul6)) 

mak istemiştir. Halbuki ahi~cyi c\ ine nlır n1maz yanında bıılunaJ1 111 

suikast tertibatında müşlerel: olan yaveri bileğini yakalnmış ve 111ıılt ,_, 
vereye mani olmuştur Yeni hükf met teşkil olur oJmaz birinci oJşl'1 •tı 
tekaüde scvl(cclilmiş ceneral Vatcv' dir. le. 

Burada deveran eden rivayetlere göre ceneral Vatcv doğduuıı >he. 

olan Loveç'te ikamete memur edil m~ştir. 

isHklal bayramı şenlikle

rinde öf enf er 
Nevyork, 5 (A.A.) - istiklal 

bayramı §enlikleri miinasebeliy:e 

Amerikada kazaya uğrayıp ta ö -

lenlerin miktarı 170 kişiye var -

mıştır. 1929 danberi, bu, kaydch 

lunan rakamların en azıdır. Tele

fat, sebep itibariyle, şu suretle 

taksim edilir: 

Havai fişeklerden iki, otomobil 

kazasından 69, denizde boğulmak 

suretiyle 70 ve muhtelif sebeplerle 

34.500 ki~i de hafif ynralanınıştır. 

Afyon - AntaJy9 
hattı keşif proj 

leri bitti. 
Ankara, 5 (Hususi) -Yei'İ 

pıl<lcak olan Afyon - }.t1t 

h:ltlın~ a"t deıniryolunun int' 
na ait keşif projeleri bitti. Y 
da tesviyci türabiyesi münak' 
konacaktır. 

Bir tayycıre düştii ,, ~ 

Cap, 5 (A.A.) - Ta)'! C ti 
Victor Smith'in tayyare51

' / 

müatemlekcsinin dağlık kısı1' 
yere düşerek parçalanmı!tıı"· 







5- VAKiT 6 TEMMUZ 1934 

Vakıt'ın Edebi Tefrikası: 39 

1 
Oz dilimiz • 

·Baba ~9iul Anka1'a ve gökler 

/ 

Ankara gök yüzüne en yakın 
kentlerden biridir. Onun için bura
da hergün, baıımızı bulutların ara

1ürk - Iran 
hudutlarında 

Kayanın muhakemeıi nııanm 

ilk günlerinde batJadı. 
Solgun bir günef, kalabalık 

mahkeme salonunu doldurdu. Bir 
çok mütece11iı ve meraklı, daha 

.. erkenden, yer almıtlardı. 
Hakim huzuruna çıkacağını 

bilen Kaya Hasan biraz daha ıa
rannıf tı. Dudakları titriyordu. lki 
yanında duran jandarmalar, yürc
iinin attıjını itiliyorlardı. 

Haaamn yüreği atıyordu. O -
nun ıibi namuılu, dürüst, iyi kalp
li bir adam, bir adamı öldürmüt 
olmakla itham ediliyordu. 

Tevkifhaneden adliyeye kadar, 
batı önünde yürüdü. 

Gözlerinin önünde hep lhıanın 
aarıfın batı vardı. 

Bu babanın hayatta ye.ıine ü • 
midi, yegane teaelliıi oğluydu. Ka 
nından olan oğluna tapınırcaıına 
muhabbet beıliyen bu baba, oğlu 
için yaıamaaını bildiği ıibi, öJ -
mesini de bilirdi .. 

Kapı altında bir müddet otur
du. 

Nihayet ııraıı geldi. Cinayet 
mahkemeıinin kapıları açıldı. Sa
londa bir f ıııltı oldu. Baılar kapı· ! 
ya. döndü. 

Avurtları avurtlarına çökmüt, 
kansız, canıız, kadit olmut bir a
dam gördüler .. Bu, etrafına sakin 
ve hazin hazin bakan bir haatay
d ı. 

Kaya Haaaııın yüzünü evveli 
k bir ha•• oktadı .. Sonra, te-

aıca k d .. 
pe•inden tımağına a ar onu ıu • 
X'Cn ıözler, kızı;ın birer mil oldu. 
Her bakıf, vücudunun bir nokta
sını yakmıya baıladı. 

Yerine oturdu. Batını önüne 
iitH, ellerine baktı. 

Sonra birdenbire doğruldu. Ba 
§ll~ı kaldırdı. Metin bakıtlarla, 
etrafına ıöz gezdirdi. Ona bakan 
lara baktı. 

İçinde ıarip bir hiı vardı. San
ki muhakeme edilecek olan adam 
kendiıi delildi. Batka birini ıor• 
ıuya çekeceklerdi. Kendi hayatı 
mevzuubahaolan bu facianın ıa -
f ah atını uzaktan ıeyredecekti .. 

Bir fey dii!Ünemiyordu. Ha
kimlerin küraüıüne, müddeiumu
minin yerine, tahit ve avukat is .. 
kemlelerine, camlara, güneıe ba • 
kıy ordu. 

Burada ne olacaktı?. Ne yapa· 
caklardı? .. 

Bir anda tevkifhane duvarları
nı unuttu. Günef öyle pırıldıyor

du ki, hür ve aerbeıtmit hi11ine 
kapıldı ve nihayet dütündü: 

Ve kimbilir aokaklar ne ıüzel
dir? .. Şöyle dutluğa doğru uzan
sam. Kırlara yatsam .. Tomurcuk
lanan ağaçları ıeyretaem .. 

Sanki yirmi ya! ıençletmitti. 
Sanki damarlarında gençlik kanı 
kaYnıyordu. 

ha ne kadar zaman dolatabilirdi? 
Onu ölüme mahkum eden verem· 

Gene o müthi§ i§kenceye kapıl
di. 

dı. Kalbi gene oklanıyordu .. Ar -
tık beyni i~liyordu. Her ~eyi va
zıh düt ünü yordu: 

"Ya serbest kalacak, Ihsan se -
f alet çekecek, ya mahkum olacak 
lhaan rahat edecekti.,, 

Ne rüya! Ne delilik! Bütün bun 
lar cloğru muydu?. Sahi miydi?. 
Hayatı, hangi peri masalına karı, 
mııtı?. 

Kaya Haıan, avukatının, eline 
bir fey ııkıttırdığını hi11etti. 

Bu bir kağıttı: 

- Bunu ıana ıönderdiler. 
Kaya Hasan aldı ve kim gön-

derdi, bu nedir?. demek iıter gi· 
bi avukatınrn yüzüne baktı. 

Avukat anladı: 
- Bilmiyorum. 

Kağıtta iki ıahr yazı vardı. Ka· 
ya Hasan litriyerek, iliklerine ka· 
dar ürpererek okudu: 

"Bu akşam teslim edilecek. 
Burı:ın için bfr tek kelime söylr
ıııen elverir.,, 

lmza yoktu. isim yoktu. Fakat 
:ınzaya, iıme hacet var mıydı ya? 

Kaya Haaan, kağıdın, ihtarın 
nereden geldiğini anlıyordu. Bu 
satırları, Selim Nnımı öldüren el 
Vlt7mlftJ, 

aında gibi duyar, güneti ve yıldız· 
lan kendinizden uzak bulmazıınız. 

Ra§ınızı dikince gördüğünüz 

bulutların aklığı biraz çetin, gökte
ki gökçül boya biraz serttir. O ba
kımdan Ankara, yumutak boyala
riyle altında yaııyanları gevşeten 

kentlerden özgedir. Bulutları pa· 
muk yığınını andıran yerlerde, atı
lan adımların ıert, verilen yargıla· 
rm celin olmayıfına, olur ki göz 
yu~abiliriz. Gel gelelim, göklere 
salt yakın olan Ankarada yumu· 
taklığın ve gevtekliğin izini arı -
yan botuna yorulur. 

Burada zorlu zorlu esen yel, na
sıl ak bulutları dağ tepelerinden 
atırarak bir yöne toplarsa, burada 
hepimizin yür.?ğine ülkü veren bü· 
yük başımız da bütün gönüllerimi
zi acunu kavrıyan kanatlarının al
tında toplıyan bir kartal gibidir. 

Yer gök kırı nları, ba,ka yerler· 
de yerin gökten ayrıldığı çizgiler
dir; burada ise o kıran, yerin gök 
yüzüne kavuştuğu sınırı çizer. 
(Hakimiyeti MiJliye) M. N. 

Bu $Öydc geçen sözlerden bir 
takıınmm bugünkü dilde karşılık -
larr: 

Kent - Şehir 
Gökçiil - Semavi 
Üzge - Ayn, diğer. 
Salt - Zaten, esasen. 
Acun - Dünya. 
(Bu sözler tarama dcrgi~inde11 

alınmıştır.) 

-30- Neler gördüm? 
~------ Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 

Rusların mekkireleri 
nasıl çalındı? 

Gece yarısı nöbetçiler arttırıldı, ta
kayyüdat çoğaldı, fakat hırs,zlığın 

önüne geçilmedi. 
25 haziranda Mösyö Minörski 

bana bir haber göndererek hırsız
ların kendi eşyalarını taşıyan İran 

mekkıirecil~ri~in. katırlarını çal • ı 
dıklarını bıJdırdı ve kazaklarla ta.· 

kip arzusunu izhar etti. Bizim sÜ· 

vari bölüğünden yirmi neferi bir 
zab · tle Kondol köyüne gönder -
dim. Hakikat büsbütün başka 
imiş. İranlı mekkareciler Kondol 
köyünün harmanlarından arpa sa· 
tın almak istemişler. Pazarlık es· 
nasında mekkıirecilerin beygirleri 
harmanlardaki arpadan yemeğe 

başlamış. Bundan dolayı köylüler 
ile mekkareciler arasında kavga 
çıkmış ve iki taraftan da bir kaç 
kafa yarılmıştır. 

Meseleyi teskin ettik. Fakat er· 
lesi sabah Mösyö Minör:ıki diyor· 
du ki: 

merkezinde ve civarda oturmakta 
iken iki sene evvel hükumete iı • 
yan ederek dağlara çekilmit ve 
hükumetle temaıı keımi§ hiç bir 
vergi vermemekte bulunmuf olduk 
larınr söylediler. (Kin Hatun) ya• 
ni (Hatun pınarı) denilen yerde 
bize yemek hazırlamı,lardı. Bizi 
iki yüz muntazam atlı kartıladı. 
Bütün atlılar doru ata binmİf Ye 
hepsi yeknaıak lacivert çuhadan 
elbise giymişler ve hatlarına ıivri 
külahlar geçirmitlerdi. Muntazam 
bir süvari bölüğü hareket ediyor• 
lardı. Bunlar bizi ağaç dal ve yap• 
raklarından yapılmıt bir çardak 
altına götürdüler. Çardağın içi til· 
leler, halılar, kilimlerle dötenmit· 
ti. Hoş beşten ıonra kaymakam B. 
aşar ihalesine tetebbüı etmek iıte
di. Bayazıt Ağa dedi ki beyler mi• 

Avukat aordu: 
-- Nedir bu kağıt?. 

Matbaamıza gelen e•erler: 
- Geceleyin mekkarecilerin 

dört katırı çalınmııtır. 

safirimizdir. Onları izaz ve ikram 
edelim. Onlar gittikten aonra atar 
i~ini hallederiz o bizim aramızda 
Cllacak aile işidir. - Bir şey değil. 

aya Haıtn artık boğuluyordu. 
Göğıünde ağır bir yük vardı, ne
f eı alamıyordu. Hayatında ilk de-

fa olarak korktuğunu hi11ediyor· 
du. Hi11ettiği korku, garip bir 
korkuydu. 

Haıtaydı. Titremeden bayıla -
caktı. 

Öksürük batladı .. Haaan ökıU.. 
rüğünü tutuyordu. Ona acı11nlar 
istemiyordu. Onun acıııyle eğ -
lenıinler istemiyordu. 

"Gayret, diyordu. Bu ıondur 
artık.,, 

Ve doğruluyor. Göğsünü geri -
yor, başını dik tutuyor. Etrafına 
bakıyordu. 

Arada 11rada, parmakları ta • 
kallüı ediyordu. 

Ellerini nereye koyacağını bil
miyordu. 

Maznun aandalyeıine oturanlar 
hepıi ayni kayguya düıerler. Elle
ri fazla gelmeye hatlar. 

Reiıin ıeıi duyulunca, aalonda 
derin bir ıe11izlik oldu: 

- ismin?. 
- Kaya. 
- Babanın ismi?. 
- Haıan. 
- Kaç yafındasın?. 
-Otuz dört. 
Halbuki görenler elli yatında 

............................ ·-························· 
ÜLKÜ'nün 17 nci sayısı 

Gazi, lran ahentahı ve ismet Pa
§• Hazretterinin nutuklariyle ba,lıyan 
Olkü'nün 17 inci ıayıaında Nusret Ka
mil Beyin lran hakkında bir makalc
ıi, Hilmi Ziya Beyin (Felsefe ve ilim) 
ya.z111, Kazım Naıni Beyin "Homatiz
ma" Zeki Meaut Beyin (Ayın Politi • 
kası), Hüseyin Namık Beyin (Türk •· 
dının eakiliii), yazıları ve halk ede • 
biyatı üzerinde 1 ıhak Rafet Beyin bir 
konferansı ile M. Şakir Beyjn halk c· 
debiyatmd•n seçtiği (Koırr.a Örnek • 
leri), ve Behçet Kemal Beyin Atila • 
nın 1500 üncü ytl dönümü münasebe· 
tiyle yazdığı bir tiiri, Ali Sami Beyin 
bir San'at yazısr, Zehirli Gazlar hak
kında Hikmet Rafet Beyin verdiği i • 
zahatın devzmı ve Selim Nüzhet Be -
yin Bibloırafyası vardır. 

Miralay Abdurrahman Beyin "Tiirk 
lerin Amerikanın kqfinde hizmetleri" 
yazm çok f8Yanı dikkattir. 

Nusret Kemal Beyin Meksikada 
yeni köycülük programını anlatan ya
z11iyle bat1ıyan ve bir köy muallimi • 
nin Olkü'nün köy anketine cevap o -
larak yaptıiı çok tayanı dikkat bir 
köy tetkikini ihtiva eden "Köycülük 
Bölümü" Olkü'deki zengin husuıiyct
tini muhafaza etmektedir. 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziga1et 

seyahati 
26 Temmuz - Per!embe 

GÜLCEMAL 

~ 

Geceleri mekkareleri bir yere 
toplamalarını ve bir nöbetçi koy· 
malarını söyledim. Ertesi sabah 
be! mekl<arenin daha çalındığı ha
beri geldi. Bu defa mekkarelerin 
etrafına kazaklardan müteaddit 
nöbetçiler konulduğu halde dört 
mekkare ile bütün kalanlar çalın
mıştı. 

Ruslar artık burllda durmak İs· 

temediler ve hareket ettiler. 
Kondolun şimalinde Peşder dağ. 

larmda oturan Pcşder aşireti reis
leri bize haber göndererek bir ih-

1 
tiyacımız olup olmadığım ve yar
dımımıza gelmeğe hazır oldukla
rını bildiriyorlardı. Böyle bir ih
tiyaç olmadığı cevabını verdik. 
Yakımmızda bulunan (Kale Di -
ze - Mamuretülhamit) kazası 

kaymakamı jandarma kumandanı 
ile ziyaretimize geldi. 

Mamuretülhamit kazasında 400 
haneden ibaret ve nim aeyyar ocak 
aşireti vard!r. Nevahii şarkiyenin 
tarafımızdan İşgalinde 120 hane-
si hükumetin emrile Ağa Bayız 
idaresinde olarak vezneye geç· 
miştir. Bu kabile bütün diğer ka
bileler tarafından muhterem sayı
lır. ismi dahi buna delildir. 

• 
Kaymakam bey yemekten ey • 

vel bu işi halletmekte ısrar etti. 
Bayiz ağa itizarında devam etti. 
Mesele fena bir §ekil al;.caktı. 
Ben dedim ki kaymakam bey Ba• 
yiz ağa doğru ıöylüyor. Biz ye--
mek yeyip gideceğiz. Siz atar me 
selesini o zaman halledersiniz. 
Kaymakam bey dedi ki: 

"- Beyefendi, siz bilmezıiniz. 
Eğer siz olmasaydınız, bunlar be 
ni buraya kadar ıokarlar mıydı?. 

Bayiz ağaya dedim ki: 
"- O halde ıiz hakıızıınız. 

Nasıl oluyor da hükumete kartı 

koyuyorsunuz. Bayiz ağa cevap 
verdi: 

- Beyim, biz bu halden mem • 
nun muyuz?. Bizim kaledenberi 
de evimiz, konağımız ailelerimis 
var. Biz onlardan ayrı yatıyoruz. 
Hükumette bizden verıi alamı • 
yor. 

Mutazarrır oluyoruz. Bunla • 
rın hepıinin ıebebi kadı efendi ~ 
dir. Bizim her birimizden elli,er 
altın istedi. Vermedik. Birimize 
katil iınat etti. Halbuki maktul 
dediği ıenç buradadır. Birimize 

Ve birden aklını topladı. Maz
nundu, nıüttehemdi .. 
.H~yatının dönüm noktaıına gel 

mıttı. 

ıanıyorlardı. Vapuriyle yapılacaktır. Bu ıe
ne H oğazın Rumeli sahilinde ka
raya çıkılarak Şehitlikleri imar 
Cemiyetinin temin ettiği veıaitle 

Mamuretülhamit kazasının şar

kındaki dağlarda Peşder yahut 
Nurettini aşiretini gördük. Sessur, 
iyi binici, sünni ve ~iraatle metsul 

dürler. Bunlar da dört taifedir. 
Bizim görüştüğümüzde ağaları 

Hayız Ağa, Hama Ağa, Selim Ağa, 

Ebubekir Mahmut Ağa idi. U
mum aşiretleri 5000 hane ise de 
hükumetçe 1500 hane olıırak bili
nirler. (Zabbı sağir - Mamure -
Merke - Serdeşt Şine arasındaki 
mmtakadadırlar. 

ihrakı büyut iınat etti. Halbuki 
yanan ev çalı çırpıdan yapılmıt 
bir kulübeydi ve kazaen yanmıfb. 

Birimize itkence iınat etti. Dav .. 
cımız bir çinıene idi. Kadı efen 
di iıtidaıını uydurmuftu. Bizleri 

tevkife kalkıtınca biz de qireti 
mizi alıp dağa kaçtık. itte kay 
kam bey ve jandarma kumand 
beyler buradadır. Söyleıinler, bi 

Her fey olup bitecekti. 
Naııl bitecekti?. Bunu bilmi· 

yordu. Yalnız mukadderatını az 
çok eline almıttı B' .. .. 1 . ır sozuy e ya 
mahkum olacak, yahut da beraet 
edecekti. 

Beraet! .. 

Beraet etmeıine imkan var mıy· 
dı?. Boı, aydınlık niaan ·· ·· d 

ıunun e. 
ı~kaklarda hür ve ıerbeıt dolat•· 
bılecek miydi? .. Dolaııa bile, da· 

- Ne it ıörünün?. 
- Makineciyim. 
- Nerede oturursun'!. 
Kaya Hasan adresini ıöyledi. 

Çalı!tıiı fabrikaları söyledi v~ i· 
lave etti: 

- Patronlarım lehimde teha • 
det ederler ıanırım. 

Kalabahia rağmen ıeasizlik 
derindi. Kimıe konuımuyor, her
keı, kelime kac;ırmamak için dik· 
katle dinliyordu. 

(Devamı var) 

MEHMETÇiK ABiDESiNE 

gidilecek ve merasim orada ya
pılacaktır. O kahramanlık diya
rını ve orada yatan aziz ıehitle· 
rimizi ziyaret etmek bir vazife • 

dir bu vazifeyi ifa için Şehitlik· ~ 
leri imar Cemiyetinin hazırladı· 
iı fırsattan iıtifade edilmelidir. 

27 haziranda bizi öğle yemeğine 
çağırdılar. Zaten yolumuz onla · 
rın yanından geçiyordu. Kayma· 
kam Bey de bunlarla görüşmek 
istiyordu. Gittik. Bu aşiret kaza 

le değil mi?. 

Jandarma kumandanı 
etti. Bayiz ağa aon kelim 
dedi ki, eğer jandarma kumanda• 
nı şehirde bizi tevkif etmene 
şimdi kayınakam beyle beraber 
kasabaya inmeye hazırız. 

(Devamı vır) 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pi.p'in 
maceraları 

• 
son 

I~ 
lnegölden 

Yazn : Arnold Gatopen j uı d "" 
kadın şayanı hayret bir soğuk u aga Hırsız 

Bağlar ve ılıeyva bahçe-· 
leri içindeki Kalecik :ı 

kanlılık gösteriyordu. 
-19-

- Hırsız bulunmadığı iddia o
lunamaz. 

- Hiç tüphe yok .. Fakat kim
bilir? Kaptan adeta çıldırmışa dön 
dü. Vapurda böyle bir hal ilk defa 
vuku buluyor. Bunun için bütün 
karnaraları arqtınraa hayret etme 
meli. Hatta yolcuların arattırılma
ıını bile emretmesi mümkündür. 

- Böyle bir emir hiç te yanlış 
olmaz. Fakat f unu da unutmama· 
lı ki hınız çaldığını emin bir yer
de saklamış olmalı. 

- Evet ... Doğru söylüyorsu
nuz. Gerdanlığı vapurun bir köte
ıine saklamış olması muhtemel
dir .•. Meseli geminin dibinde bir 
yerde veyahut kömür yığınları al
tında saklamıt ise git te bul.. Ma
dam Gonzalez gerdanlığı veya hır 
ıızı bulana yirmi bet bin ispanya 
frangı vermeği vadediyor. Bunun 
için tayfalar geminin altını üstüne 
get:recek ve gerdanlığı bulmağa 

çalııacaklardır. 
Bu Madam Gnzalez Santa -

Roza Cümhuriyeti reiıinin karııı 

imif. Esmer, tostoparlak vücutlu, 
kıu VP tombul kollu bir kadın. Gü 
vertede etrafına toplananlara dert 
yanıyor. Yanında Konçita da bulu
nuyor ve vapurda emniyetin ki.fi 
derecede temin edilmemi, ordu
ğundan büyük bir saffetle tikayet 
edi~·o?'du. Melezin bu soluk kanlı· 
lığını ve küstahlığını yakından 

görmek ve takdir etmek için daha. 
ziyade yaklaştım. 

Doğrusu bu ya meleze şaşmak
tan kendimi alamıyordum. 

Bu kadın hakikaten bir hırsıza 
metres olmak için lazım olan lrii -
tün iıııtidat ve kabiliyetleri haiz ola
rak yaradılmıf .. Ah! .. Bundan bir 
kaç sene evvel onu tanımıt olaay
dım ne yaman bir it arkadatı bul
mu, olacakbm. 

Madam Gonzalze fazla gürültü 
yaptığından ve ağlqtığından kap
tan kendiıini kamaraıına çağırdı. 
Yolcular hi.diıe h'&ldmıda biribir
lerine fikir ve mütalea beyanına 
devam etiler. Bunlardan biri: 

- Mademki mücevehratımız 

kamaralarımızda emniyet albnda 
bulunmıyor, bunlan vapur komiıe
rinin odaıma teıli metmekten bat· 
ka yapacak bir ıey yoktur. 

- Komiser böyle bir meı'uliyeti 
kabul edemez. 

- Bu takdirde aoyulmağa razı 
olmaktan bqka yapılacak bir ıey 
yoktur. 

Konçita söze karııarak: 
- Ben, dedi, bütün mücevhe • 

ratımı üıtümde taııyacağım. En 
emin hareket tarzı budur. 

Dikkatle Konçtanm yüzüne ba· 
karak: 

- Öyle ..• Dedim., Madam Gon· 
zalez •bu ihtiyatkirhkta bulunsaydı 
inci gerdanlığı timdi boynunda o
lurdu .. 

Konçina batım çevirdi ve son 
zamanlarda kur yaptığı gencin ko· 
luna ıirdi ve vapurun diğer ucuna 
ıitti. 

Aktam aalonda danı edenler a· 
raamda byboluduiu için Konçi • 
nayı görmedim ... Gece kamarala • 
ra aeçit neren merdiven başlığın· 

da duruyordum. Konçina kamara ·ı 
11na gidiyordu. Fakat geçebilme • 
ıi için yol vermem lazım geliyor • 
du. Çekilmedim ve çekilmediğimi 
görünce: 

- Müsaade ediniz efendim, de
di. 

- Madam sizinle konuımak is -
ti yorum. 

- Benim sizinle konup§&cak hiç 
bir ıeyim yok .. Rica ederim geç· 
meme müsaade ediniz .. 

- Hayır yol vermiyeceğim, çün
kü size bahıetmek iıtediğim mese
le çok mühim ve vahimdir. 

- Ah ... Çok oluyorsunuz.. Yol 
verin iz, yoksa bağırırım ! .. 

- Hayır bağıramazsınız, bağı· 

rıp halkı etrafımıza toplamak si • 
zin için hayırlı olmaz .• 

Konçita tatırmıth: 
- Fakat ne demek istiyonunz?. 

Siz kimsiniz?. 
- Sivil polisim madam! 
Hafifçe titremeğe batladı, fakat 

derhal kendini toplıayrak: 
- Sivil poliı misiniz?. Pekala, 

benden ne istiyorsunuz? Benim si· 
vil poliılerle itim yok .. 

- Öyle mi zannediyorsunuz?. 
Fakat ıurada kalmıyalım, kamara
nıza girelim .. 

Tereddüt ettiğini ıörünce tid
detle ihtira ettim: 

- Kamaranın. sirelim di7orum 
size ••.•• 

Amirane bir vaziyetle Konçita -
yı ittim. Mukavemete kalkı~madı .. 
Kamaraya girip yalnız kalınca ka
pıyı kilitledim ve yanına yaklatıp 
yavatÇ&: 

- inci gerdanlık, dedim, inci 
gerdanlığı nerede sakladınız? . 

Bütün aoiuk kanlılığını takın • 
mıttı ve bana alet püıküren gözler
le bakıyordu. 

- Siz çıldırmıtıınız?. 
- Gerdanlık nerede?. 
- Çıkınız yokıa bağıracağım!. 
Elektrik düğmesine atılacak ol • 

du. 
- Düğmeye baıınız iıterıeniz !. 

Gelecekler ıizin bir hıraız olduğu· 
nuzu anlıyacaklar ! .. 

Boğuk bir feryatla kendini 
yatağa attı ve bqını iki eli arasına 
alarak hıçkıra hıçkıra ağlamağa 

bqladı : 
- Müthit, müthit ! .. Böyle aöz • 

ler ititmek müthit .. Ah!. Hayır ha· 
yır bunlara tahammül edemem.. 
Gidip kaptanı bulacak ve .. 

- Hayır hiçbir teY yapmıya • 
cakıınız ! .. Vapurda henüz kimıe 
ıizden tüphe etmiyor .• Dün aktam 
Madam Gonzalezin kamarasından 
çıkarken ıizi kimıe görmedi. Fa -
kat bana hakkınızda malUınat ve • 
rilmitti, ıizi takip ediyordum. Sizi 
meıhut cürüm halinde gördüm. 
istediğiniz kadar yapmacıklar ya· 
pınız, mahvoldunuz demektir. 

Bir taraftan aöylüyor, diier ta
raftan kamaranın dötemelerini 
tetki kediyordum .. Bir aralık iiil
dim ve tahtaları elimle yokladım . 
Kö9elerden birinde tahta1ların oy • 
na9tığını hiaaettim. Tahtayı kaldı· 
rmca ortaya bir kutu çıktı. Kutu 
yu yakalayıp açınca içinde ger • 
danlık göründü.. (Devamı var) 

Nasıl gidilir? 
Da§cıhk klUbUnUn teteb· 

bUsU lnegölde sevin~ 
uyandtrdı. 

lnegöl, (Hsusi) - İstanbul Dağ

cılık klübünün lnegölden Uludağa 
çıkarak oradan Buraaya inmek ıu· 
retiyle Uzunca bir ıeyahat tertip 
etmek kararı burada da seyahat 
dağcılık meraklılarını alakalan • 
dırdı, ıimdiye kadar yalnız bir de· 
fa yapılan bu çok faydalı ve eğ· 
Ienceli olaca·k seyahate iıtirake ka
rar verildi. 

Dağcılık klübünün bu kararın • 
daki doğruluk buradan dağa çıkı
lınca daha iyi anla,ılacaktır. 

Dağa buradan çıkıp Buraadan 

Ankaranın yanıbaşındaki şirin ve 
tarihi kasaba inkişaf ediyor 

• •• 

inmek bir kaç bakımdan faydaları Kalecl§in gUzel manzaralarmndan 
vardır. : Yedi yıl evvel bu yol ile Kalecik, (Husuıi) - Kalecik, An· Çaykumluk esasen meyva bahre • 
y3ptığımız bir dağ gezintiıindeki karanın 75 kilometre kadar timal t•r- leri arasında bulunduğu için istenil • 
görgülerimize güvenerek bu iyilik· kında, Ankaraya şose ve demiryolla- diği kadar taze ve bol meyvayı dalın· 
leri sayabiliriz.: Evvela dailarda rile bağlı tirin ve tarihi bir kasabadır. dan koparttırmak suretile tedarik et· 
üç dört gün gezileceği için hakiki Bozkır hudutlan içindedir. Fakat ta• mek mümkündür. 

biat, buradaki güzellikleri Bozkırın A d l A kar d k b bir dag" cılık ıporu yapılmıt olacak- rzu e en er n a an asa :ı-

tır. lnegölden çıkılınca birinci ko- hiçbir tarafına vermemittir. nın tarihi kale ve mezarlıklarını gö -
Kasabayı iki çay sular. Bu çayla • mek için gidebilecek vasıtalar bu1abi-

na.ık yeri Kıran köyüdür. Pek eski rın binlerce dönüme baliğ olan havza- lirler. Fiyatlar bedava denecek kadar 
ve yerli ahalinin oturduğu bu yük· ları meyva bahçeleri ile doludur. ucuzdur. 
sek köyün bazı yerlerinde Bizanslı- Kızıbnnek kasabamn dört kilo • Kaleciğin Çaykum denilen ıezin-
lar devrine ait olduğu tahmin edi. metre cenup ıarbında, lıtasyon önün- ti yeri, Haziranın ıon haftasında bir 

den gerer. Irmak kıyılan kilometre • rok halkın ve cı· d l k .. ı·· 
len eıki harabelere teıadüf edil • 7 

T var an ge en oyu • 
lerce mesafe dahilinde bağlık ve bah· lerin ittirakile açılmı§br. 

mektedir. çeliktir. Kaledğin methur taraplan 'c Kalecik kaymakamı Ragıp bey rfe-
Yol, bu köyden ıonra bet altı güzel meyvalan bu bağ ve bahçele,.in ğerli ve çahtkan bir idarecidir. Anka· 

~aat sık ağaçlı ormanar iç.inde de- mahıulünden yapılır. ranın bu güzel kazasının terakki ve 

•am ettaktıııp _.. ...,_q,.._. ... ~ .. llJ!lltıfttiİ~NllJ~~eM~r~v~a~r.:+1h~iz~m~e:':t7i ":g:eç~m:e7ık::t:cdi;ı:'.'r.----....._:=- ~-= 
sız ve çıplak kamına geçiyor. Fakat tabiatin vahşetinden hemen hiç 

Manzara buradan itibaren başka bir şey yok. 

laşır. Saha artık tamamen ağaçsız- Meyva 1'ahçelerinde ağaçlar ade· 
ta bakir ormanlar halindedir. Kaynak

dır. Tek bir çırpı bulmak mümkün lan boldur. 

değildir. Fakat buna mukabil kıt· Dağlar bir renk meşheridir. Çay ve 

tan henüz kurtulmuf ve daimi bir Kızılırmak tatlı su balıklarile, funda • 
ilkbaharı andıran taze ot ve çiçek· Irklar ve kayalıklar av kuşlarile dolu

lerinin görünütüne ve kokuıuna dur. 
doyum olmaz. Ufuk artık gen itle- Ka1eciğin verim kıymeti çok yük
mektedir. Bu açık aahada bir iki sek olan topraklan killidir. Bu killi 

topraklann saf kısmından, Kaleciğin 
saat yürüyüşe devam edilince Ulu- ötedenberi methur olan soğuk su tes· 
dağın lnegöl tarafından birinci tileri yapılır. Havası ve suyu güzeldir. 
kademesi olan (Kaırakoca) yayla- Bilhassa Dadak suyunun Taıdelen • 
ıına çıkılmıt olur. den üstün olduğu bilkimya anlatılmıt· 

lnegölden görünen en yüksek tır. 
tepe buraııdır. Burıa - Karaköy Pek çok o1an muire mahallerinden 

toıeıine ve o iıtikamete gidendi - en meşhuru Uludere, Keçidere ve Çay· 
kumluktuY. Çaykumluk istasyon civa· 

ğer yollara tamamen hi.kim bir va· rında ve bat süzergafunda, büyük tren 
ziyette olan bu tepede milli mü· köprüsünün hemen önünde, derenin 

cadelede Yunanlılar karakol bu· ırmağa karışbğı yerdedir. 

lunduruyorlardı. O zaman Yunan Burası ahiren Kalecik belediyesi 
askerlerinin yaptıkları zeminlikler tarafından yeniden tanzim ve 11lah e-

dilmiıtir. Her türlü yiyecek ve içecek 
timdi çobanların çok itlerine yara· bulunduran bir büfe, gazino, sahra gra· 

maktadır. mofonlu dana mahallinden bapa ge-

Karakoca yaylasından iki ıaat rek umumi tekilde, gerekse kunn lu
kadar ilerleyince ikinci ve daha aım oturabilecek gezip eğlenilecek yer · 

ler ve kum, çay, ırmak hamamlan, ban· 
yüksek bir tepeye çıkılır ki inıan yo mahalli yapbnlmıtbr• 
burada kartılqtığı manzaranın ============== 
güzellik ve ihtitamiyle ıermeıt o· 
lur: Şimalde Marmara denizi la· 
tanbulun Bakırköy ve Y eıilköy 
ıemtleri, lzmit körfezi, Sapanca 
gölü, ıarkta Y enitehir ovası ve kü
çük tümsekleri gibi görünen Ahi
dağı, garpta dağları havaliıi vece 
npta da yemye,il bir deniz gibi 
Uludağ ormanları .. 

Hep bu uzak yerler bu tepede a· 
yakların bastığı nokta üzerinde 
dönmekle görülür. Gene bu tepe
nin tam zirvesinde kimbilir ne ca· 
zip hülyalarla temelleri altüıt e· 
dilmiı bir manaıtll' harabesi var • 
dır. Vaktiyle Bizans ıürgünü pa • 
paaların mevası olan bu binanın 

duvaırları yarım metre mik'ibı ve 

daha büyük hacimde muntazam 
keıilmit mermerlerle örülmüt tat· 
ların üzerindeki li.tin yazıları bu· 
gün bile vazihan okunacak bir te
kildedir. ikinci geceyi buraya ci
var vadilerde geçirmek zarureti 
vardır. 

Üçüncü gün yürüyüte devam e
diline aktama doğru belki Bursa 
üzerindeki tepelere yakın göllere 
yetitilebilir. Ve nihayet dördüncü 
gün Bursaya inebilmek kolaylaıır. 
Bu çok cazip dağ gezintiıinde 
spordan başka bakımdan da iıtif a
de etmek meıeli. jeolojik, dağ ne • 
batı, ve hqaratı hakkında tetkik • 
ler yapmak mümkündür. 

Hamdi 

Balık esirde 
Balıkesir - Evvelki gece Aziz ve 

Hüseyin isminde iki hıraız tutulmuş • 
tur. Aziz ve Hüseyin dün gece Meh • 
met oğlu Mustafa ve Hacı Ali Ağa • 
ların tabakhanelerinden deri çahp kaç 
taldan bir sırada Oruçgazi maha!lesi 
bekçisi İsmail Ağa tarafından görül • 
mütlerdir. lsmail Ağa aırtlannda de
ri olduğu halde kaçan hırsızların pe • 
tini bırakmayarak İzmirliler mahalle· 
sine kadar takip etmit ve burada ken· 
dilerine: 

- Teslim olun! 
ihtarında bulunmuştur. Bekçinin 

bu ihtarına hırsızlardan Hüseyin si • 
l&hla cevap verdiğinden bekçi de sı -
Jih)a mukabelede bulunmak mecburİ· 
yeti:ı de kalmış ve bu suretle dere ke· 
nannda kıM bir müsademe olmuştur. 
Neticede Aziz yakalanmıf, Hüseyin 
kaçmağa muvaffak olmuttur. Hüıe • 
yin zabıta tarafından yapılan sıkı bir 
arama neticesinde vakadan vakadan 
bir kaç sut sonra saklandığı yerde tu
tulmuttur. 

HıraızlArdan Aziz Mecidiye mahal· 
lesinden Fl\hri isminde birinin, Hüıe
yin ise Sahanhisar mahallesinden nal
bant lsmail Ağanın oğludur ve tabak
lık yapmaktadır. 

Aziz ile Hüseyin iki kitilik bir kum· 
panya halinde faaliyette bulundukla • 
n anlatılmaktadır. l ki buçuk ay ev • 
vel Eıuekca oğullarından Y akup ağa· 
nın dükkanını soyanlann da bunlar 
olduğu tetıbit edilmiştir. 

Hırsızlar Çarfı karakolundan mer
keze getirilmit, oradan da Cümhuri • 
yet müddiumumi1iğine gönderilerek 
teslim olunmuşlardır. 

Niğde Valisi 
Vilayete getirilecek tenvirat e

lektrik teıisatı işlerini takip etmek 
için Niğde valisi Ziya Bey Anka -
raya gitmi,tir. Ziya Bey bir kaf 
gün Ankarada kalacaktır. Bu teıi
sat için Belediyeler bankaundaıı 
ayrıca bir İstikraz yapacaklardır. 

b 



I• 

r 

r 

T- VAVIT & TE?t\"lan~ 1'34 

Mecli 
' 

ifakla hükômete itimat beyan etti 
(~ 1 IDCD ~) l 
iribnetine, Deniz yoHarı Ye 

1 itletmelerile fabrika Ye ha· 
letkilitm~ cleYlet daYala • 

tatbike memur avukatlara, E • 
Poata ve telıraf bqmüdürü 

· Beyin affmaı, mübadil Melek 
Qilet hanımlara tahaia ve tem 

ilmit olan evin iatimliki için 
diterine 2.500 lira üzerinden 
o Yerilmesine, dört pham ölüm 

a çarptırılmuma, kazanç 
0

İanin 41 ve 46 mcı maddele • 
yazılı hükümler iliveıine, 

er bankın aermayeainin fazla
lmaama, Merinoı koyunlan • 

1etiıtirilmeaine , tavuk yetit • 
ve üretilmesine, umuru be • 

İJeye müteallik ahkimı cezaiye 
aki kanuna bt.zı maddele· 

llluaddel kanunda deiitiklik 
dınaaıa, ıizli nüfusların yazıl -

a, Dabilye vekaleti merkez 
'llt ve vazifeleri hakkıdaki 

un bazı maddelerinin tadili· 
2458 umarab kanunun birinci 
deıinin tadiline, vakfı alaka • 
eden ve poata bnununun tadi· 
dair olan kumn li,.ihalan ve 
hatalar müzakere Ye kabul e-
it, arzuhal encümeninin ilci Ya 
i muhtelit encümenlere han· 
ilmiftri. 
inci celaede bqftkil ismet Pa· 

llazretıeri künüye .. lmitler 
\&kumetm icral ve umumi ai7a· 
i IWdanda beyanatta bulunmuı 
~ •e mecliıin 205 reyi ile mevcu· 

\tifalcı ile hükümete itimat re· 
edilmit, tiddetli " 

··t .11o,~· --p " e' ı ı ... et ~a 
reu .. ' tekrar .küraüye ıelmı! 

demiılerdir ki: 
''Çetin itleri bqarmak için ai • 
kıymetli teveccühünüz Jmn.et-

·ıı ne bqmdadır, en eaubııdır, 
aüçlüğü kolaylqbran büyük 
etttir .,, 

'-tvekil Pata Hazretleri tekrar 
li ve tiddetli aurette alkqlan· 

lardır. Bunadn aoma T ekirda· 
a.aebuau Cemil Beyin mecliıin 
l'eıriniaani 934 te toplanmak Ü· 

' tatil edilmeai haldmadaki tak 
olcunmut ve kabul eclilmiftir. 

"- karar üzerine, reiı Kinm 

Ye 1emni1e ulratırken iktıaat \ 
ve kültür aahumda, ilerlemeyi 
aailayacak tesirleri ve tedbirleri 
mütemadiyen korumıya ve arttır • 
mıya ujralqıyoruz. Bu seneki fa· 
aliyetler aruında iktıaat te,kilitı
na eauh olarak ıirittiiimiz, in· 
ce dikkatinizden kaçmamıftır. 
Muktedir ve vazife ıever vekilet 
tetkilitı kıymetli hedef imizdir. 
Millet hayatının muhtelif iktıaat 

iıtikametlerinde kifayetli bir yar· 
dımcııı olmak, hem lüzumlu, 
hem çok vermli oldujunu dütünü
yoruz. Huauai aanayi faaliyetini 
korumak ve letvik etmek ıözümüz 
dedir. Huaml lmYYetlerin ve hu· 
ıuıl menfaatlerin üıtünde olan 
büyük teaiaabn ilk merhaleaini 
timdiden teabit etmit ve tatbik 
aahunıa koymut bulunuyoruz. 
Müteakiben ve mütemadiyen te
mel ablmuı, valıtılmuı ve itle
tilmeai teklinde aanayi prosramı· 
nm muhtelif aafhalarmı takip et· 
mek hepimiz için zevkli olacaktır. 
(Alkıılar) 

Ticaret normal vazı,etlnl 
muhaf- edecek 

Ticaret bizde terbeat ve normal 
mahi1etini muhafaza edecektir. 
Bunu memleket için tam temereai
Dİ verir ve doiruluiu ve nefaaetiy· 
le itibarmı muhafaza eder bir 
vaziyete Jiikaeltmesi için ıtanclar
dmı temin etmek Ye aabbt lrOOIM" 
ratifleriyle cerepm kolaylqtır
mıya çabpuk ,.ohmda,a. M_._...._ ........... w INsiin
..__.,,, .... yuiJ'ed alıf Ye aabf 
arumcla •• tecli,.de muvazene a
ramayı zaruri edecek ihracat im· 
kinını .artbrmak, · 'büyük meıel~ 
lerimizdendlr. llmat veki.let de. 

~ 

niz ve maden ""etlerimizden ia-
tif ade ıuretiyle de millete yeni 
kazanç yolları bulmak için ciddi 
faaliyete ıiritmittir. 

Teferruatını bildiiiniz bu f aa· 
liyetlerin el ile tutulur aemere ver
mesi için zaman ıeçmek ve çok 
çalıımak lizmı ıeldijini takdir 
buyurununuz. Bütün bu itler her 
aaahada bilıili ve ülkücü umurla· 
rın yetittirilmeaini, muntazam 
Ye metodik çalqma Te itleme kabi 
liyetinin beraber artmumı icap et 

" Hazretleri demitlerdir ki: tirmektedir. Bu da bizim için 
~imdiki kabul buyurduğunuz mühim çalıtma iıtikametlerinden 

. mucibince meclis ~uıün ü • hindir. 
"ca.içtima aeneıine nihayet .•e-_ Ziraat aahaaında fennin aon 
. ır. Arkadqlanm daıreı tarallkll•I ve u•ullerl 
'-t,iyelerine ıiderek lizım ıe • kllavuzumuzdur 
tetkikatı, tatil müddeti zarfm • 
1&pacalcludır. Sıhha Ye aeli • 
le aitmenizi, ıene ııhliat Ye se

le avdet ederek memlekete 
·· hizmetler yapmanızı temen· 

~-... :C-a. S (A.A.) - Büyük Mil-
1"ecliainin bqünlrii içtimamda 

elciJ l11net Pqa Hazretleri fU 

ccO İrat huymmutlardır: 
ıalü arlcadqlar, 

Hiildbnetin ziraat aabuındaki 
dütünc:eleri, tebellür etmit bir ha). 
dedir. Bütün ziraat hayabna fen• 
nin ıon terakkilerini ve usullerini 
ameli olarak ldavuz almak, bu 
dütüncelerin özüdür. Bunun için 
bilıi ve arqtuma müeueaeleı:ini 
temelli ve modern olarak kurmak 
ilk merhaledir. B. M. M. nin keail· 
miyen tetviki ve yardımı ile büyük 
ziraat müeueaeleri lmrulmut bu • 
lUDuyor. 

Biizm bu huauata kanaatimiz kati-1 men mütevazin bir halde tabak ·ı Bu maruzabm, un resminin ma• 
dir. Omitlerimiz iae çok kuYYetli· kuk etmiı oldujunu buıün söyli- hiyetini bir daha izah etmiıtir aa -
dir. Bu keyfiyeti büyük milli mü- yebilmek, derin memnuiyetinizi nırım. Tatbikatın ııkınbya mahal 
eıaeae aayıyoruz. Koruyucu ve mucip olacak zevkil bir vesiledir vermiyecek ıurette mütemadiyen 
israftan ve ziyandan kurtarıcı ve aamnm. ıılahına ve her ıün daha iyi Ye da 
fenni uıulleri öjretici ve tatbik Memleketler arasındaki alııve· ha imeli çareler bulunmuına Ma
edici bir ıürü tedbirler lizımdır. ritlerin bizim elimizde olmıyan liye Vekaleti çok çahımaktadır. 
Görüyoraunuz ki, zirai ıiyuette kayıtlara tabi olmaaı yüzünden Sizin memleket içinde yakmdan 
yeni bir proıramın hazırlanması prük Yaridabnm azalmaıma tetkikleriniz ve izahlarmız un res· 
ile meııulüz. rajmer. bütçenin tahakkuk etmeıi, minin iyi aemereler v-.neıı ıçın 

Sınai ve iktıaadi proaramımızla memlelletin iktuadt bünyesinde • aynca faydalı bir imil olacaktır. 
böyle bir zirai propamı hema• ki kunetin, memleketin idareıin- 'lmendlfer programı mu• 
henk olarak yürütmek yolu, bü • deki ve aiyuetindeki iıtikrann vaffakıyetle takip eclll lyor 
yük iktıaadl İltikamette ilerlemek inandırıcı bir delili olmak itiba • Aziz arbdqlar; 
için yalnız lüzumlu ve faydalı de- riyle aynca memnuniyeti mucip· Nafıa Vekiletiniz timendifer 
lil hatta tek çaredir. tir. proirammı muvaffakıyetle takip 
Nlllf maarifin ana ı.tlka• 1934 aeneei için yeni mali ted- etmektedir. Bir taraftan yeni 

metleri t•blt adllmlt birler almmaıı hem memleketin intaat tatbik mevkiine konulur • 
bulunu,or inkitaf hayabnm takip edilmesi, ken diier taraftan her tün yeni 

Muhterem arkadatlar, hem beynelmilel yaziyetin emni· bir iıtuyon açıldıtmı ıörerek 
B. M. M. nİD birkaç aenedenbe- yet tedbirlerinin kunetlenmeıini bahtiyar oluyoruz. 

ri milli maarife verdiii ehemmiyle iatemeıi yüzünden zaruri oldu. Büyük Ye mühim vilayetimizin 
ana iatikametlerini teabit etmit bir B. M. M. ince tetkik ve yükaek merkezi olan Elizize vanpmızm 
haldedir. llk tahıil için hiikUmet, müzahereti ile iaabetli ve ameli bütün memlekette huıl ettiii ae • 
iıtinat ettiii fırkanın umumi oldujuna kani oldujumuz yeni vinç bugünlerin tatlı bir bidiaeti· 
mütterek müzahariyetl• mübabi mali tedbirlerin Türk milleti tara• dir. (Alkıtlar) 
olmuttur. Memleketin büyük bir fmdan inanılarak ve teveccühle Çok maıraf Ye aabır iıtiyen ti • 
meaeleaine millet vekilleri arka • karfılanmuı, iftihar olunacak bir mendifer politikası T. B. M. M. 
dqlarımızm yakından yardllllla • mazhariyettir. nin Türk vatanını temellendirmek 
nnı ibzal etmek ıuretiyle ittirak • 8u gUnllU n•lln h ... ,.ız için aldıiı tedbirlerin batm • 
leri timdiden teıirini hiaettirmiye feclaklrbkları da bulunanlardandır. 
batlanuttır. İlk tabail batlıca hu· yeni Türkiyenin kurulmasında Türk vatanmm demir aila ö-
ıuıi idarelerin faaliyet aahaaıdır. busünkü nealin ilk ıünden itiba • rülmeai iktıaadi ve ıiyaıi aahada 
Hmmi idarelerin mali vaziyetle- ren heaapaız fedakirlıldara mec • bütün milletin bir tek kaya parça• 
rini tamim ye ıılah etmek, diler L-- olmuı, --'--ılm••ı kabı·ı ol· .b. . 1 • k UUI" auuu - ıı ıı ı perçın enmeıı ve enetlen • 
dnlet faali,.etleri yanmda, bilhu -nran •e a-ı· ---anda -refli bir m • d kf ( ş· dd ı lk 1 ) aa ilk tabailin halini ve atiıini tan- - 1 '" 1 - - 7-" eıı eme ır. 1 eti a ı' ar • 
zim etmek elemektir. Bu meaele- taliclir. MUnakale vuıtalaranın 
Din ana tedbirleriyle daha 1tirkaç A8l'I hir dnletin çok ihtiyaçla· mUrakab•I 
aene uirafM"akımıs. Fakat ı,.. nm temin etmiye çallflDak, ıeri, Nafıa Vekaleti huıuai ve reaml 
nim kauatimce verimli 70la timıı bıralalmq Ye harap edilmit bir bütün münakale vaııtalarının yf\· 
diden ıirilmit ve buaual idarelerin memleketin umranmı vücuda ıe • kmdan mürakabeıine faaliyetle 
intizamına temel atılmakta bulun· tirmek mecburiyeti, ilk büyük giritmeıi ıuretiyle de ayrıca fay· 
muttur. harpten sonra harbi umumiye gir dalı bir iıtikamelledir (Alkıılar). 

Geçen bütçe teneai Yerilmiye - mit Ye harbi umumi afetlerini Münakale vuıtalannm büyük 
rek birikmit olan huaml idare dört aene fazluiyle omuzlarına masraflarla kurulduiu ilk devir • 
maatlarmı hazineden yardım au • yüldenmit buıünkü neaillere te • lerde nakliye ücretlerinin pahalı • 

Teccih etti. Jıx....dan --1-mm-1- mu··-1-ı._ ol-·-retiyle toptan ve birden teavi1e .... ... 11& 1111Hm ..... 

T n...I.. mı0lleti0 bu bu·· ...:~L. imtihan-etmek imkinnu bulmak C. H. F. ura 7 - dr. Ancak memleketteki bütün 
için ıerefli bir alaka, B. M. M. için larclan Jekpare bir millet olarak nakliye tarifelerini üzerinde ıidit 
büyük memnuniyettir. Huaual çıkarken milli Yicdanı ile uri Türk ıeliti arttıracak ve seçimi kolay • 
idarelerin müvazeneli Ye mUDta • dnletini muyaff akıyetle naııl lattıracak bir ucuzluiu temin et • 
zam bir bütçe ile idareaini temin kurduyaa bu devletin aajlam te • mek için mücadele zamanı ıel· 
etmek için aldıjmm Ye takip ede- melde yükselmesini temin edecek mittir. 
celimiz tedbirlerle ıelecekte m.. yazifelerin mütemadiyen çaht- Kantık bir çok fenni umurlara 
aı birikmeıine katiyen mani ola • mak, dirilik, uyanıklık ve fedakar· temas eden nakliye tarifeleri aaha 
~ ldr iatecliiini takdir etmektedir. ımda tedricen fakat mütemadi•en ca •• z. J 

ilk tah•lll uanumll .. tlrece- Yeni v.,..ller çalıımak kararmclayız. 
llz ve ,U119eltec:ellz Muhterem efendiler; Yol ,ebekelerinin ıılahı için da-

Diier taraftatn ilk talı.ilin ha Malt tedbirlerin dahili hayatta ha çok gayretler aarfetmek ihtiya· 
kibten 11111umi)epneei •• keyfiye- ilk sünler yolauz ticaret arzuları • cmda oldufamuzu takdir ediyo • 
tinin ,.ukaelmeıi İltilcametinde na meydan Yerdiii ıöl'JÜlmekte • ruz. 
tedbirlerimizi müte..,adiyen ik· dir. Her hanıi bir pyia veya ted· Huıuıl ve merkezi idarenin eli
mak etmek kat'I brarmuzdır. birin lüsumauz pahalıbia ve fiyat ne ıeçecek paraya irtibab olan 

Onivenite ulaı..tı, liae Ye orta dalıalarına aebep olmaıı vakidir. bu aahada, ameli ve verimli bir u· 
tahailin mücelıbes ve deferli ol· Fakat bu dikkatle takip eltili· ıul ile çalıımak mühim bir rol ay• 
maaı proirammı takip ediyoruz. mis bir teJdir ki, az z•manda ta • namaktadır. 
ilk ıündenberi büyük ehemmiyet bit cereyanmı bulacaktır • Kendi dütüncelerimiz Ye müte .. 
verdilimiz meeleld tedriaat için Yeni yerıilerden bahaederken huııılarm tetkikleri daha fenni 
yeni ye ıalahatçı bir hamleye ihti· un ünrinden alman Terpye temaı bir çalıtmanm lbım olclufunu 
yacımız oldujunu ıörmelcteyiz. etmek iıterim. Yüksek millet ıöıtermektedir. Nafıa Vekiletiniz 

Bir kaç çizıi ile arezttiiim ma· vekillerinin malimudur ki, undan ıize imeli teklifler ve tetkikler ar· 
arif meaelelerinin ne kadar zaman alman re.im eau itibariyle devlet zetmek için hazırlanmaktadır. 
ve veAite lüzum ıöıterdiiini tak hazinesini ve bütçeaini alikadar Muhterem arkadqlar; 
dir etmek ıüç delildir. Zaten hiç etmu. Bu resim buidayı korumak Şimdiye kadar aöylediklerim 
bir zaman bitmiyecek olan maarif için Ziraat Bankaaınm bir iki ae • devletin bütün faaliyetini hula• 
ihtiyaçlannı hükOmetin dojru ve nedenberi çok hayırlı olarak de • etmek makaadma müatenit deiil • 
tabii iıtikabetlerinde aebatla ta· nm eden faaliyetine karıılık ve dir. 

--~~tetkiklerinize de
etmek IÇID B. M. M. nin çalıt· 

lQa ara verecek anlardayız. 
. devrede batarcbimız deler-

tıç,~rin bir hullıaımı ıözden 
. llıwek Ye TiirkiJenin yiriidüiü 

kip ettilini B. M. M. nin teYec - imkln yermek içindir.. HükGmetinizi itpl etmekte o-
cühle ,armeıi, ilerlemek için eau- Un reami auretiyle bir taraftan lan bupnkü mesele ve ihtiyaçla· 

, eti bir daha miitalea etmek 
tdaıı olacaktır. 
lu .. rL! · · :L-- -·· ' &IJeDID lltuwuaeıi • n 

lı bir teıviktir. alman para, diler taraftatı bul· rın yaldızaız bir buliaaımı yap· 
Allnan mall tedbiri• daya maimi 1tir fiyat temin edil • nıak iıtedim. Diler vekiletle • 

Aziz arkadqlar; mek auretiyle çiftçiye iade ve dn· rin faaliyet iıtikametlerincle çolE 
•• . .. , mı e-

__ _........._ llıemleketin Jiikaelme ve i . 

Genç talebemiz femıi ziraat yo
luna ıirmek için çok ümit verici 
bir teYk ıiiıtermektedir. Bir taraf. 
tan yeni miieaaeaeler yükaek kıy• 
mette ziraat ldavuzlan yetittirir
kendiler taraftan Ye ıüratle, köy
lünün ameli hayatına onun ka· 
zancım arttıracak aurette ıirmi· 
ye çalı,mak ciddi emelimizdir. 
(Alloılar) 

Bu aene içinde aldıimuz malt rolunmaktAdır. erulı olarak aldıiınız tedbirlen 
tedbirlerin yübek ehemmiyetine Butclay fiyatmm makul bir had 111ymanın ıizi fazla itıal etmeain· 

ıi1aaetinde durmadan ça· 
~e devletin, milletler aruı 

. (~e emniyetini korumak • 
~lar). 

-..--·A··· veaiyaal buhranların 
teaiılerini hafifletmiye 

Memleketin her abada ıüratle 
ilerlemeai ve deYletin kudretinin 
çalıtJDUı ve artması, köylünün 
kazanç Ye ıeçim ıe~yeıinin yük
aelmeaine eaaab olarak baibclır. 

itaret etmek, hükGmetin aayıı ve dahilinde iatikran çiftçi hayab i· uuı aakmırım. 
vazife borcudur. Geçen yılm ilk çin pek mühim meaeledir. Mlln ve •1Ja9' hqatta Halk 
aylarında bütçenin aene aonunda Çiftçinin ıelirinin korunmaıı Fırk•lnın ful rolU-
nuıl lrapancbpı tahmin etmek İle, tehirlerin Ye bütün memlelce
mlimldln delildi. tin iktiaadt hayab için eaulı bir a· 

1933 INtçeainin hemen tama .. lıt verit UDIUl'Udur. 

Fakat müaaade buyurananız 
bütün milli ve aiyul hayabmıza 

- LUtfen uyrfayı çeviriniz -



Mec is, 
C. H. F. nın büyük ve faal rolüne 
temas etmek isterim. Halk f:rka -
sının son inki,af devri siyasi bir 
fırkanın dar çerçevesinden çıka -
rak bütün vatanda!lara kucağını 

açan, içtimai, milli büyük bir mü
essese halini almı,tır. (Alkı~lar). 

Hnlkevlerinin garazsız ve men -
f aataiz bir irfan ve medeniyet yu· 
v.ası olarak ifa ettiği hayırlı hiz -
metler milletten umumi bir tevec
cüh ile teıvik edilmekte ve müka
fatlandınnaktadır. 

Milletin arzusu hatta bitaraf ve 
yabancı mütehasaısların tetkiki, 
Halkevi faaliyetlerinin &enişle -
tilmesini İstemektedir. 

Genit yürekle bütün milletin 
ve her sınıf halkın yükselmesine 
çalııan Halkevlerine mümkün o -
Jan kolaylıkları v~ teşvikleri yap

mayı vazifemizden ayıyoruz. 

Ordumuzun faaliyeti 
Azi'Z arkadaşlar, 

Bu sene muhtelif vesilelerle cüm
huriyet ordusunun faaliyetine ya
kından temas ettik • 

Cümhuriyet ordusunun kudretli 
ve feyizli bir he.ide çalışmasını 
içinden görmek, bizi müftehir ve 
mağrur etmiştir. (Bravo sesleri , 
tiddetli ve sürekli alkışlar.) 

Vazifesever, knhraman ve fe -
'dakar bir zabitan heyeti ordunun 
temelini te§kil etmekte e Türlt 
milletinin muhabbeti "C · ftihariy
le muhat olar0 k onun çalışkanlığı
na yüksek nümune olmaktadır . 
(Şiddetli alkı§lar). Cetin muhnre-

be tecrübeleri içinde yuğrulmuş bir 
k~nıanda heyetinin feyizli sevk 
ve idaresi, anlayışlı bir göze der -
hal C.up-makta.4lır _ (Şiudetl\ a.lkı•-

lar .) 
Milli servetimiz ve takatimiz 

nisbetinde orduya verdiğimiz pa • 
ranın yerinde ve iyi kulJanıldığı • 
na, icap ederse ölçülecek geniş ve 
müsbet neticeler alacağına emin 
olabilirsiniz. (Şiddetli alkışlar)· 
Büyük Ti;rk milleti, millet ordusu
nu te:hiz etmek icin zabitlerini 
ve askerlerini vasıtnlı ve muteber 
tutmak için severek fedakarlık et 
mekte yerden göke k~dnr hnklıdır. 
(Alkııılar.) 

Büyük Reise şükran borcu 
Muhterem efendiler; 
Büyük Reisicümhurun hük\ımet 

faaliyetlerini kolaylaştırmak ve 
muvaffakıyete sevketmek ve milli 
hayatın her saha·aında bir feyiz 
kaynağı olmak euretindeki yüksek 
tesirini anm~k bizim için şükran 
borcudur (Şiddetli alkışlar). 

Bulucu ve yaratıcı, kudreti müte 
madiyen artan büyük millet reisi· 
nin iktisdi, içtimi ve kültür saha -
larında ve bizzat cümhuriyet or -
dusu ile yakın alakası memleket 
için mütemadi bir yükselme le -
min etmektedir. (Alkışlar). 

Sahası ölcjUlemiyen bir 
nimet: Mustafa Kemale 

malik olmak! 

Milli Türk develtinin sağlam 
temellerle kurulmasında, emniyet
li ve feyizli yollarda yükselmesin 
de Mustafa Kemal adlı bir rei&e 
malik olması, ebedi tarihin cere -
yanında bulunmaz bir fırsat ve pa 

hası ölçülmez bir nimettir. (Şid" 
detli alkıtlaT, bravo sesleri.) 

Trakya meselesi! 

Arkadaşlar, size bugünün fena 
• r hadisesini ara yerde arzetmek 

-hwl,..tindeyim. 
Tralcyada bazı yal1udi vatandat 

ların, kendi şikayetlerine göre m9 

lialli tertipkr yüzünden hicrete 

ittıfakla hükômete itimat beyan etti 
mecbur olduklarını ve bazılarının ı 
da İt1lanbula hicret ettiklerini ha
ber almıştım. 

Türkiyede her fort cümhuriyet 
kanunlarının emniyet VP muhafa -
zası altındadır. Antisemitizm Tür
kiye metaı ve zihniyeti değildir. 

Vakit vakit hariçten bizim mem " 
leketimize girer ve derhal önüne 
geçilir, Bu feveranın da böyle 
bir salgın olması muhtemeldir. 

Böyle cereyanlara kat'iyyen mü 
saade ctmiyeceğiz. (Alkışlar). 

Hadiseyi Ankarays gelir gelmez 
haber aldım. Verdiğim kati e
mirler üzerine bu cereyan tama -
miyle durdurulmuştur. lstanbula 
gelen vatandnşlar yerlerine dön -
inekte serbesttirler. Mes'uller mah 
kemeye teslim edilmiştir ve edile -
cektir. 

Bugim Dahiliye Vekilini ora
lara gönderiyorum. Mütecasirler 
c:'ddetle tecziye edilecektir. 

Beynelmilel münasebetle· 
rimjz 

münasebetlerin devam ettiğini zikl sas mesele emniyet meselesidir. ! 
retmek benim için bir zevktir. Bu emniyetin siyasi ve ahdi ola -

Suriye il" münasebetlerimiz iyi rak tam olması için bütün anasır 
kom§uların emniyetli münasebatı mevcuttur. Sulh ve emniyet hu , 
§eklindedir. susundaki hassasiyetimiz bizim 

Arkadaşlar, bir hususiyetimizdir ki, bunun ica-
Yunanistanla. baslı olduğumuz balını takip ederken açık bir poli

yakın ve sıkı muhadelerin mana ve tika ifade etmeyi ve iki memleket 
mahiyeti bizim zihniyetimize ve i- arasında ciddi bir dostluk ve em· 
ki milletin mi;nasebatma mes'ut niyet siyasetinin devam etmesine 
bir ~urette hakimdir. (Alkıtlar) hizmet etmeyi hakkiyle takdir edi" 

Bulgaristanla münasebet· yoruz. 
lerlmiz Polonya cümhuriyetiyle iyi o -

Bulgaristanla münasebetleri .. lan münasebatımızm iktisadi sa -
mizde ·hakiki dostluk hissiyatımı, hada inkişaf mı temenni ve ümit 
Bulgar hükumeti ve milleti tara - ediyoruz. 
fından açık olarak takdir edilmek Almanya ile mevcut dostluk 
ümidiyle doludur. Balkan misa - münasebetleri içinde devam eden 
kına karşı Bulgaristanın daha ya iktısadi münasebetlerimiz her iki 
kın \·e ameli bir vaziyet alması ih· tarafın fay dasına olarak verimli 
timali bizim için değeı·li bir ümit- bir surette inkişaf etmektedir. 
tir. Amerikalılarla muhtelif ıaha-

Romanya ile son sene muhtelif larda daha yakından temas halin
beynelmilel vesikalarda beraber deyiz. İki memleket arasındaki 
imza sahibi bulunuyoruz. Taarruz teveccühkar bir dostluk havası 
politikasından uzak olan sulh ve ve kadim iktisadi münasebetleri -

Aziz arkadatlar; istikrar siyasetinde Romanya ile mizin arızasız bir şekilde devamı· 
Size şimdi devletin beynelmilel memnuniyetle tefriki mesai ettik. nı teshil edecek mahiyetedir. 

münasebetlerini arzedeceğim: Hususi ihtiyaçlarımızı ve vaziyet- ÜfkUmUz: Yakin sahaları· 
Harici münasebetlerimizden lerimizi göz önünde tutan dostane mızda sulhun masun 1 

bahsetmek isterken, lran devletiy- bir tefriki mesainin, Balkanlar ofdu~unu görmek.. 1 

le olan münasebetlerimizin hakiki sulhunda çok faydalı bir amil ola- Muhterem arkada§lar, 
bir emniyet ve sadakete müstenit cağına kani bulunuyoruz. Ayrı ayrı muhtelif münasebet- ! 
samimi mahiyetini tebarüz ettir - Arnavutluk krallığı ile münase- lerimizden bahsettikten sonra ha -

b 1 k · · (Alk l ) batımız dostane ve samimidir. rerek aş ama ısterım. ış ar rici siyasetimizin umumi mahiye· 
S h h H ti · · t kl Orta Avrupada Macaristr.nla a• • a en§a azre erının opra a - ti için bir iki mülahaza arzet.mek 

f 'ft'h kt ramızda bitaraflık ve dostluk mu-rımıza şere ve ı ı ar verme e isterim. 
olmaları bana me 'ut bir vesile ahedesi vardır ki, onun icabatı 
vermektedir. (Alkışlar) Devletle· samimi olarak mahfuz ve muteber
rimiz arasındaki siyaseti yüksek dir. Coğrafi vaziyetleri daha u· 
sahsiyetinde hakkiyle temsil eden zakta olan devletlerle de müna • 
Şahenşah Hauetleri şayanı hür - sebetlerimiz umumiyetle iyi bir 
met ~aaRyle ~~k m\Ue\lm '-Ud~ ~~-
etmislerdir. (Şiddetli alkıtlar) O- Sovyet dostluiu 

Biz, soğrafi ve siyasi vaziyeti· 
miz itibariyle birçok defa biribi • 

-TAKViM-ı 

• midi~iz cok kuvvetlidir ki, 1ranla Muhterem arkadaşlar, 
- Guıı doğu.u 

Türkiye arP ında her sahada yeni Sovyet Rusya ile dostluk ve iti· Gilo batısı 

6 TemmuT. 
~3 R.E\ nl 

4 35 436 
19.44 

4 36 
lı!.19 

16.tcı 

19,44 

ÇI 4• 

19.44 

ve geniş münase~etler devresi baş mat siyaseti kuvvetli ve mesut bir Sabah namazı 
- Oğlc namazı 

43 
12.ıO 

16 ıa 

t!).44 
21.4'\ 

lıyacaktır. surette devam etmektedir. (Şid • Mndi nan•ıır.ı 
Yugoslavya dostlu~u detli alkıtlar) İki memleket ara- Atşım namaı 

Yatı namar.ı 
Arkadaşlar; aındaki yakın dostluk politikası • imsak '1. 17 

180 
J8 \ 

2.t 

Aramızdaki dostluk ve hakem nm vefa ile takip etmek zihniye • Yılın gıçcn gunlcrl 
. . d b' 'b' . . . . . l l Yılın ı.:aınn l linlerl 

1 1 
181 

muahedelerinin tasdıki münase • tın e ırı ırımızı ıyı an amı§ o • L 
betiyle Yugoslavya parlamento - mak hayırlı ve bahtiyar bir husu· _..___..,..... _________ _ 

&unda gösterilen muhabbet eserle· siyettir. ı 
ri , iki memleket araaındaki itimat Fransız dostluAu ;!.;~===.:.=_;..;;......:.=~-=~---
hnvasmı tebarüz ettirmem icin ba- franaanın sulh ve istikrar ta • 
na kıymetli bir fırsattır. (Şiddetli kip eden politikamızı alika ile 
alkışlar) karııladığını görmek, bizim için 

Yugoslavyanm büyük milli kah- hakiki bir memnuniyettir. lki 
rc:manı ve haşmetlu hükümdarı memleket arasındaki ihtilafların 
Hz. ile bizim milli reisimiz arasın· tasfiyesi uzun ve çetin sürdü. Fa
daki lstan mülakatı yeni mes'ut kat ümidimiz odur ki, yeni bir iti· 
devrenin feyizli bir başlangıcı ol • mat sahasına girdi. 

mustur. (Alkıtlar) Fransız devlet adamlarından 
Zaten büyük harpten sonraki muhtelif vesilelerle gördüğümüz 

devrede biribirlerimizden uzak dostluk tezahüratının yük&ek kıy· 
bulunduğumuz zamanlar da dahi metini hakkiyle takdir ediyoruz. 
Yugoslavya ile aramız~a .biri~i~i • (Şiddetli alkıılar) 

Bugün 
12,30 dan 13,30 a kadar Plak neı· 

riyalı, 18,30 dan 19,20 ye kadar Plak 

neşriyatı. 19,20 den 19,30 a kadar A -

jans haberleri. 19,30 dan 21,20 ye kn· 

d·- Türk musiki neşriyatı (Mesut Ce

mil, Ruıen, Cevdet, Övrik Beyler, Ve

cihe, Nedime, Nazan Fcl'.idun Hanım· 

lar.) 21,20 den 21,30 a kndar Ajans 

ve borsa haberleri. 21,30 dan 22,30 a 

kadar Radyo Sigan orkestrası • Ha -

fif musiki. 

228 l~hıA 'urso\'tl, 131:i m. - 18,Ui ·opruı• 

mugunnll rnln şıırkıları, muhtr,llf b:ıhl<ılrr. 

rine zıt siyasi cereyanlara te~ 
etmek mevkiinde bulunuyor 
Maatteessüf aiyasct alemi sık s 
ciddi ihtilaflarla mahmul olrrı•~ 
tadır. Her şeyden eve) yakın fi 
hamızda sulhun masun olduğul1' 
görmek ülkümüzdür. Ve zıt •1 

yasi cereyanlara temas eder rrıt 
kiinde bulunmak dolayısiyle en 
şeli mahiyet alabilen beynelrrıil 
hadiseler yakın alakamızdadır· 

Bu şerait içinde müdafaa ve 
itimizi kuvvetli bulundurmıya ç'ı 
lışmak ve muhtelif devletlere J<ı 
şı tanhhütlerimizi sarih ve iyi Ç 

çevelenmiş bir hudut içinde. fş 
kat vefa ve sadakatle takip ctfl1 

şiarmdayız. ( Alkıılar). 

Güçlükle söz veriyoruz, fıı~ 
söz verirken kendimizi çok ku" 
vetli bağlamış buluyoruz. Al 
ğımız sözün snğlanlığı için mö1 

madi dikkat içindeyiz. t 

Bütün bu faaliyetlerin bir ı4ı 
hedefi vardır. Kendi emniyeti .. 
zi objektif olarak temin teınt 

çalıtırken herhangi bir yerde h 
hangi bir taarruzu teşvik et 
veya kolaylaştırmaktan dikkll 
sakınmaktır. (Bravo sesleri, al 
lar) 

Muhterem efendiler, 
Siyaseti.mizin bugünkü vazi . 

tini sadıkane ifade etmeye çal 
tım. ltlerimize bu zihniyet ve 
tikametlerde devamımızı teıvi1' 
diyorsanız bunu reylerinizle ~ 
dirmenizi bekleriz. (Bravo aesle Ki' 
şiddetli ve devamlı alkışlar.) ' 

d' 
İstanbul asliye l inci hukuk ~ 

kimliğinden: 
üve ı ı en e Jı1\nımm 

fisi bulunduiu emre _m~ha_!ftlcı 
aenetle Veznecilerde lstıklal hlll 
müdürü Agah Sırrı bey zimmet'Jl 

de beş yüz elli lira alacağını n9 

ser.edin zayi etmiş olduğundan 

hisle mezkur senedin ticaret 
nununun 638 inci maddesine l 

fikan iptaline karar itası mum 
leyh Şerife hanıma izafeten & 

kat Hayrullah bey tarafından 

lep edilmi! ve mahkemece me 
madde ahkiınuna tevfikan me 

bahis senedin bedelinin kiınst \i 
tediye edilmemes~ne verilirse~ 
keme veznesine tevdi etmesineJf.' 
bu senedin kimin yedinde ise ( 

gün zarfında mahlteme veznc•1 

ibraz edilmesine edilmediği tı~ 
dirde senedin iptnl edilecd 
413 934 numaralı dotyn ile 
rar verilmiş olduğu ilan olunı.ı; 

(lo9 

Dr. Hafız mizı kıracak her hangı bır hadıae lngiltereyle m ·:.inasebetleri 
geçmedi. Son zamanlarda yakın miz dostanedir 
temasımız ise taarru=dan nefret 

lD,15 oJl<'rr.tlf'rdrn ııırçalıır. (plJ'ik). mu!ılı'lif I" '.lhili hastoılıldar 
bahl11lcr. %1,lZ f!Cllfonlk ork~rn komwrl. 

İngiltere ile ihtilafsız, dürüst 
eden ve ır.ulh jstiyen z:hniyette an -

ve dostane münasebetteyiz. Tica -layışlnrımızm hcme.henk olduğunu 
l ret münasebetlerinin ı:aruri yeni 

göstermiştir. (Bravo sesleri, l". • 

kışlar) Yugoslavya ile siyasi te!ri- şartlara uygun bir surette halle • 
dilmesi iktisadi münns~betlerimi:ı ki mesaimizin mahiyeti, diğer İm· . 

h. ı ·1 b b B lk m· için faydalı bir gcnı~lemiye vesile za sa ıp erı e .. ra e: a an ı · ı 

k .1 'f d 1 k' b clccaktır. sa ı ı e ı a fil o urımuttur ı, u . • . 
m'ııakın yüksek ehemmiyeti Yugos ltalya tle aramızda thtıllfh 
lavya jl,.. PTamızdaki karfılıklı iti - mesele yoktur 

mat hisleriyle hakik. bir kuvvet ltalya ile ihtilaflı aramızdn hiç 
bulmaktadır. (Alkıtlar) iki mem-l bir mühim mesele mevcut değil
lc\tet arasında eksik olan muahede clir. Dostluk ve emniyet hissiyatı
ler bir anlaşma havası icinde mi; · m teyit eden kuvvetli bir muahe· ı 
teııkiben ve sür'atle vücude getiril de ile biribirimize bağlıyız. 1932 

me~tcdir. (!~ Romada uzatılmasını imzaladı. 
ırakla münasebet1erimiz ğanız muahedenin tavzihi senetle-

•amimidir ri i bugünlerde teati etmek kıy-
Muhtercm ~fendiler, mttli tezahürntn zemir, vermittir. 

lrakl aramızda ıamimi ve iyi İtalya ile münasebahmızda e· 

%3,lli dan mu lklııl. ıı mllıı:lhııbc. Cumıı ve pazard n ba~ka ı?ürı1 

8%3 KhL B krt"'I, 31H ın. - 13 • IS h rr ~leden onrn 11r.al 2 dı 6 ya kcıd"' ~ 
ı;lınldı program. HJ mu alı:ılX', orl.!'tıtnı. 'Cj lstanbulıla Dh•anyolunda ( 1 ıs> rl ti 
iınhrl'flltr, 20,15 rnd.)O ort.ı trı ı . 21 müıı.ah" h"'•tıtl"' 

mnrnlı huıusi knbincsinde • 0 

be•, 21,lG l<rııııııı ı.oıısrri. 21,l:i nııl "hahr. 22 ıl lı. 
.... h ve e" q~ oprnı ıı:ırı:al:ın. 22,30 ıl, ofon ltoııııı•rl 1 lmbu1 eder. ı•ıuaycnc ane 

M5 1Hı7. Rud:ı~ı.~. 5SO nı.- 21 1 liı:Uk ti· fonu: 22''!'d. fi ~~ 
;,atro t.cmıılll . 21.60 orl.c ITo tarı.fıııd:ın :ırl< !{il 
muıılld. 23,IO l.nl<atos lgnıı tnl 11111. ".t.rn <'ıll· Yaz:'.ık ikametgah telefonu ~İ) 
baııt • 38 - BcyJerbeyi 1l8.. ~ ~ 

l(hz. Prnı: 170 nı. - 20,40 ( Hmıltc-!11) l!!hııll ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!'Y) ~l~ 
h1'$ perd 111< nlt'foılrnm. 28.15 p' ıl< , 1 llt'rlrr ıııı" 
plfik. 23,IO h.ıbcrt'lr. 2& Kolombl:ıdan ı:cce ltt,1 

•~h1. \'l.)ııııa , 507 m. - 20,la ".l\lırıa"'_,, >i~ 
li mu,.lkl phc . 23 h:abcrlrr. 2S,1ri lf01 

Kin:. 713 ı:nııı ı ıl20 m. - 21,ı;ı ( 1 ııl:mıı 
dl Trb<') isimli f;'Jn b..,rdnll'm • "rlrrlndrn :"I 
pcnltı?llc ope~t trmıılll. 

o:;o Khz~ Rrr 1 tı, .&Si 111. 20 - \k,am fllU • 

ikisi. 21 kıııa ııl~.ı~i hnbforlcr. 21,1.5 Ch ıın·I 
bı-lalıı için h:ı:ıırlaıımı bir mu 11<111 tı•m il 
%:? 1<on8C!r. ıs.ıro hubc-rlcr. %3,415 ttrkrııtm il 
yük!f'k r.N-rlrr. %1 llurnıonlk kon l'rl 

Khı. Drutsrhl:ınd!l"ntler, 1571 m . - ~•.ı~ 

mili tin t1aatl 22 l\urtta nlclm 1 orkar,, l"'lnıll 

maıılkill ne rl)at. 23 l~nııt kııııı hab rlcr • 

ı,,. tru ı, ıııh11uh:ıbr. l: ı;crıı kon8f:rf( 

fllmlrrden 1ı:ırtalar., 

230 Khz. Lükıı nburg, l&CH m. -

lcr. 20,40 r.ıdyo orkı·ı.tra. .. ı. 2J ,16 rı' 

n -srhutı. 20 kotr.ırr nc~rl.)Dtı. :ı:o.ı6 ., 

::;.:~.·~,::' ;;;:~·;;;.·~:.•,' '·~ 
ll<'nfonlk lllAk konM-rl .23,30 dnn8 



te~ 
Otomobil ru1Jas1 ••• 

yorııfj k b b h• ık s as e a ının yanmas!na ve ıç 
1111'~ Yoktan b. k b ld ' 
10 " ır avgaya se ep o u. 
iun~ . · 
st 1id ~y~·ıye hanım altı ay evvel söyleniyordu: 

ıne\ '0ınıtti. İki buçuk odadan iba
end ola.n apartımanda hizmetçisiz 

lkdı '" . . f k . l . 1 ınil ıı ıçın mut a ve ev ış erı -

öır· l de .kendiıi görüyordu. Onun 
ve~~~ı_r taraftan mutfakta öğle ye 
a ç tını hazırlarken, diğer taraf • 

e k•~ he~ yemek ~dası, hem aalon 

i ç~ fesıni . gören odanın tozlarını 
fıt <>rdu. Arada sırada da pence-

:tJ11 . eıı sarkarak sokağa bakıyor • 

~ Stıt on bire geliyordu. Kocası 
a" rtlbda öğle yemeğine gelecekti. 
;ı~lıneden evvel evin i şlerini bi . 

iilbıı ek ve sofrayı hazırlamak la· 
• dı. Bir aralık gene güzel başı t" Sltııcereden dıtarı çıkararak ve 

·~~na.da yavaş yavaş şarkı ıöy· 
tı etek caddeye bakarken uzak -

: 
11 ~oyu kırmızı renkli bir spor 
0
'1obilinin gelmekte olduğunu 
~Üttü. Hayriye hanım nikel kı 

l: . l,tı parıl parıl parlıyan bu ye· 
"e tık otomobili gördüğü za • 

~I\ kendi kendine: 
' Mükemmel bir otomobil! 

1

1 
• tı mes'ut sahibi kimbilir 

1~ ?.,, demekten kendisini ala • 
e ~•!tı. 
i1' &.. d b"I ı.• 04 eına a otomo J tnm pence-

V':"lf 
Jı· 'll altından geçiyordu. Otomo-

J ~ 1 kullanan adam, ihtimal ki 
'hiyc hanımın güneıte parlı -
.~ alt," sarısı rengindeki aaçla
~~n ;~ lÜzel yüzünün teairiy1e 

' f:>~llcerenin önünden ge • 
."Jfien ba,m yuk l'ıy doğru kal 
~., ve hemen o ande de oto • 

jt~JQbili durdurmuıtu. Kadınla er • 
t k aözleri bir anda §İmşek süra

)le nazarlar teati etmişlerdi. 
Otomobil sahibinin de yüzü 

~~idi, dişleri muntazamdı. Şim
lilyriye hanıma bakarken te -
''Uın ediyordu. Hayriye hanım 
~di kendine hiddetle: 

'-- Ne utanmaz adam! ,, de -
itti, Bunu söllerken hicabından 
't yüzü ensesine ve kulakla-

1 '-rkaıma kadar kızarmıfb. 
e ~{t_\yriye hanım pencereden çe

~ ~ ve ciddi bir tavırla toz al • 
f:'tk "-ıeliyatına devam etmişti. 

,~t bu esnada dütünüyordu: 
ı )')' Ne güzel bir otomobil! 
• 'it t bir otomobil bana ne kadar 

G ~lıı-dı ! Şık elbiseler giymek , 
~ltdere, Florya plajlarına git 
t~~ 11eyoğlu caddesinden geç -
li .. ,, 
~Ytiye hanım bunları düşünür 

'tt 0 1tuia oturr . : k hayala ta dal 
et·'· 'ram Tarabyada Tokatliyan 

~:~~ ~tomobilinden inerken 
, \ınıformalı kapıcının kendi-
• 

" ~· ::--- Buyrunuz · hammefed i !,, 
~t i:~~ni tözünün önüne getirdiği 

1ltır .b. ld ... '- f 11 ı o ugu anda burnu -
h ~n b" q~ k a ır yanık kokusu geldi. 
"'tı oku, ocakta Pitcn taskebabı
~"1 'llYunu çekerek yanmıya baş-
>' '•ınd ·1 . ı· l)t h an ı crı ge ıyordu. Hay-
~ b' •nıın bunun farkına varın· 
~,\' tr hamlede mutfağa ko§arak 

' 
'h~i __ ... .. d" 

"tık . . "'-Qgını son urmüşıe de 
>itt •t 1tlen geçmiş, taskebabı i
~~-nınııtı. Fakat ne çare! Tas 
~) 1 bira-ı yanık koktuğu hal • 

--~ ~l\~<:'1kti . T ckrar yemek pişir
tıı, ~~·~••kit yoktu. Böyle 11kın
~ C\ıı~etl . • b" .. k lı~ t. .1 ennne utun adın _ 
~ 'lht:fh• l . . 
'tr eorıne benzcd?kleri için 

haa.ıın da k"endi kendine 

"- Sabahtan akşama kadar 
ev işleriyle uğraş, ye mek pişir , la· 
sarruf edeceğim diye düşün! Bu
nun sonu yok ki! Ben elbette da
ha zengin bir kocaya "'arabilir • 
dim. Biraz daha araştırsaydım, 

elbette benim de öyle koyu kırmı· 
zı bir spor otomobilim olurdu .. ., 

Biraz hayalata dalmak, yeme
ğin biraz yanması Hayriye hanı • 
mın keyfini kaçırmıştı. Hiddetin
den terlediği için biraz hava al -
mak üzere tekrar pencerenin önü· 
ne geld iği zaman !toyu kırmızı o· 
tomobilin hala ornc!a beklemekte 
olduğunu görmüştü Utanmaz a
dam bu sefer şapkasını çıkararak 
selam vermi!, beyaz dişlerini gös· 
tererek tebessüm etmiş ve eldiven 
li elleriyle otomobilin kanapesini 
göstererek Hayriye hanıma "Bu -
yurmaz mısınız?,. demek istemiş
ti. Hayriye hanım hu davete hid
detle karışık olan bir tebessümle 
cevap vermek üzereyken odada • 
ki saat on ikiyi çalmıştı. 

Derhal Hayriye hanımın aklı 
başına gelmişti. Neredeyse koca· 
sı gelecekti. Halbuki daha sofra· 
yı bile hazırlamamıştı. Onun için 
Hayriye hanım iki buçuk odalı 
apartımanının içinde bir atağı 
bir yukarı kotmıya b~tlamıt~•· 

Bu eanada kocau Adıl gelmıf" 
ti. Karısını her günkü gibi pence
rede gÖremeyince hayret etmişti. 
Sofr ya oturdukları zaman Hay· 
riye hanım yanık taıkebabını ge• 
tirip ortaya koymuştu. Tam ye • 
meğe başladıkları zaman Hayriye 
hanım birdenbire: 

''- Sanki büyük bir kabahat 
mi işledim?. Biraz yandıysa ne o
lur?. Bir kazadır oldu? .. ,, diye 
söylenmeye baılamıttı. Halbuki 
kocası hiç sesini bile çıkarmamı§" 
tı, yalnız taskebabını biraz mua -
yeneden geçirdikten sonra ağzına 
almış ve ondan sonra yemeğe de· 
vaım etmişti. Halbuki Hayriye ha
nım susmuyordu : 

" - Evet bir kazadır oldu?. Bu J 

kadar ehemmiyetsiz bir şey ıçın 
benimle alay etmeye kalkı§ıyor .. 

sun !., 
Kocası sükunetini muhafaza e-

derek ve gülümsiyerek demitti ki: 
" - Fakat Hayl'iye, kim seninle 

alay ediyor?.,, 
''- Sen alay ediyorsun, sen! 

Bu yaptığın şey adiliktir.,, 
Kocası bu sözleri itilince kan 

başına hücum etmişti. Hiddet~n • 
d en kıpkırmızı olmuştu. Bu hid
detini nasıl teskin edec~kti? · A • 
dil bey bir an içinde dütünmüş 
taşınmış, nihayet elindeki çatalı, 
bıçağı fırlatıp atmış, bu esnada, 
bir tabak da kırdıktan ıonra iki 
buçuk odalı bir apartımanın bu
çuğunu teşkil eden mesftİ oda11 -
na çekilip gitmişti . 

Hayriye hanım, şaşkın bir hal· 
de yalnız kalmıştı. Artık koyu kır • 
mızı renkli otomobil hafızasından 
tamamiyle silinmişti. Odanın i -
cinde derin bir ıssızlık hiııl ol • 
~uşlu. Kocası her gün yemekten 
&onra koltuği\ oturur, sigarasını i
çerdi. Hayriye hamın da kahveyi 
getirerek yanına otururdu. Bera -
berce konusarak kahvel~rini icer~ 
lerdi. Şimdi koltuk bomboş, oda 
bombo!tu. Hayriye hanım o güne 
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Galatasaray Spor Günü 
Bugünkü bayram çok güzel olacak-Panatinaikos takımı 

hakkında yeni malumat ve program 

c;aıatasaray birinci takımı - Atlet Haydar dUn Statta ~aht•rken 

Galatasaray klübü tarafından 

tertip edilen büyük spor gününü 
nihayet bugün Taksim stadında 

göreceğiz. Zannediyoruz ki mem .. 
leketin en kıdemli spor klübü o
lan sarı. kırmızılıların titiz bir iti .. 
nayla günlerden heri hazırladıkla- 1 rı bu spor günü bütün sporcuları .. 
mızı memnun edecek bir güzellik 
gösterecek, ananevi bir vasıf 
olan Galatasaray azmi ve ateıi 
spor tarihimize yeni muvaffakıyet 
ler ilave edecektir. 

Bayram çok güzel numaralarla 
aüalenmİ!tİr. Geçit resmine sarı 

- kırmızılılar miimkün olduğu 

nisbette fazla sporcu ile iştirak 

edeceklerdir. Bundan sonra ya· 

pılacak atletizm müsabakalarına 
gelince zannediyoruz ki günün en 
dikkate değer tarafı bu müsaba· 
kalar olacaktır. Çünkü iki Bal
kan şampiyonu bu müsabakalara 
iştirak edeceklerdir. Bu fampi • 
yonlardan birisi Yunanlı 100 ve 
200 metreci Lambro diğeri 800 
metreci Yunanlı Çokolaıhr. 

Bu sene Yunanlı Frangudiıi ge

çen Lambro bizim Semihle kar§ı -
la§acakhr. Acaba Semih bu kuv
vetli rakibine karşı nasıl bir neti
ce alacaktır. Semihin bu koşuyu 
ancak bir göğüs farkiyle kayhet-

kadar böyle bir vaziyet almadığr l 
için yüzünü avuçları içine alarak 
hüngür hüngür ağlamıya başla

mışh. 

Hayriye hanım bir müddet bu 
suretle ağladıktan sonra ağlamak 
tan şişen gözlerini silerek kocası· 
nın iş odasına gitmş ve yavaşça: 

" - Adil .. Kahve içmez mi· 
ıin ?.,, diye sormuştu. Adil bey ka 
rısınm ağladığını görünce hemen 
yumuşamıştı. Şimdi ikisi de ye • 
mek odasına avdetle kahvelerini 
içmeye başlamıf lardı. 

Bu aralık sokakta bir otomobi
lin korncsi calmıycı baş!anıış!ı: 

" - Tuuut.. Tut.. Tuut!,, 
Karı koca pencereye koşup 

bal.tıkları zamnn koyu kırmızı 

renkli oto:no!J' li görı:nüslerdi. 0-
~~mobil sah:bi Ad ' l beyi pen!'cı·e~ 

de gördi.iğli zaman inki ısarı haya
le uğram·ş bir ndam !avrı tnkın -

. b , -
mış, sonra saatıne a. m·ş r:ıoto • 
rü i!letmi._ ve vn.,· r:~ y r: v :- ~ oradan 
uzaklaşmışl' . 1 :cvr:ye h !\nım ar -
kasından b.-karak kendi k<>ndine: 

" - Utanı:., az herif' ·· demişti . 
Koyu hrr"'ıZr renkli !P,..r r tem o -
Hli rü1·., mda n ka.ln:n yegar.e le • 

~ir bundan ibaretti! 
Dedikoducu 

mesi kadar gene bir göğüs far kiy
le kazanması da ayni derecede 
ümit olunabilir. Muhakkak olan 
şey yarış.manın ıon derece har:ı .. 
retli olacağıdır. 

1 
Bu müsabakalara, Rumen, Yu

goslavya, Bulgar atletleri de tam 
gününde gelerek iıtirak edebilse· 
ler di tabii müsabakanın şümulü 

}enen sol açık Hristodulosun bir 
kusuru varmıf. Çok favullü oynar 
ve mütemadiyen Yunan spor mu
harrirlerinin tenkitlerine uğrar .. 

mıf. 

Takımın muavinleri ve müdafi
leri de usta oyunculardır. Yalnız 

muavinlerinin bir kusuru varaa, o 
da her zaman ayni oyunu göstere
memeleridir. Kaleci Sklavonos daha genişlemi~ olacaktı. Fakat

1 Yunanistanın en iyi kalecilerin· Sofyada yapılan müsabakaların 
Bulgarlar tarafından tehir edilme· dendir. 
si diğer Balkan atlertlerinin mem- Takımın antrenörü Kilsner ln
leketimize gelmelerini de geciktir. gilizdir. Bu itibarla, Yunan takı .. 
mittir. Fakat haber aldığımıza mının İngiliz sistemiyle oyun oy • 
göre ıporcu genclerimiz bir Bal~ nadığı tahmin edilmektedir. 
kan olimpiyadı denilebilecek bu Çetin rakiplerle kartılaşacak o· 

müsabakaları görmek ten mahrum olan Galatasaray atletlerine ve 

kalmıyacaklar bu müsabakalarda futbolcularına muvaffakıyet t ·, 
13 temmuz cuma günü Galataıa- menni ediyoruz. 

ray - Beşiktaı tilt maçiyle bera· Bugünkü program 
her gene Taksim stadında yapıla· Saat 
cak, buna Balkan atletleri ara· 1 - Geçit resmi 14. 

sında Arnavut atletleri de iıtirak 2 - Güreı 14.30 
edeceklerdir. 3 - Halter (Cemal Bey dün-

ya rekorunu kırmaga çalı -
Yunan takımının derecesi ıaraktır. 15.30 

Bugünün son müsabakasını Ga- 4 - Halat çekme 15.20 
latasaray _ P~matinayikoı maçı 5 - 100 metre gülle atma 15,30 

6 - 800 metre yiıkı"k atlama 15.45 
te,kil edecektir. Galatasaray ec• 

Y 7 - Disk atma 16.15 
nebi takımlara karşı daima iyi bir 8 _ 200 metre uzun ııtlama 16.30 

oyun vermekle şöhret kazanan 9 _ 1 100 bayrak 16.45 

sarı - kırmızılıların bugün de 10 - Galatasaray - Panatinaİ· 

muvaffakıyetli bir maç yapmala- kos maçı 17.15 

rını beklemek hakkımızdır. Gala- (Atletik müsabakalarda 100 ve 200 
tasaray takımının bugün kaleden metrelerde Balkan ıampiyonu Yunan-

lı Lambro ve 800 ıretrede Balkan ıam· 
itibaren Avni - Faruk, Lutfi - piyonu Çokolas koıacaklardır. 
Kadri, Nihat, fbrahim - Necdet, 2 _ Hakem heyeti, Baıhııkem: 
Münevver, Rasih, Fazıl ve Dan- Burhanettin Bey. 
yalden terekkp edeceğini tahmin · Hareket amiri: Her Abraham. 
ediyoruz. Kronomctrör: Vildan, Şinasi, Re-

Yunan takımına gelince; bu ta- 4it, Vedat, Abut, Davit, Ahmet Fet • 
keri. 

kını Atina şampiyonudur. Bu şam· Muvasalat hakemleri: Taruf, Re • 
piyonluğu kazanması kendisinin bii, Refik, Nahit, Peridis. 
derecesi hakkında fazla ıöze ha • Atlama hakemleri: Ali Riu, Ce • 

cet bırakmıyor. Halihazuda Yu· mil, Tabir. 
naniıtanın en kuvvetli takımların· Atma hakemleri: ' Ahmet Fekleri, 
dan birisi olan Panatinayikos ge- Ekrem, H'\)'ati, Musa Kazım. 

Spiker: Suat. 
ne bu yıl Yunanistan ,ampiyonlu- Güre§ hakemleri: Ahmet Fckteri, 
ğu kazanan Olimpiyakos takı· Seyfi, Cenap, SadullAh, lımail Hakk1, 
mını iki ay ev el sıfıra karşı üç aa· Beyler. 
yı ile yenmiıtir. Bunun için ken· Hakem heyetinin S Temmuz 934 
disine Yunan tampiyonluğu an- Per,embe ıakıamı ıaııt 16 da klüpteki 

toplantıya fe4rifleri rica olunur. 
cak bir şanı yüzünden kaybe~mit Atletiz...m müsabııkalarına Pauır gÜ· 

gözii ile bakılabilir . nü program mucibince Beşiktaş ma • 

Panatinayikoı takımının bütün çından evvel de\·am edilecektir. Bul • 

d 
oar federaııyonunun Sofyada 30 Hazi-

ovuncuları, genç, ıeri ve !utör ür. • 
J ran ve 1 Temmuz tarihlerinde tertip 

Takımın en kuvvetli hattı, muha· etmit olduğu Balkan Dekalton ıampi-
cimleridir. Sağ acık Viyakiı, iç yonluğunu son d11.kikada 8 Temmuza 
muhacmlerden Baltasiı, Dolf ano- tehir edildii'iini Bulgar federasyonun· 
pulos, sol açık Hristodolos çok dan bildirilmiştir. Bu münasebetle mÜ· 

seri ve f ıraat kaçırrnıyan oyun - ıabakalar 13 Temmuz tarihinde de • 
culardrr. Bunlar, Yunan milli vam edecektir. 

Bu müsabakalar için ıerbeıt du • 
takımında birçok defalar oynamıt huliyeler muteber <ılmıyacAklır. Du • 
beynelmilel olmuşlard>r. Yalnız huliye 50, tribün 100, ve balkon 200 

çok kuvvetli bir ıutör olduğu ıöy- 1 kuru,tur. --- - -
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Be yoğlunda r n [Pasa; - Karlman] 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiyatlarla sergi halinde teşhir edilmiştir. 

Bu mevsime mahsus eşyanın en son moda ve pek müntahap çeşitleri 

Fiyatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur. 

HA"IMLARA 

YAZLIK ŞAPKALAR 

En son moda 

Zengin ve müntehap çeşitler 

&nlükler 
Muhtelif renklerde. 88 kuruş 

Plaj için 
Banyo boneleri 

40 kuruştan itibaren 
Be; nyo ayakkapları 
88kuruştan itibaren 

Bayo sentürleri 
25 kuruştan itibareR 

Pamuklu banyo 
koıtümleri 

88 kuruıtan itibaren 
Yünlü banyo 
kostümleri 

150 kuruıtan itibaren 

Büyük toplar 

150 kuruıtan itibaren 

B AH· 

YO 

KostUm· 

leri Hanım· 

lara 
Hanımlara eldivenler 

lar 
Yeni modeller İngiliz yününden 

Piyasanın en zengin 
Çeşitleri, 930 kuruş 

Yeni şekilde 
180 kuruştan itibaren ve son made kumaşlardan 

• 
epsı 

Kuru§ 

Süet eldivenler (yıkanabilir) 88 

Meraenize çoraplar (iki çift) 88 

Madeni bilezikler (son moda) 88 

Erkeklere 12 mendil (Batiıtten) 88 

Banyo ayakkapları (Kauçuktan) 88 
Çocuklara banyo ayakkapları 

(Kauçuktan) 

\ Bizote aynalar 

Ufak asma saatler 

Gümüşlü hamam tasları 

Deri para cüzdanları 

Deri evrak cüzdanları 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

Kadın ve erkek için süetten ke· 
merler 88 

Elbise fırçaları 

6 Adet kadın mendili 

88 

88 

Küçük kızlar için deriden el 
çantaları 88 

El ile iılenmiş kadın mendilleri 88 

12 Adet su bardağı 88 

Renkli surahiler 88 

Aluminyumdan sefertasları 88 

Losyon ve parföm şişeleri 88 

uruşluk Eşya 
Kuruş 

Bastonlar 88 

Şık ipekli kravatlar 88 

Altı adet çini tabak 88 

lki adet el havluıu 88 

Don ııömlek takımı 88 
Bask bereleri iç kenarları deriden 88 

Çantalar 88 

Mektep çantaları 88 

Evrak çantaları 88 

Muhtelif oyuncaklar 88 

Şemsiyeler 88 

Çocuk fanelalarr 8l 

J orjetten eşarplar &b 

144 Adet çamaşır mandalı 88 

Çiçek vazoları ve saksılar 88 

BagetJi İpek çoraplar 88 

12 Adet ufak çay peçetesi 88 

3 Çift fantazi erkek çorabı 88 

Kuştüyü yastıklar 88 

Tül ile işlemeli kombinezonlar 88 

DER 1 
El Çantalar1 

Modern şekillerde 

Beyaz, bej, knmızı, gri 

175 

250 

290 

325 

350 

380 Kuruş 

Puloverler 
Safi yün, el ile işlenmiş 

325 kuruş 

Hanımlara 

YAZLIK MANTOLAR 

Hazır ve Ismarlama 

Yünlü dantelalı yazlık 

Bluzlar 140 kuruş 

Yünlü, dantelalı yazlık 

Jiletler 150 kuruş 

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

Fantezi Çoraplar 

30 - 40 • 45 kuruş 

Spor Gömlekleri 

(POLO) 

Çocuklar için 88 kuruş 

Erkekler için 95 kuruş 

rlman 

. ,. 
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1 

I::rkek: pijamaları yekrenk poplinden 
kenarları şeritli İ) i cins. 475 kuruş 

Erkek pijamaları filZgili 
poplinden 375 kilruş 

Erkek Kemerleri 

Süetten, şık ve sağlam 

88 kuruş 

• 
1 

Beyoğlunun istiklal ve Tepe başı gibi iki büyük ve mühim caddesini 
biribirine rapteder. Herkes Geçit ten serbestçe geçer ve sergileri 

gezip dolaşabilir. Eşya alm ak mecburiyeti yoktur. 


