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1 Orgeneral 
1 Asım Gündüz 
1 Beylanda 

1 
Halk "'yaşasın 

Atatürk" dly e 
tezahürat yaptı 

Antakya, 29 (A.A.) - Anadolu A 
jansının hususi muhabiri bıldiriyQr: 

Orgeneral Asım Gündüz ve maiye. 
tindeki zevat dün öğle yemeğini bele
diyenin misafiri olarak Soğukolukta 

yemişler ve dönüı.ıte Beylanda bir 
müddet tevakkuf etmişlerdir. Beylan 
halkı bu münasebetle de Ata,lürke 
karşı olan sonsuz merbutiyet ve min. 
netlerini jzhar etmişlerdir. 

Yüzlerce halk yanın saat kadar bir 
zaman hudutsuz bir sevinç içinde mi. 
safirleriyle birlikte bulunmuşlardır. 
Türkiyeli bir muallimin bu sırada oku 
duğu "Mehmetçik,, adlı kendi şiiri çok 
beğenilmiş ve alkışlanmıştır. 

Heyet Beylandnn alkışlar ve "Ya. 
easm Atatürk,, sesleri arasında ayrıl
mıştır. Bütün kasaba bastan aşağı 
Türk bayraklnriyle donatılmıştır. 

Antakya, 29 (A.A.) - Açık bulu. 
O.- Devamı 4 üncüde 
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Kahı aman suvari1cı imiz, son nuı ncvra1ordan sonra yaplıl< forı bii~ ük geçi t r esminde 

ra 
1 - Hatay asayişini teminde 

muvaffak olacaktır. 
2-Büyük tarama hareketile 
Dersim meselesini kökün

den halledecektir. 
Başvekil 

Oırc§l lYI m lYl~ lYI lril ~aı rr=n ıreı maı lril o o~ o lrila 0 

lfe<dJa~aı ıroo~ olril ©ı nıı ce ır z~mal li'il ©>U<dllYl~ lYI 
~nt~n ~ lQı~<e lfll e ~nonırn~0 c§ID'1'cıF. 

Hararetli nıünakaşalardan sonra 

Milli Hataq davasının hallinde 
hükUmete qeniş selô.hiqet verildi 

lk©llb>lUI D ~<dl ö D <dl ü 
Adliye Vekili dedi ki: 
"-Reyl eri ıı izi verırken bu adamlarrn ailelerini ve 
çocuklarım düşiinerek miisamahaka r olmanızı 

rica ederim. ~' ~ Yazısı 11 incide 

Gençliğin 

Svor 
terbiyesi 
'l'ürkiy ede birinci 
p:anda i' l erdendir 
Spor t eşkil at ı k a rıunu diin 

ka bu l ed ildi 
~ l'(l:lSI 12 ftll'İc/e 

Bır ltal9an gazetesinin ugdurmalarz: 

Sovyetler bizden Kars 
ve Ef.dahanı istemişler .::~~~. 

Ankara, 29 (Hususi) - Büyük Mil- ı Bu münasebetle birçok hatipler söz 
let Meclisi bugün birinci celsesinde af almış, 150 liklerin hiyanet ve dnayct-
kanunu layihasını müzakere etmiştir. c.:'" ncr:amı 12 inride 
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lngiliz faşistlerinin 
Yahudi aleyhtarlığı 

Faşistler hadise çıkarmak için mitingler 
yapıyorlar, Yahudilere küfürler ediyorlarmış ... 

Jspanga lnzilterede. bilhtWa Londramn Ya. ı 
~ lıudi mahallelerinde bazı kimselerin ya. 

ganardagı hudi aleyhtarı Jıareketlerdı bulundu. 
ispanya meselesi, için i~n daima ya· funu, ingilizcs gazetelerden naklen yaz. 

nan. fakat arada sırada alevlenen bir mı.ştık. Bu sabah gelen "Deyli Htrald,. 
yanardağa benzer. Geçen hafta Lond.ra gazetesi, bu aleyhtarlılın gittikçe şiddet· 
kanımazlrk komisyonun.da verilen ka· lendilini söylüyor ve diyor ki: · 
rardan sonra sönmü§ gibi görünen ate§ Yahudiler çok kaba l~kırdılara maruz 
ansızın gene alevlendi. kalıyorlar. Bazan yalnız nümayişler es.. 
Kanımazbk komisyonunun karan nasında d~il, Yahudi, evlerinin bulun. 

malumdur: Bir sene evcl, İspapya har- . dulu sokaklarda bile şiddetli hücumlara 
hının Avrupa'ya sirayetine mani olmak uğnyorlar. 
için İngiltere ta.rafından bir proje ileri a--D--lk-a_lf'D __ lYl_ln_lYl_ınl __ n_u_u_~ 
sürülmJştü. Proje, prensip itibariyle 

1 

lr 
bütü:ı alakadar devletler tarafından ka· 
bul edilmiş olmakla beraber, bir tUrlü 
tatbik edilemiyordu. Geçen hafta Lon· 
dra ::anşmazlık komisyonunda nihayet, 
projenin tatbikine karar verilmi~tir. Ka· 
rara göre: 

1 - H~r iki taraftaki gönüllülerin 
sayılması için komisyonlar gönderile
cektir. 

2 - Komisyonlar faaliyete başlar 

başl:.maz, İspanya'nın karadan ve de· 
nizden m:irakabesi takviye edilecektir. 

3 - Sayım neticesinde her iki ta -
raftaki gönünllülerin mikdan malum 
olur olmaz, az olan taraftan on bin, 
diğer taraftan da o nisbette gönüllil ge· 
ri çekilecektir. 

4 - Franko'nun muhariblik .hakları 
tanınacaktır. 

Eğer birkaç ay sürecek olan bu ame
liye pürUzsUz olarak yürüy d.:ek ol ur
u, İngiltere bUkClmeti, 16 nisanda im· 
zalanan ingiliz - italyan itilifının mer
iyete girmesine razı olacaktır. İtalya 
hükumeti de hu noktaya ehemmiyet ver 
diği içindir ki bir müddetten beri ta • 
kib ettiği tavik siyasetini bir tarafa br
.rakarak İngiliz projesinin tatbikine 
muvafakat etmi§tir. Bugün artık işle· 
rin pül":izsüz olarak bu mecrada yürü· 
mesine mini olan tek 'bir engel, gönül· 
lülerin geri alınmaları masrafının ki· 
min tarafından tesviye edileceği mese· 
lesid:r. 

İtalya ve Almanya, masrafın ala· 
kadar devletler arasında müsavi ola -
rak taksimini teklif ctır.iılerdir. Sov
yet Rusya ise, İspanya'ya cönderilcn 
İtalyan gönüllülerinin, Sovyet hazinesi 
hesabına geri çekilmelerini aykm gör
düğünden bunu kabul etmiyor. Sov
yetler, ancak kendi tebaalarının tahliye 
masraflarını ödiyecekle.rini bildirmiş
lerdir.Maamafih bu ihtilaf ıbugün için 
o derc'.:c ehemiyetli değildir. Masraf 
meselesi ancak gönüllülerin filen geri 
çekilmesine sıra geldiği zaman bahiı 
mevzuu olabilir. Halbuki İngiliz pro
jesinin tatbikinde henUz bu safhaya ge· 
çilmiıdeğildir. 

Projenin tatbikine geçilmesi hak -
kın.da verile nkarar enteranasyonal mil· 
nasebetlerde 'bir salih husule getirmİ§· 
ti. Fakat bu sıralarda Franko'nun ulu· 
orta İngiliz gemilerini batırması ve 
hükUmetçilerin ellerinde bulunan fC• 
birleri bombardıman etmesi nazik bir 

kuır ban o 

Resmini g5ıldüğilnUz Margarlt is. 
mindcki bu İngiliz kızı, Amerikalı ni· 
§anlısı ile evlenmek üzere Amerikaya 
gidiy.P(ll j il • 

N~:flııı olan Basil, ondan bir mild
de~ evvel ln'giıtere1e gelrrti§ ve Marga
ritle orada tanışmış ve sevişmiştir. O. 
rada ni§anlanmışlar, sonra Amerikada 
evlenmek üzere ayrılmışlardır. Basil 
Nevyorka gitmiıtir. Bir müddet sonra 
Margarit te gidecek ve orada evlene -
cekler. 

Geçen gün nişanlısından aldığı mek
tup üzerine, Margarit vapura biniyoc 
ve Nevyorka gidiyor. Uzun müddet 
hasret olduğu sevgilisine kavuşacağı 

için memnundur. 
Fakat Nevy.c-rka çıkar çıkmaz, Ma· 

garite, nişanlısını on beş gün görcmiye 
ceğini söylüyorlar. Sebep: Yeni bir ka. 
nun. 

Hakikaten, Amerikada yeni çıkarı -
lan bir kanuna göre, orada daimi veya 
uzun bir zaman oturacak olanlar muha
cir sayılıyor ve on beı gün zarfında 

Amerikalılarla temastan menedilerek, 
sılıhi bir muayeneye ve bilhassa kan 
muayenesine tabi tutuluyor. 

Zavallı Margarit, Nevyorka tam o 
kanunun tatbik edildiği gün gelmiştir 
ve niganlııını görmek için on beş gün 
bekliyecektir. 

yerde İspanya meselesini başka bir 
bakımdan büsblltün alevlendirmi§tir. 
Bu krizin sebebini anlamak için Ma· 

jorka'nın ispanya harbı çıkalı. İtalyan 

işgali altında bulunduğunu hatırlamak 

lazımdır. 

SevkulceYJi ehemiyeti haiz olan bu 
adanın İtalya tarafından işgali, 1ngil· 
tere ve bilhassa Fransa için büyük bir 
kaygı mevzuu teıkil etmektedir. Fran· 
aa ve İngiltere İtalya'nın• bu adayı 
harbdan ıonrİ da elin.de tutmak istiye· 

Parlamentodaki Yahudi aza ve parti 
liderlerinin söylediğine göre, bu tethiş 

hareketi, Yahudi aleyhtarlığının ilk gö· 
ründüğü 19233 senesindenberi en şiddetli 
hali bugiln almıştır. 

Yahudi aleyhtarı hareketlerin bilhassa 
görüldüğü lst End semti Yahudi erk~nı 

bu hususta dahiliye nezaretine şikayette 
bulunmuşlardrr. Parlamentodaki Yahudi 

mebuslar gnıpu da bu hareketlerin men
edilmesi için dahiliye nazmna bir heyet 
.. önriermiştir. Meselenin Avam kamara. 

smda mevzuubahs edilmek ihtimali var· 
dır. 

Yahudi erkanı, İngiliz Yahudi aleyh. 
tarlannm aynen naıi usulleri ile hareket 
ettiklerini söylOyorlar. 

Yahudi mebuslardan Dan Fankel h~. 
diseler hak.kında şöyle demiştir: 

''Birçok mahallerden öğrendiğimize gö 
re, Yahudi aleyhtarlannın mitingleri 
sırf hadise çıkannak maksadı ile tertip 
edilmektedir. Yahudiler evlerinde oturur
ken bile faşistlerin sokaklarda oparlör. 
!erle söyledikleri sözleri işitiyorlar ..• , 

t,. • • \ ... ,., • 1 • ' 

Londradan Avustralyaya tayyare ile-••• 
lngiliz hava yolları, Londra ile tartılıyor ve tayyarenin süratine ma· 

Melburn (Avustralya) arasında yeni nl olacak kadar fazla yük ve yolcu 
bir posta seferine başlamıştır. alınmamasına çalışılıyor. 

Bu hatta tahsis edilen son sistem 
bir deniz tayyaresi bu mesafeyi do • 
kuz günde almaktadır. Fakat, ileride 
bu seterler daha yeni tayyarelerle 
yapılacak ve yolculuk bir haftaya in
dirilecektir. 

Bu tayyare seferlerinde yeni bir 
usulün de tatbikine başlanmıştır: Yol 
cular ve )'ilkleri, tayyareye girerken 

Bu sürat seferlerine fazla yolcu 
müracaat ettiği için, Lo~dradan iki 
tayyare ka.ldırılmasma karar veril • 
miştir. Tayyarelerin ikisi de Bomba
ya. (Hindistana) kadar beraber gidi· 
yorlar. Orada yolcuların çoğu çıktığı 
için, kalanlar tayyarelerin birine ak· 
tarma ediliyor ve Avustralyaya bir 
tek tayyare gidiyor. 

lngiliz kızları harbe 
hazırlanıyor 

\ 

.. 
' 

İngiliz kadın 

tayyarecilerin • 
den bir çoğunun, 
hükumete mUra -
caat ederek, as • 
keri tayyareci ya 
zılmak ve hava 
ordusunda vazife 
almak istedikle -
rini yazmıştık. 

İngiliz. hava ne 
zareti bu huauı • 
ta henilz kat'I bir 
karar vermi§ ol· 
rnamakla. bera • 9 bcr, talim yap • 

' 

mak istiyen ka • 
' dın tayyarecilere 

askeri tayyare -

' ler tahsis etmiı • 
tir. 

Şimdi, kadın 

tayyareciler, he
men daima aake
ri tayyarlerde ta-
lim yapmakta ve 
onlarla uçmakta.
dır. 

vaziyet meydana getirmiıtir. Bu bom· 
bardımanlar yüzünden İngiliz Avam 
Kamarasında Çemberleyn'e §i.ddetli 
hJcumlar yapılmııtır. Çemberlayn 
bunlara mukabele etmiye çalıı~rken, 
İspanya b:ikumeti, mukabele bilmiıil
de bulunacağını bildirdi. 

HUkCımctçi tehirleri bombardı 
man eden tayyareler İtalya'ya aid ol· 
dufundan bu tehdid, önce, hillcClmct· 
çilerln de mukabele bilmisil olmak 
üzere İtalya tchirlerini bombardıman 
etmek iıtedikleri teklinde antaıılmııtı. 
Böyle bir hareketin t:hlikeıi meydan· 
da olduğun.dan Fransa ve .ir.giltere ı .. 
panya hUkumeti nezdinde ıiddetli te -
,ebbtlate bulundular. Fakat meğer lı -
panya hilkQmeti, İtalya topraldanru 
defn, Majorka adasındaki deniz veba
va tıslerlnl bombardıman edd.:ekmlı. 

Ancak bu izah, vaziyeti teıkin edecefi 

ceğinden korkmakta idiler. Binaen- ~;:;iiil~:z: 
aleyh İngiltere, 1937 ikincik5.nununda ı 

Akdeniz statükonıunun muhafazası ir:, 
İtalya ile bir gentlcmens agreemc.ıt 

yaparken, bunu dilşilndüğü gibi, son 
İngiliz -İtalyan itilafının esaslanndan 
birini de Balear adalarının en ehemi· 
yetliıi olan bu Majorka adası teşkil 
etmektedir. bpanya bJkCımetinin bu 
adayı bombardıman etmek içjn savur
duğu tehdit karıısıooa ttalya, bunu ken 
dl topraklarına 'karıı yapılmıt bir 
tecavllz tellkld -edeceğini bildirmi~ -
tir. İtte İspanya meselesinin alevlen -
mHlne ıdbeb olan b!dise budur •. tngi-

Resimde tay • 
ynrcci kızlardan 

f bir grup talimler 
esn:ısmda görü -
lüyor. 

W- Devamı 4 üncüde 

Çapamarkaya verilen yeni lhllrd tıeratı 
Avrupada emsali olmadığı gibi 

Tilrkiyede de ilk defa tarafımdan i· 
cat edilen pirlncunu torbalannın şe. 
kil ve renklerini namıma tescil eden 
İktısat Vekiletinin (5515 · 5365 • 
5367 - 5207 ve 5209) numaralı karar
larından sonra; bu kcrre muhtelif 
materyalden vilcude getirilen ve ale-
10mum müstahzarat ambal~jlarının 
kapanmasını tesbit ve temhire yara· 

yan bir (DlŞLt KAPAMA KAPSU
L'ONUN) de 15 sene müddetle ihtira 
beratının; lktısat Vekaletinin 2511 
No. ve 26-5-938 tarihli kararile na· 
mıma tescil edildiğini alakadarlarm 
malumu olmak Uzere sayın gazete -
nizle ilanını rica ederim. 

Çapamarka pirincunu Fabı ikası 
sahibi 

M. NURi ÇAPA 

30 HAZtRAN -1938 

CUMHURiYET 

100 Milyonluk istikrazın 
tasdikı 

Y UNVS Nadi lnoilltre ilt 11apılan 
kredi anlaşmasınrn Büullk Millet 

Mtcllıinde tasdiki münastbttile diyor ki: 
"Zahiri şekilleri itibarile bQyQk bir kre 

dJ muarnclui olan bu iş hakiki nıahlyetlle 
bir fstikrazdır. Kredi şeklile alınıp ,·eril. 
mesl pek ziyade kolaylaştırılmıt bir istik 
raz. Gere! pıra 1nslliz plyasasındnn yapı. 
lacak mubayaalara tahsis olunmuş ,.e te. 
diyesi lnslliz piyasasına satılacak malla
rımıza bağlanmıştır. Fakat kredinin fstl. 
maır hiçbir kayıtla takyit edilmiyerck onu 
kullanacak Türkiye hük!ımellnln emrine 
amade tutulmuştur. TOrkfye hükCımetl, 
JngiJlı plyasasındaıı yapacaAı mubayaa!. 
ta dllediAI firmalarla aerbestc:e konuşup 
anlaştıktan sonra, tediye fçJn sadece hu 
kolaylıktan istifade edeeektlr. 

Kredi mahiyetinden dolayı fstlknzın 
blrcok killfetJerlnden kurtulmuş olan bu 
istikraz muamelesi, bu son mahiyeti iti
barile de eşi pek az ıörillmilı ucuzluk ve 
kolaylık Ş1rtlarından dolayı mOstesna bir 
iş olmuştur. Ezcilmle faiz miktarının Qs. 
tüste yüzde 5 e varmadıihnı kaydetmek 
le hAdisenin çok büyük ehemmiyetini tc
hnrilı ettirmiş oluruz. Türkiye de,·Ietf, 
İmparatorluk devrinin hiçbir zamanında, 
hatta uzaklan uın#a bile buna benzer bir 
muamele akdine muvaffak olmuş dcAildi. 
Rejimin, dnnya maliyesine ıner.keılik eden 
Siti'yl bu kadar itibarlı ve şerefli bir mu. 
ımele ile felheylemiş olmn~ı evvclli kendi 
ıncmlckclimlı için, snniyen Türk _ İngiliz 
münasebetleri hesabına cidden bürük bir 
zafer sayılmak deAcrindedir ... 

KURUN 

Kedilerin katliamı 

M EllAIBT SELiM arkada~ımrz ya:ryor: 

"Geçenlerde 500 kl,inln bir araya sele· 
rek, latanbulda ıert kalan ve ıablpli olduk 
ları şüphesiz bulunan kedilere artık doku
nulmaması itin .lmaaladıkları n mtıame. . . ~ -
leye koydtırmala giriştikleri istidanın, -
dütünUlsQn ki, bunlar sadece blribirleri· 
le tanışabilmek lmkAnını bulan kedi sn 
'Yerlerden ibarettir 'Ye eAer bQtlln İstanbul 
daki kedi severler teşebbüsten haberleri 
olup da imzaya iştirak edebilselerdi, şehir 
ahalisinin ittifaka }'akın bir ckieriyeU bu 
müracatte bulunmuş olacaktı 
delllet elUAl mana; kedi sevgisinin 
sade menfaate bağlnnma)':Ip, a)'Dı zamanda 
htanbullulnrın millekAmil bir zevk teına
yillünün do tezabQrO oldu~dur. Bir şehir 
belediyesinin, o tehrin menfaatinin yanı 
sıra, ahalisinin sempatisini - hele hö:rle 
masum ve güzel mevzuda bir arzu belirin. 
ce - ihmal eıınemesi tazımgeldiAine naza. 
ran, uımn zamandıınberi yapılanlar için 
şimdi tekrar "artık yeter!., denilmesini, 
lstanbul belediyesi de tamamile tekrar el
melidlrl 

Olan bitenlerin bütün ilıücülilklerine 
ralmen, - bir kişinin dciUl, birçok kişi. 
nln temennilerini ortaya koyucu olmak. 
üzere - hu yazıda sQ~netle ifade bulan 
temennllerf, nllkadar makamın da ayni 
ııftk6netle karşılayıp ihalayla gôzönünde 
tutması •. umulur?!, , 

TAN 

Basın Birliği kanunu 

s ADlllA ZEKERiYA Sertti ya:ryor: 

"Matbuat kanunu Meclisten ıeçtl. Henüz 
daha kanunun muhtevası hakkında fazla 
blrşey bilmiyorum. Kanunu ıörmedfrn. 
Dahfllye Vekili ŞQkrll Kayanın Mecfüte 
verdlJi nutuktan kanunun mahiyeti bak· 
kında bir fikir edinmek mümkOndOr. F•· 
kRt ben bilhassa Şükrü Kayanın bir paraı
rafı üzerinde durmak isterim. 
"Şimdiye kadar çok bakımsız ve blm•· 

yeslz kalan bir meslek erbabı olarak yal 
nıı muharrirler kalmıttır. Bu nzlyetten 
kendilerini kurtarmak kin llyık oldukl•
rı ve mensup bulundukları te~nı meslek
lerine kavuşmaları lbımdır ... 

Bu sözler bize çok şeyler nadediyor· 
Esas ltlbarJle en bOyük vaat olan hOrrl:retl 
benimsedikten sonra yazı amelc!\lnln, fi· 
kir amelesinin, kanunun hlm:ı)·uf altına 
girişini en can gönülden alkışlııy:ıcnk oıan 
bizleriz.,. 
"Şükrü Kn)·anın, dalın do~rusu kanunun 

himın-e ,·nndeden sözlerindeki bü) ük ma. 
nayı :en kuv,·etle anlı)·acnk 'YC bcnlmsi)'C• 
cek olan en küçQi}ünden en büyüğüne kn• 
dar gazeteciler, muharrirler, ,.e bntfin ~·a 

zıcılardır. 
Yüksek, şcrenı, şuurlu bir gnzetccilik 

lııllyorsık, batla hilrrlyeti ,.c onun yanın
da bOrrl)·et ııduile büyüyen yazıcıları 
.korumak !Azım.,, 
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daic -
R AlIMb"'TLİ üstadım Ahmet 

Haşim, parke ta~ı büyüklU -
günde bir parçası dört beygirli bir 
arabada zor çekilecek !:ıir maden ha
yal ederdi. Bizler onu tatlı tatlı din
lerken içimizden c!e: "Aldanma ki §a: 
ir söxü elbette yalandır., mısraım 

tekrar eder dururduk. Halbuki §air 
sözU hiç bir zaman yalan değildir. 

hatta çoğu zaman ha.kikatin hayali 
çekingen bir ifadesidir. 

Ahmet Haşimin haber \'erdiği ma· 
den henüz keşfolunmadı: fakat alim· 
ler şimdi başka bir şey<len bahsedi
yorlar. Meğer madde, boşluktan iba
retmiş; maddeyi teksif etmek kabil 
olsaymış, §airin tasawur ettiğinden 

cok ağır ~yler ha~ıl olacakmı~.l\fo,;cla bir 

santimetre mikabı demir ne gelirmiş, 
bilir misinir.? 7.500 ton, yani 50 lo
komotif ağırlığı..... Bir santimetre 
mikabı teksif edilmiş altın da 600.000 
ton kadar tutarmış. Bu rakamlar kar
şısında insanın aklı duruyor; ilme ve 

:ilimlere olan bütün hiirmetimize rağ
men inanmak istemiyoruz: hatta, 
Fuzuli'nin mısraını biraz değiştirip: 

"Aldanma ki <ilim sözü elbette ya • 
landır,. diyeceğimiz geliyor. 

Fakat bugünkü ilmin iddialarına, 
yarın yanlış çıkması imkanı olsa da
hi, inanmamızda hiç bir beis yoktur, 

çtlnkU kaderimizle alakadar değildir. 

(Yahut ki alakasını henüz anhyamı· 

yoruz.) Fakat ilmin keşfettiği haki -

katler - pek az istisnalarla - daima 
böyledir. Dünyanın dönmesinden bize 
ne? Yarın dönmediği ispat cdilir~e 

in::an oğlunun o dönmiyc11 dünya ü
zerindeki saadeti veya felaketi bu 
dön.:n dünyadakinden daha az veya 

daha çok mu olacaktır? Bunun için 
hakikatleri iki kısma ayırabiliriz: 

insan oğlunu alakadar eden hakikat
ler, insan oğlunu alakadar etmiyen 
hakil~n tler. 

Bur !arın birincileri bizim kendi f. 
çimizde, hemcinsimizle her nevi mü
nasebellerimizde keş/ettiklerimiz -

dir. • Bir insanı, .bir santi • 
metre mikabı teksif edilmiş altının 

altı yüz bin ton geleceğini hesaba 

Se\·keden ihtiras, insanı bir hakikat
tir, onun doğru hesap etmesi veya 
yanılması da gene insani bfr hakikat

tir: fakat bulduğu şey ne olursa ol· 
sun bize ne? Bir bilardo partisini 

seyredenler iki cinstir: bir kısmı sa
dece bilyaların birbirine vurup vur-

mamasına dikkat eder: bir kısmı da 
bilyalarla meEgul olmayıp bilyalara 
vuran insanın yüzündeki işmiğzazla-

ra bakıp onların yard.ımı ile, o insa
nın ruh hareketlerini anlamağa çah-

5ır. Bu cins seyirciler, ötekilerden çok ı 
daha azdır, bazı partilerin başında 1 

onlardan kimseye tesadüf edemezsi • 
niz; fak at asıl ehemmiyetli. kaderi • 
mizi alakadar eden hakikatleri keş
feden onlardır. 

Onlar şairler, romancılar, moralist
ler, sanatkarlardır; ötekiler de alim
ler .... .İlme karşı hürmette kusur mu 
ediyorum? Hayır: insan oğlunun hi~ 
bir faaliyetini hor göremeyiz. Faka~ 
derece tayini arzusundan kurtulma -
mrza da imkan yoktur: bunun iGin 
insanı tetkik edenleri. mevzuu insan 
olanları eşyayı tetkik edenlerden 
Ustiin saydığımızı söylemekten de ka
çınamayız. 

/\'umllih ATAÇ 

Hamiyetli bir 
vatandaşın vasiye ti 

Üsküdarda lhsaniye mahallesinde Ha. 
cıeminpaşa sokağında 5 numaralı hane· 
de mukim iken 26.6.938 tarihinde vefat 
eden alay hesap ve muamelat memur
luğundan emekli Bay Mehmet O~ladet. 
tin hali hayatında Üsküdar ikinci noter. 
lığinde tanzim ettirdiği vasiyetname ile 
mevcut nakdinden Türk hava kurumuna 
(2000) lira terk ,.e teberrü etmeği vasi
yet etmi~. bu para merhumun vefatı ü. 
zerine J"uruma verilmiştir. 

ZAYi - lıtanbul 15 inci okuldan 935.936 
MıneııhufP nldı~ım $Chadetnameyl zayi et. 
tim. Yenl~ini al::ıraAımdan eski~lnin hiik
rnıı yoktur. 

5.8 N. 2 Mehmeı Saim 
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Yarım gun 
mesai usulü 

lshu bulrla da lathı k edHecek 
Ankarada olduğu gibi 1stanbulda 

da memurların bir temmuz.dan on 
beş eylüle kadar güPlde altı saat ça • 
lışmaları hakkında Vekiller Heyeti· 
nin kararı dün virnyete tebliğ edil -
miştir. 

Yalnız mesai saatinin başlangıcı

nın tayini valilere bırakıldığından ls
tanbul için bugün karar verilecektir. 

lstanbulda da sabahleyin sekizde 
vazifeye başlayıp saat on dörtte pay· 
dos edilmesi ihtimali kuvvetlidir. 

--o-

Çekos'ovakya bizden 
tutun alaca !1 

Çekoslavakya tütün rejisi, memle· 
ketimizin 937 tütün rekoltesinden bir 
milyon kilo tütün almak üzere yeni 
bir münakasa açmıritır. 

Bu münakasa fartnamcsi §ehrlmiz
deki tütün tüccarlarına gönderilmi§· 
tir. 

Münakasa şartlarına göre. reji, 
Bafra, Ta~o\•a. Erbaa, lzmit, Düzce, 
Hendek. Trabzon ve Polathane men· 
r;elerinden tütün alacaktır. 

Münakasaya girecek tüccarlar nü
mune oförtörlerini Eylfıl ayı içinde 
Çekoslovakya rcji:.-ine gönderecekler
dir. 

--o--
\'Uksek T!C'a rel 

mektebinin ı\1aar i fe 
dPvrl 

Şehrimizde .bulunan yüksek tedri -
sat umum müdürü Cevat Maarife 
devri hakkındaki proje kesbi kanu -
niyet eden yüksek İktısat ve Ticaret 
mektebinin devri işiyle meşgul olma· 
ğa başlamıştır. 

Mektebin içinde bulunan lktısat 

vekftletine bağlı ticari tahliller labo
r.:ıtU\·arı buradan ç;ıkacaktır. 
~ 

\~arınkl deniz 
hayreını 

1 Temmuz deniz bayramı. yarın 
akşam yapılacaktır. O gece, Deniz. 
bank umum müdürlüğü, limanımızda 
bulunacak olan Izmir vapurunda alt· 
mış kişilik bir ziyafet verecek, bunu 
300 kişilik bir su\'are takip edecek -
tir. 

Deniz ticaret müdUrü Müfit Necdet 
cuma ak§amı saat on sekiz buçukta 
radyoda bir konferans verecektir. 

Akay ve Şirketi Hayriye vapurla
rından ikisinin o gece için liman ,.e 
Boğaziçinde birer gezinti yapmaları 
da kararla~tırılmıştır. Bu gezinUye 
iki idarenin davetlileri iştirak ede · 
cektir. 

. ,;' 
Lüleburgaz - Edirne Gayrimübadil-

l l ıerin istihkakları 
y o u y a p 1 1 y o r tas~i~~i ~~b:~~::!: b~~~~!:~la~~:~ 

Bu iş ve mevcut yolun tamiri için 1700000 Ankaraya gitmiş olan .. gayri mübadil· 
lira harcanacak !er cemiyeti., umumi katibi B. Şahap 

Geçen sene Lüleburğaza kadar olan 
kısmı tamamlanan İstanbul - Edirne 
Asfalt yolunun mütebaki kısmının in. 
şaatma da başlanmıştır. İlk olarak Lü
le~urgazdan itibaren 39 kilometrenin 
tesviye, sın~i imaJat, şose ve asfalt kap
lama işleriyle meşgul olunacaktır Bun
dan başka bu sene yol baştan başa ta. 
mir cıdilecektir. Bütün bu iş için 
1.700.000 liralık tahsisat konulmuştur. 

İstanbul - Edirne asfalt şosesinin 
Büyükçekmece sırtındaki kısmında, şo
se, etraftaki araziye nisbetle alçakta 
kaldığından bu kq~ yolu sık sık sel bas
mıştır. Bunun için yolun bu kısmı açıl. 
mış ve burada büyük bir köprü inşasına 
başianmı§tır. 

Asfalt yoldan geçen fazla yüklü o.. 
tobüs ve kamyonların yolu bozdukları 
nazarı dikkate alınarak Silivri kasabası 
yanında bir büyük otomatik tartı ale
ti konulmuştur. Bu alet yoldan g~en 

otobüs ve kamyonları tartmakta ve üç 
tondan fazla yüklü olanlara müsaadC
verilmcmektedir, Diğer şehir ve kasa
balar civarına da ayni aletten konula. 
taktır. 

Emniyet sandığı faiz 
mlktd rını indirdi 

Ödünç paralarda senelik faiz miktarım 
yüz de on ikiden yii:cle sekiz buçuğa 
indıren kanun dolayısile Emniyet sandı. 
ğı da müce\·hcrat mukabili ikr.ızlara ait 
faiz miktarım yüzde sekiz buçuğa indir. 
miştir. Fakat Sandık, altın, esham ve tah 
'ilat mukabili alınacak faiz için bu mik
tan da fazla görerek bunlardan alınacak 
faizi yüzde yediye indirmiştir. 

Emniyrt sandığının ,sandığın Ziraat 
bankasıle beraber İktisat \'ek3letine bağ. 
Iı bir miies.:ese haline gelme~i dolayısile 
emlak vesair ~erler ipotek ederek borç. 
bnnıış Ye borçlarım ödememiş olanlara 
son bir kolaylık olarak ortaya koyduğu 
çok müsait formulün müddeti bitmiştir. 
Bu formüle rağmen birçok alacaklılar 

sandığa müıacaat ederek anlaşmamış
lardır. Yeni kanuna göre. Emniyet san. 
dığmın alacakları icraya müracaat et. 
meden merhun maim satılmasile tahsil 
eclilece~inden sandık idaresi bu malların 
listec;ini hazrrlamı~ ve icrasız olarak sat
mağa karar \'ermic::tir. OV;rendiğimize gö. 
re bu <.:ekilcle AAtılacak em1 :'i~in miktarı 

çnkçafhr. 

Tonton amca 
mczan~co 

Asfaltın temiz tutulması için bir tan
zifat amele kadrosu yapılmıştır. Bun
lar yolu daimi şekilde temizlemekte -
dir. 

İstanbul • Edirne asfaltı üzerine te
dadüf eden kasabaların içindeki yollar 
parke veya adi arnavut kddırımiyle 

döşelidir. Belediyeler bu yolları da as
falt yaptıracaklardır. Bu işe Silivriden 
başlanacaktır. 

Deniz kazalarını 
önlemek için ... 
Sıkı bi r kon trol 

yapılması kararJaştJ 
Son günlerde deniz kazalannm ~ok 

fazla olmağa başlaması alakadarları bu 
hususta tedbir almağa sevketmiştir. 

Deniz ticaret müdürlüğü ile emniyet 
müdürlükleri bu kazaları önlemek üzere 
limanda ve civarında sıkı tedbirler al· 
mak için işbirliği etmişlerdir. Bu mak. 
satla iki daire alakadarları bir toplantı 
yaparak alınması lazınıgelen tedbirleri 
karar halinde tesbit etmişler ve derhal 
tatbikine girişmi~lerdir. 

Verilen karara göre, bilhassa pazar 
günleri bütün İstanbul sahilleri tam ve 
sıkı hir kontrol altına alınacaktır. Bu su 
retle, açıkta denize girenlere meydan 
verilmiyecek, haddi istiabisinden fazla 
yolcu alan \'esait seferden menedilecek. 
kayık kıralıyarak sandakısız denizde gez 
mek istirenlere mfr::aade olunmıyacaktır. 
Ayrıca, tahli~iye sandalı olmıyan plajlar 
da denize girmek yasak edilecektir. 

Vapurlann haddi istiabilerinden fazla 
rolcu taşımamaları için evvelce verilmiş 
olan karar da şimden sonra ciddi bir şe
kilt'le tathik Ye kontrol olunacaktır. 

Yolcu almağa mezun olmıyan bir ta. 
kım motörlerin liman dahil \'e haricinde 
yolcu taşıdıklan tesbit edilmi~tir. Bu mo
törler hakkında da <.:ıkı takibatta bulu. 
nulacaktır. 

Bu <.:aydığımız memnuiyetlere riayet 
etmiyenler derhal yakalanarak cürmü 
meşhur mahkemelerine seYkcdilecekler
dir. 

Bu kontrol ve takip işinin de,·amh ve 
muntazam bir şekilde yapılabilme<.:i icin. 
Rumeli \"e Anadolu tarafındaki bütün 
sahilll"r, içinde polic; ve liman mrmurla. 
n bulunan motnrler ,.e sanctallar tara
f mdan tarassut altında bulundunılacak. 
lardır. 

dün şehrimize dönmüştür. 
B. Şahap, gayri mübadillerin muta

zarrır olmayacakları kendine temin 
edilmiş olarak geri dönmüıı bulunmak· 
ta:hr. 

Son zamanlarda hükumetin gayri 
mübadil bonolarını hazine tahvillerile 
karşılaştıracağı şeklinde bir şayia çık
ması üzerine tahvilat on kuruşa kadar 
düşmüştür. 

Gayri mübadiller, esas kıymetleri 

yüzde yüz olan bonoların bu derece 
düşmüş olması karşısında müşkül bir 
vaziyette bulunmaktadırlar. 

Bugüne kadar gayri mübadillerden 
bir kısmı, yüzde doksandan başİayarak 
ellerindeki bonoları, yüzde on beşe 
kadar satmış'lardır. Bir kısmı, yüzde 
yliz kıymetle emlak almış bulunmakta
dır. 

Bir diğer kısmı da, bonoların kıy· 

metine itibar ederek satmıyorlar. Fa
kat, kıymetin düşmesi dolayısile. mü
him bir yekun zarar etmektedirler. 

Gayri mübadiller, istihkaklarının 

zararsızca tasfiyesi için alınacak mü
essir tedbiri dört gözle beklemektedir
ler. 

-o-

Fene rbahçede pis 
k oku neden 

iler i ~eliyor! 
Fenerbahçede yapılan mendireğin bu. 

rada büyük bir ihtiyacı karşılamakla be
raber akıntı ile gelen molozlar yüzünden 
civarda fena bir koku yayılmasına se.. 
beb olduğunu yazmıştık. 

Bu ch·arda oturanların şikayetleri üze
rinde keyfiyet tetkik edilmiş ve bu fena 
kokunun daha ziyade ötcdenberi dalga. 
!arla sahil kısmında toplanan molozlar. 
dan ileri geldiği anlaşılmıştır. Binaena
leyh bu boş ,.e molozlarla dolmuş olan 
saha temizlik amelesi taraf mdan te. 
mizlenecektir. 

Deniz ticaret müdürlüğü de tarak du. 
bası ile denizin bu kısmını tarayarak te
mizlemeğe başlamıştır. 

Diğer taraftan Fenerbahçenin iman 
planı mucibince burada belediye tara. 
hndan bir rıhtım yapılacaktır. Bu nh. 
tım yapıldıktan sonra bugün rnr' cut 
mahzurların tamamen öniine geçilmiş 
olacaktır. 

--o---
iki şilep d a h a 

a lını y or 
oğrendiğimize göre, yeni kurulan 

Şilepçilik Şirketince Bakır, Demir ve 
Krom şileplcrinden sonra yeniden iki 
şilebin alınmasına karar verilmitşir. Bu 
iki şilep tesbit edilmiştir. Yakında sa
tın aima mukaveleleri yapılacaktır. 

-<>---
Va :1 uneılar Valovaya 
serbestçe ıddebll lrler 

Emniyet müdürlül;ünden: 
Y:ılıımcılnrın Yalol'ııya Rİlm<'lerinde ""e 

orada kalmnlarında polisçe hiı;blr formıı
liteye lüzum olmadıih tebliğ olunur. 
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Bir ıtaıyan Istanbul valisinin 
lÇERD~: 

• Maarif vekaleti viHiyetJcrde mektep 
ihtiyacı hakkında espekterlerin' raporları
nı tetkik etmi, ve yeni açılacak orta okul_ 
Jarın adedi 40 olarak tcsbit edilmiştir. 500 
kadar da köy okulu yapılacaktır. 

• Maarif vekili şark seyahatine bugün 
çıkacaktır. 

• Türkofis teşkiJAtında ağustos başında 
yapılacak değişikliğe göre, Tokyo ticaret 
konseyliği lağvedilecek, 1skenderiye ata
şeliğine Bombay ata~emlz Turhan Boray 
tayin olunacaktır. 

• Gayrimühadiller cemiyeti lıı;iıtibi Se
bap, Ankarada vekaletle temnslar<la bu. 
Iunduklan sonra dün şehrimize gelmiştir. 
Başvekalet gayrimübacHllcrin vaziyeti ile 
meşgul olmayı vaauetıniştir. 

• .Müzeler idaresi tarafından Topkapı 
sarayı aYiusunda fotoğraf, kimya ve kalıp 
atölyeleri için yeni bir bina yaphnlmak
tadır. 

• Kültür direktörlüğiinfın hazırladığı 
bir programa göre, öliretmenler şehrimiz
aeki müze ve taribt eserleri gezeceklerdir· 
~füzeler mimarı Kemaleddin Allan ve 
Türk _ hJaın müzesi müdürii Abdülkadir 
Erdoğan kendilerine malumat vermeye me 
mur edllmi~lir. 

• Seyyahlara kolaylık olmak üzere bazı 
hudut şehirlerimize ve Sirkeci ile Galata 
·da yarından itibaren pora bozdurma gişe
leri açılacaktır. 

• Cenevretle toplanmış olan milletlera. 
rası afyon konferansı faaliyetini bitirmiş 
,.c murahhaslarımız bu ~abahki ek!'lpre!lle 
f>ehrimize "elmişlerdir. Vekalete Terilmek 
Üzere bir rapor hazırlanmaktadır. 

• ipekli kadın çoraplarının nizamn~me 
hükümlerine göre yapılıp yapıl~adıgı•ı 
tetkik etmek üzere Ankarad:ın hır. ~ana: 
yi teftiş heyeti ~elmi~lir. Şehrlmızdekı 

büliin ipek çorap imalathaneleri tefti~ e.. 
dilecektir. 

• Heyo§lu halkevi tarafından yapılan 

ses müsabakası kız ve erkek birincilerine 
milkAfalları dün verilmiştir. Halkevf, mü.. 
racaatlar üzerine, ikinci bir ses müsaba-
kası daha yapmaAa karar vermiştir. ı 

• Esnaf muayene cüzdanl~rının değiş J 
tirilme müddeti bu akşam bıtecekllr. Bu. l 
na raAmen henüz yeni cüzdan almamıf 
on binden fazla esnaf vardır. Bunt:ır 1 
temmuzdan itibaren müracaat ettikleri tak ! 
dirdg 3 liradan 5 liraya kadar ceza vere- ' 
ceklerdir. 1 

• Denizbank tarafından Paşabahçede bP 
vük bir tersane kurulac:ıAı haberi yanlı,. 
tır .. Terc;ane haliçte kurulncaktır. 

• Halkevteri sıhhat kolu haşkanlığın:ı ı 
Edirne saylavı doktor Fatma Memik tayin 
edilmiştir. 1 

• Otomobillerin muayene.sine 15 tem. 
muzda başlanacaktır. dağılmaz cam tak 
m1yan 300 taksi otomobili seferlerden 
kendiliğinden çekilmiştir. Buna mukabi! 
bir sene zarfında 4li0 yeni araba i,JemiyL 
başl:ımıştır. 1 

• Yobancı garsonla~ın yalnıı bi~ahane. l 
]erde çalışabileceklerı esas oldugundan 
ticaret odası tarafından gazinoların bira ı 
hane sayılıp ~ayılamıyacağı tetkik olun 
muş ve yabancı garsonların . sıııinolard:ı : 
çalışıım 1 yacoi;ına karar ,·ermıştir. 

1 

• Şirketihayriyenin haftalık tcnezziih 
seferleri bu cumarte,iden itibaren ba~la. 
y:lcnktır .. 71 ve 7 t n~~m~.rıılı vopıı~lar b~r j 
cumartesı 14,30 da koprıırlen h:ıreket ed · 
<'Pk, biri Anadohı, di~eri Rumrli sahilini 
takip ederek Boğaz dışına çıkacak, dönüş. 
ıe bojtm1aki her egıence yerinin önümk 
durı1caktır. 

• ;'\aria vekili dün :ıJ.:~nm Arıkaraya f 
hareket t'tmiştir. Elt'klrik !rlarP<;İ y~ni kaıl j 
rosu ile yarından itiabren işr. ha~l1'\·3cak . ~ 

tır. 1 

Deanna Durbin'i 
dava ediyorlar 

Küçük kızı sinema yt!dızı yapan . 
para istiyor 1 

gazetesinin 
uydurması 

ltalyanca "Popolo di Roma,. gaze. ı 

tesi Bükreş mahreçli olarak !)U habe- l 
ri vermektedir: 

Kral Karol'un lstanbula ve Tata - ı 
reskunun Londraya ayni zamanda vu
kubulan seyahatleri Bükreş gazetele-! 
rinin bütün sütunlarını işgal ediyor. 
Gazeteler, ihtimal ki hükumetin tav -
siyesi üzerine bir müddet bu mesele 
hakkında sükut ettikten sonra bugi.in 
tefsirlere geçiyorlar. 

Evvela birbirleriyle münasebeti ol
.nadığı söylene=ı bu iki seyahatin bu
m.in birbirine bag~lı olduğu ve ayni ,, 
~aye ile yapıldığı görülüyor. 

Mesele esasen pek yeni olmıyan bir 
"rojedir: Bir taraftan Romanya ile 
· .. 'ürkiye, diğ~r .tar~~:~ ~a !ngilte~e 1 
ile müessir bır ış bırlıgı vucuda getır- 1 
mek. 
Buiş birliğinin esası ve manası şu

dur: lngiltereye Karadenizde bir li
man verilecektir ve bu Umanda bir 
!ngiliz filosu bulunacaktır. 

Bu lngiliz deniz üssünün tesisi ile 
beraber Romanya İngiliz parası ile 
kendi ordusunu tamamen tt>çhiz ede
cektir. 

Ayni haberlere göre, Tataresku da 
kral Karoldan bu mesele ile meşgul 
olınak ve evvela İngiltere hükmetini 
bu hususta iskandil ederek anlaşma
yı temin etmek vazifesini almıştır. 

Verdiğimiz bu haberler, tabü, hil
kUınet mabafilinden alınmaımştır, fa.
kat daima iyi malmat alarak Romen 
mahafilinde bunlara muhakkak na ~ 
zarı ile bakılmaktadır. Daha doğrusu 
olmuş değil, olabilecek bir şey olarak 
görülüyor. 

Bir y.t1an haber 
Ayni ga:;ete Berut mahreci ile <ÜJ 

gu haberi. veriyor: 
Gazetelerin yazdığına göre Sovyet 

hükmeti Türk hükfımetine, 1921 de 
Türkiyeye ilhak edilmiş olan Kars ve 
.Ardıhau vil~yetlennin iadesini iste -
mtşUr. 

Sevimli küçük artist Deanna Dur- _ __ O_r_g_e_n_e_r_a_I ___ _ 
i:in Holivutta mahkemeye verilmi~-

tir;'Yüt erkek ve bir kız,, filminde yüz As 1 m GÜ n d Üz 
kişiyi peşinden sürüklcmi~ olan Dean
na, bu gün bir tek erkeğin karşısında 
aci: kalm .ş ve a:lamm kendisini malı • • 
k::meye vermesine mani olamamıştır. • 

Artisti dava eden l»r komisyoncu • 
dur. Komisyoncu, Deannayı sinemacı. , 
}ara tanıtmı§, onlarla zengin şeraitli bir 
mukavele yapmasına muvaffak olmuş.
tur. Buna mukabil, adam. sinema ida- • 
resinden komisy.onunu almıştır. Fakat, 
Deannadan da bir miktar para istiyor. 
Lakin şeytan kız, bu parayx vermemek 

arzuı;und3dır. 

Mahkemenin davayı ne karara bağ· 

layacağmı henüz kim'e bilmiyor. 

ıJış süµısa 

ispanya 
yanardağı 

(Ba! tarafı 2 incide) 

lizler ve Fransızler şu suali soruyorı..r: 
- Majorka İtalya toprağı mıdır ki 

buranın bombar.dımam İtalya'ya karıı 
yapılmış bir tecavüz tellkki edilsin? 

Acaba vaziyet nedir? İtalya'nın Ma
jcrka gibi stratejik ehemiyeti haiz bir 
adaya sahih olmak istediğine §U?he 

yoktur. Fakat böyle bir teıebbüs ken
disini İngiltere ve Fransa ile harba ka
dar sürükliye',;eğini bildiği için İspaıı 
ya harbından soora tahliye etmeği ka
bul etmiştir. Ancak İtalya, İngiliz • 
italyan itilafı meriyete geçinciye ka -
.dar adayı rehin olarak elinde tutma~ 
istiyor,. Bombardıman edilmesine mani 
olmak istemesinin sebebi de burada 
Franko'y yardrm için geni§ bir üs te
tıis etmiı olmasıdır. 

A. Ş. ESMER 

Vtyanada Barodao 
çıkarılan yahudUer 

Viyana, 29 (A.A.) - Havas ajaan
sı muıhabirinden: 

Avukatlık mesleki hakı.ındaki emir
nameyi tatbiken 720 yahw;ii avukat Vi· 
yana barosundan çıkarılm11tır. 

Hlr fı'ÜOdl· uç tiren 
kazası 

Meksiko" 29 (A.A.) - Dün - Lui 
yakininde bir tren yoldan çıkmıştır. 

20 kişinin öldüğü ve 32 kişinin de 
yaralandığı söylenmektedir. Dün iki t
renin daha yo1dan ~ıkmı§ olduğu haber 
verilmiştir. 

Bunlardan biri San-lui hükumı:ti da
hilinde kardena istasyonu civarında., 

diğeri de vera·krüz hükumeti dahilind! 
jalapa civarında vukua gelmiştir. 

' Alemdar Sineması 

tKt FiLM 
1 - Ali Baba Hindistan

da "Türkçe Sözlü" 
2 - Şeytanlı Tren 

_........ = -~ ......... ~-·.. --· ••.• 
Kuyuya düşrn t:oı•uk 

Knrtalda Yakacık cadesinde, 2 numa
ralı evde oturan Mustafanm 12 yaşla· 
nndaki oğlu Niyazi, Saim isminde biri. 
nin bostanındaki kuyuya düşmil-, ve ça
h§malara rağmen kurtarılamryarak bo. 
ğulmuştur. 

_.. Baştarafı 1 incide 
nan Maliye Umum Müdürlüğüne Ce. 
mil Baki tayin edilmiştir. 

'' Türkiye yeni bir ıafer 
kazandı,, 

Hatty nıcselesindeld son va::fıt-et 

üzerine lngilıface "Dcyii Hcrald,, g1-
zetesi ~unları yazıyor: 

Türkiye dün İskenderun Sancağı 
üzerindeki siyasi mücadelede yeni bir 
zafer kazanmıştır. 

Dün gece haber alındığına göre, 
Tilrk askerleri, Fransız kuvvetleri ile 
beraber memlekette asayişi temin et
mek Uzere, Sancağa girmek üzeredir. 

Son gtinlerde Türkiye bu hususta 
Fransız hükmetini çok tazyik etmiş, 
lskendcrunda, karışıklıklar çıkmış ve 
vakit vakit, iki htikCımet arasında bU
yük ihtilclflar çıkmasından korkul -
muştur. 

Bununla beraber, müzakereler Tür· 
kiyeye imtiyaz veren bir netice ile 
bitmiştir. Buna göre, Sancakta umu
mi asayişi temine Türkiye de işti • 
rak edecektir. 

A~<S3rayda 
basılan ev 

Polis dün Aksarayda hir batakhane de 
nilebilecck bir evi basmıştır. Yapdan ih 
bar üzerir.e birkaç Ründenberi Aksaray. 
da Safular caddesinde 69 nuınaralr ev 
memurlar tarafından kontrole ba~lai1J'llış 
trr. Evin sabıkalılardan Melek tarafın

dan tutulmuş olmaı;ı da şüpheyi arttır

mıştır. Nihayet dün gece eve teker te. 
ker birçok kimselerin girdik:eri görül
müş ve bir müddet c:onra da ev sarılarak 
basılmıştır. Polisler derhal eve girmiş
ler karşılarına çıkan Meleğin bağırıp ça. 
ğırmasına rağmen her tarafı araştırmağa 
başalmrşlardr. Bu sırada odaların bazı
larında esrar ve eroin çeken kimseler, 
bazılarında da uygunsuz vaziyetlerde 
kadın ve erkekler yakalanmıştır. 

Yakalanan kadınlar ara5ında Mele~in 
öz kızı ':\telahat de vardır. Bundan baş. 
ka Arteo. Belkıs. ismindeki kadınlarla 
Rıfat ve Salahaddin adında da iki adam 

Atına seyatıatn lhıall<kontdla 

Beyanatı 
İstanbul valisi ve belediye reısı 

Muhiddin Ustündağ ile refakatindeki 
arkadaşları dün Atinadan avdet etti
ler. Yunan hükümeti heyetimize Ati. 
nada bu!undukları müddet zarf mda 
candan gelen bir misafirperverlik gös 
termi§, halk her geçtikleri yerde ken. 
dilerini sevgiyle karşılamış, Muhiddin 
Üstündağ. gerek varışta ve gerek dö
nüşte bir klta asker tarafmdan se • 
Iamlanmış, oturduğu oteııere TUrk • 
Yunıı.n bayrakları çekilmiştir. 

Dün valimizi karşıhyan muharriri. 
mize Muhiddin Ostündağ Yunanistan 
intibalarını anlatarak demiştir ki: 

"Yunanistan payitaht nazırt Ekse
lans 'Kotzias'm iki sene e"·vel tstan
bula yaptığı ziyareti iade etmek için 
Atinaya gittik. Bu seyahat heyetimiz 
üzerinde her bakımdan mükemmel in 
tibalar bırakmıştır. Kendilerini Lem • 
sil etmekle iftihar duyduğumuz !s. 
tanbul hem§erilerine her şeyden ev -
vel şuruını kuvvetle tebarüz ettirme
liyim ki, Yunanistaoın gezip dolaıtı. 
ğımız bütün aksamında Türkiyeye ve 
İstanbul hem~erisine karşı çok derin 
ve şuurlu bir sevgi ve hürmetle karşı. 
Jaştık. Gerek Atinada, gerek DeJfiye 
kadar geçtiğimiz yerlerde ve gerek 
Mora yarımadasında heyetimize ayni 
sevgi ve hürmet g~terildi. 

Atatürk'ün cihanşümul \'arhğının 
Türkiye ve Türk milleti hakkında ne 
kadar sihirkar ve hünnetk!r tesirler 1 
yarattığına bir kere daha şahit olduk. 
Göğilslerimiz gururla, iftiharla kabar
dı ve gözlerimiz gevin~le yaşardı. 

En büyüi.ünden en küçüğüne kadar 
bütün resmi makamların mümessili~ 
ri ile mensupları tarafından her vakit 
ve her yerde gördüğtimUz dikkat ve 
ihtimam; en ya§lısından en gencine 
kadar halk tara!mdan her imkan 
ve vesilede gösterilen alaka ve sevgi 
bi~ hakikaten müteheyyiç etti. 

Başta aziz dostum ve değerli arka
daşım payitaht nazırı bay Kotziu ol. , 
duğu halde tanımakla mUbahi oldu- [ 
ğumuz bütün halk mtimessilleri kalp-

Jerinden co5an sevinci, kardeşlik sev 
gisini selamlarile birlikte İstanbul 
hemşerilerine ve Türk vatanda~ları • 
na sadakatle iblağını bizden ısrarla i 
tediler. Biz.e tevdi edilen bu va.zif eyi 
değerli delaletinizle bütün İstanbullu
lara karşı üa ederken bütün vatan • 
daşlarıma karşı da ifa etmi§ olmak. 
la derin ve sonsuz bir zevk duyuyo
rum. 

Yunanlı dostlarımızın yakından 

gördüğtimm bu samimi düşUnce ve 
duyguları bizim kendi haklarındaki 

hissiyatımıza tamamen tevafuk et • 
mcktedir. Yunanistanın bilhassa son 
yıllar zarfmda her sahada gösterdiği 
terakki ve inkişaf cidden büyUk tak
dirlere layıktır. Her yerde yeni bir 
teşebbüsUn temelleri atılmakta, yeni 
yeni halk hizmetlerinin esasları ku • 
raulmakta veya mevcutları ıslah ve 
tevsi edilmektedir. Resmi faaliyetle -
re yer yer büyUk hususi yardımlar ve 
te~ebbti.sler de eklenerek geniş bir i
mar manzumesi meydana getirildiği 
aşikar bir surette göze çarpıyor. Bu 
eserin en değerli ve başlıca yapıcıla. 
rından biri de dostum Kotziastır. Bi. 
~ kar§ı kalbini en geniş bir civan -
mertlikle açmış olan bu mükemmel 
insan, bitmek tükenmek bilmiyen e • 
nerjisi ·ve başarıcı teşebbüs kabiliye. 
tile kendisini bütün vatandaşlarına 

sevairmiş ve hemşerilerinin kalbini 
bihakkın k.aıanmağa muvaffak olmU1;· 
tur. 
Nazırla Atina belediye reisi ve ar. 

kadaşları memleketimize karşı bes • 
lemekte oldukları samimt bağlılıkla. 
rmr ve sevgi duygularını bizzat ifade 
etmek ve göstermek için Cümhuriyet 
bayramırnrza tesadUf eden tarihlerde 
şehrimize ve Aiıkaraya gelecekler • 
dir. 

• • • 
Vali Muhiddin Üstündaf dün yu

karıya kaydettiğimiz beyanattan gay· 
ri beyanatta bulunmamr~tır. Dj.in ba
zı gazete1erde çıkan ıözler onun beya
natı değildir .• 

Bir kadın, kaynanasıriı 
ütü ile yaraladı 

Belki de sıcakların gittikçe artma
smdan olı;ak yaralama. vakaları son 
günlerde mühim miktarda ~cğalmış
tır. 

Bilhassa bu arada iki gündür yazdı
ğımız gibi kadınlarda .sık sık mühim 
hadiselere sebep olmaktadırlar. DUn 
de gene bir kadın 77 yaşındaki kay
nanasını ölüm halinde yaralamı§tır. 
İbrahim çavuş mahallesinde Mi -

mar Kasım caddesinde 64 numaralı 

evde oturan 1' cyzullahın karısı 33 ya
şındaki Azize yamnda bulunan 77 yaş 
larındaki Hakime ismindeki ihtiyar 
kayın valdesile bir türlü geçineme · 
mektedir. 

Bu vaziyet son günlerde gittikçe 
gerginleşmi~ ve iki kadın birbirleri-

le sık sık ağız kavgaları yapmağa. 

bailamışlardır. Dün ise ehemmiyetsiz 
bir sebeple iki kadın tekrar birbirle

ne söğUp saynlağa başlamışlar ve bu 
sefer hadise yalnız ağız kavgasile 
kalmamış, Azize elindeki kocaman de 
mir ütüyü olanca kuvvetile zavallı 

ihtiyar kadının kafasına indirmiştir. 
Bu darbeyi yiyen kadıncağız derhal 
kanlar ic:inde yere yığılmış, Azize iıre 
ne yapacağmr şaşırarak kayın valde· 
sini sularla ayıltmağa koyulmuştur. 

Fakat gürültüyü duyan komşuların 
gelmesiyle iş anlaşılarak Hlkirne im· 

dadı sıhh! ile Haseki hastahanesine 

kaldırılmış Azize hakmda da tahki • 
l{ata ba~lanmıştır. 

Kudüsle · asıJan Yahudi 
Flislinde Yahudiler matem yapıyorlar 

Kudüs, 29 (A. A.) - Genç yahudl Yahudiler ve bilhassa Tel • Aviv 
müfritlerden olup Roşpeıı yakıııında 
bir arab otobüsüne sila.hla taaruzda 
bulunmuş olan lbnJyusuf, affedil • 
mesi icin avukatı tarafından yaı>t -
lan son teşebblise rağmen bu sabah 
idam edilmiştir. 

Filistinde bu adam İngiliz idaresince i. 
dam edilen ilk Yahudidir. 

tutulmuştur. 

Evde aynca paketlerle eroin ve esrar 
ile bunları içmeğe ve kullanmağa mahsus 
aletler de ele geçmiştir. Kadınlar mua
yeneye sevkedilmiş, diğerleri hakkında 

da tahkikata başlanmıştır. 
Taksimde sabıkalı, eroincilerden kürt 

Osınanın kansı Saadetin evinde de 
yapılan araştırmada bir miktar eroin i. 
le adamlan olan San Mustafa ve şoför 
Mustafanm üzerinde de muhtelif madde
ler bulunmuştur. 

yabudilert bu idamdan dolayı beye· 
can içindedir ve matem alAmeti ola
rak grev devam etmektedir. 

Flllstln statüsilnlin yeniden göz -
den geçlrllmesl taraftarı olanlar, 
mUfrit slonlst unsurları btr araya. 
getirerek gençlik arasrnda şiddetli 

bir propaganda yapmaktadır. 

Zabıta, yeni nümayişler icra edtl
oıesi ihtimaline karşı ihtiyat tedbir
leri almıştır. 

Cesedi gömüldil 
Kudü5, 20 (A.A.) - Yahudi delikanlı .. 

sr lbniyusufun dün öğleden sonra icra 
edilen cenaze merasimi, millıim miktarda 
zabıta, asker ve tayyarelerin nezareti al
tında yapdmış ve hiçbir hadise olmamış 
tır. 

Bütün Filistinde geniş bir protesto ha. 
reketi görülmektedir. 
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Kanalizu)'m ielnln ne halde oldu
ğunu bilmiyoruz. Herhalde pek ~lf 
ve yavaıı bir ~ var Jnı itin. 
;Öyle ~ıWt ~alt.Mı' ... 
yin azam! dratle bqanlmumı Wıe • 
dilfmlz bn g\inlerde bhle pek can llkı. 
CI ve almak pll)'Or. 

let:anbal eebriDbı twtlnl en Jma r.a. 
manda ve en kestirme JOllardan adam 

l'arelere brp açdmumı JlıtecUll • 
mis bl!Jtlk mlcadete aftfeelnde hatı
rmııa gelen tedbirler, otmcUUk, ban. 
Jan1an ibaret. Ama mbhat .... dl • 
ft~ '" be1e4l1e1lfa ~ ..... ~ .............. ... 
lerl olaeattır • .lelk ODiar ne mnuı 
afldanm ~ 'ftl ne zaman bir 
eeyler eöyllyecelder? Bizi daha -
bekJetmeleler imi. 

Dünyanın an bQyQk 
sahnesi 

B u .ıme Millnoda Stona eatoamda ,.ptm1m41bt. in· 
1111 hemen hemen bitmek nwe olan bu muamm sah 

nede ltalyamn eski w ymi lfrlk w dramatik pbesleriniıı en 
aOzelleri oynanacaktır. DQnyanm en b8y8t sahnNf olan bu 
lllme 3000 metre.murabbaı bir sahayı kaplar. DeJatan oto. 
matit w 13 katlıdır. 

Süne 300 nn.-mf, 100 damlll, 50 kGçt1k prbı, 2000 
üt&' w aktris, 100 kadar elektrikçi w müfnedyl bol bol 
alacak bdar geniftir. Burada ilk oynanacak piyes "Ayda., 

operasıdır. 

2' temmuıdaJd ilk temsil için salonda bulunan 25,000 Jdfl· 
Uk yer tlmdiden tırınıamen tutulma§tur. 

* Almanyada 
halk otomoblllerı 

H .ülBURG dvaımda Fallenlebmde 8eZ'l baHDde o
tomobiller imal edecek J8Dl bir fa!ırika ıapılm•k. 

tadr. 2 kilcımetıellk plÜf bir l&h&yı illal ed8ll bil fab
rika ilk arabalarmm 1939 aeneai eoıı1armda J8P11U1 bulu
nacaktır. Bu otomobiller 4,20 metre uunlatımda, ı• 
metre pnlelllinde, 650 kilo ağırhjma olacaktlr. 25 bey
pmc olan motörlerl anJ>enm ark•amda bulunacaktlr. 

Otomobil yollan 11zerfnde 100 kllcımetn bdar Jmlı p
debllecek olan bu otomobiller ancak 990 marka atılacak.. 
m-. Bil otcmobilJerden ilk hamlede 7 mllJOl1 tane Abla.
Cliı tlmJd edilmekteclir. Cllnkl bil otamobllJae haftada es 
mark &teamek IU'tiyle krediyle sablacütır. 

Otcıadıllledn yedek akummı 4a p)'et ucua flatla te. 
dartt etmek bbl1 olaeaktır. 

-tc 
Çok ıısan bllma ~•koru 
$ 2M:otnc kadar gok liAıD bilme 1*ra. papehfm 

tercUmanı olan bıdlna1 VewtanUM,.ıL Y&lmı
larda 6lan bu mm yer1n1 Framm ~ bir ...... 
papu tutmue. Ba at 91 lilall. b11mette.Fmll- Bu dillerin 
CS8 l buglbı koııuplan dlllerdenmlı, mlltebaldal 1ıranl, A
.art, P'mJıke dilleri .sn bugl1Jı J:ot oJmua mlJJeıtlen alt 
~ 

1 

• • • 
1 Derler ki: 

Yu mewiminin sabahlan aktamla.rm 
dan- Akpml•n aabahlanndan. .. Gecele
ri l(1ndüzlerinden l(lndülleri pederin.. 
dan ve denisleri kırlarmdaD.. Kulan de
ııWerinden- Ormanlan dalJarmdan
Dailan orman1armdan daha güı.eklir • 

Fakat bence yu meYlimiııin bunlar
dan pek daha çok cüzel olan FJi, öile 
yemeklerinden sonra, ~Je -m. uda. 
sız. ve &erin bir yerde derince bir uyku 

~-
• • • 

• Soluk su. terbet. limDnata, ayran. 
bira, dondurma hep llzin olsun! ~ sı· 
cak ve d\Jl'IU11 yaz gCln1eriıWı *esi ile 
ikindisi arasında bopn•c:ak olan bir mev 
sim yalmurunun yQrelime wreceli fe. 
rah1ık bana tam bir yıl yeter de artar 
bllel 

• • • 
ı YOılerce. binlerce vantil•t&il bir ye.. 

re ptinenb. cmiarm )'illOme filünceli 
yapmacık yel, bu mevsimde bllrmıa e
aeıı bir kabak meltaninin J61ılli bile 0-

lamaı. • • • 
1 Groenllndldar yu nedir biJmeder. 

Fakat JOluıtlu mantı. pirubu, tatar ~ 
nil· bol D&D8li, clenotla, koruklu tue 
yaprü dolması, c:aak. Jmadlıt werbeti. 
ahur:hPı pınıbu nedir, bilmbmler yaz
dan ne anlarlar sanki? 

• • • 

• • • 

••• 

• • • 
t Nurullah Ataca aordum: 
- Sen yuı iDi ll9ll'IİD. ablm. Joba 

kıp mı? o da bana 111 cevabi wrdi: 
- Ben ne JUi emrim.ne kJIL. Be

nim sevdilim f!Y, yaz geceleri rll)ıamda 
bryaidllım '98 Jat pceleri de tabak ta-
bak dondurma ,.ıilimt ~-

• • • 

• • • 
1 Sair Necip FaJd dip ki: 
"Eler denizlerdeki ı.bklaı1a 411 fur. 

bela1• libi .. Çlbl• kabiliyetleri oC. 
(.._ 11 İlldıle) 

c 



Yazan: Rahmi YAGIZ 
Kcmcdcr ~rodey, ftç geçnreırek 
muırıO<dlaındo~ IFeD&l!<e'\tlleır başunyoır ı 

- 19 
Brodey kağıdı aldı .. Prildakla verilen 

bu su altı telsizi şunları yazıyordu: 
Komodor Teodor Brodeye: 
6 Gomine önde giden Fransız talı

telbahiri Safir, Türk topçusu tarafın. 
dan batırıldı. Yerimde duruyorum. 
Şimdi ateş kesildi .. Önümüzde bir ağ 
mani var. Sağımızda da bir torpil 
lıattı. Rota sancağa doğrn 45 derecelik 
bir dönüş üczrinde, iki tehlikenin ara
sındaki yoldan geçiyor. Hareket emri 
bekliyomm. 

B 11 Yzb. 
Nazmet. 

Brodey kağıdı okudktan sonra Palmre 
uzattı: İşaret memuruna emir verdi: 

- Hareket emrini filotillaya işaretle! 
- Başüstüne komodor! 
lki dakika sonra Safirin yerini alan 

B 11 in kılavuzluğu ile filotilla hareke
tine devam için yürüyüşe geçti.. 

Filotilla bin ihtiyat bir o kadar da 
dikkatle arızalı yolu alıyor, süvariler her 
an kumanda vermekle ivicach rotayı tan 
zim edebiliyorlardı. Tehlike mmtakası a. 
ğır ağır geçildi.. Sefineler, biraz evvel 
kendi· gözcüleri olan ve Türk topçuları
nın mennilerile biranda batırılan Safirin 
enkazı ·yanından geçerken ona acıyarak 
balrtılar. İngiliz kapitenlerinde bir sabit 
fikir vardı. Herkes, Safiri süvarisi Jan 
Gayyann kurbanı sayıyor, Fransız yüz.. 
başısmm ihtiyatsızlığı bu neticeyi mey
dana getirmiştir diye düşünüyordu. Hal 
buki iş hiç de böyle değildi. Vaka bir te
sadüfün neticesiydi. İstirahatte bulunan 
bir Trük topçu neferi denize dalan göz. 
terle Fadimenin dalgasını geçerken su
yun üstünde pırıldayan, güneşle inikas 
eden bir cisim görmüş, dikkatle bakınca 
bunu suyun üstünde yüzen bir konserve 
tenekesine benzetmişti. 

Fakat gemi sağa sola ileri geri gitmeğe 
başlaynca bunun bir preskop olduğunu 

anlamakta gecikmemiş, koşmuş işi he
men o n b a ş ı s ı n a anlatmıştı. 

Bir iki saniyede zabite kadar giden bu 
hadise batarya dürbünlerini bu yüzer 
k-utuy~ çevirtmiş; işte Safirin başına da 
o zaman kızılca kıyamet kopmuştu. 

Brodey, batan Fransız gemisinin enka
zı yanından geçerken lümbozdan dışan 
baktı. Bardalar üzerine kıvrılarak uzan
mış yatan Safire acıdı. Gürültücü Jan 
Gayyarı düşündü. Hüzünlü bir sesle ım. 
nldanırken haç çıkardı: 

- Allah taksiratını bağışlasın! 
Gene kapı vuruldu: 
-Gir! 
Baş varda bandra tekrar Brodeye bir 

işaret yazıst verdi.: Brodey kağıdı alır
ken sordu: 

- Gene ne var? 
- ES arızaya uğramış! Bizi takip e. 

den E9, işareti verdi. 
Brodey sıkıntılı kırpışlarla oynayan göz 

lerini kağıtta gezdirdi. lşaret şunları bil
--liriyordu: 

Komodor Teodor Brodeye: 
Ben, ES süvarisi yüzbaşı Miller .. Se. 
finenıde arıza var .. Makinelerim ça. 
lışmıyor .. Anamil yatakları yanmış. 
yedek parçam yok. Hattan çıkıyo. 
TUm •• Suların cereyanı bizi geliş is
tikametimize silrüklüyor ... Malilmat 
veri yorum.,, 

Komodor iç geçirirken mırıldandı: 
- Felaketler başlıyor .. 
Sonra yanında bekliyen varda bandra. 

ya: 
- Peki!.. vazifenin başına git. 
Dedi. tekrar preskopunun başına geç

ti. Boğazın en dar ve en tehlikeli rnınta
kasrndaki geçit işini başarmağa koyuldu. 

Daha ağ manile 11 numaralı Türk ma 
yin hattının arasındaki dirseğe ginne. 
mişlerdi. Varda bandra birkaç dakikada 
bir Brodeyin yanma geliyor, her gelişin
de bir felaketi, yeni bir amayı haber 
veriyordu: 

- Komodor bir işaret daha! 
Komodor Teodor Brodeyc: 
BEn, EI 1 stıııarisi yiizbaşı Venham: 
Sejinemin qmonyak deposu iştial el. 

ti. Olduğum yerde geceyi bekliyece
Gim. Harekete dcvamıma imktiıı j•ok 
Malumat veriyorum. 

Brodey bir taraftan kendi sefinesini 
sevk ve idareye uğraşıyor; kan ter için
de prcskopla harita arasında koşuyor, 

emirler veriyor. kumandalan tekrarlıyor, 
hareket süratini tanzim için didiniyor; 
diğer taraftan işaret memurunun gelip 
gidişi sıklaşıyordu. 

Dirseği dönünceye kadar 7 .8 defa ge. 
lip giden varda bandra her defasında 

bir hadise haber vermişti. En belalı 

yerden r;eçilirken, dirsek dönülürken işa
ret memuru bir su telgrafı daha verdi: 

Komodor Teodor Brodeye: 
Ben, Turkuvaz Fransız tahlelbalıiri 

süvarisi yüzbaşı Alfred Didiye. A
monyak depolarım delindi .. Havam 
zehirlendi .. Türk topçusu yerimi keş 
f etmiş .. Ateş altında kaldım. Su Ü· 

zerine çıkmak mecburiyetindeyim. 
Bunı' haber veriyor, veda ediyor, de. 
nizin yüziine çıkıyorum. 

Her yeni haber Brodeyi biraz daha sı~ 
kıyor; komodorun yüzü gittikçe asılıyor, 
daha Marmara ya varmadan 17 gemilik 
filo yarıdan aşağı düşmüş bulunuyordu. 

Dirsek; ağ mani ile mayin hattı ara
sındaki tehlikeli dönemeç bin zorlukJa 
aşıldı. Artık tehlike mıntakasından dışa· 
rı çıkılmış, tektük rasat postalarile, yerli 
sahil toplarının çok dikkat etmedikleri 
sulara girilmişti. 

Brodey burada ilk molayı vermeği dü
şündü. Saatine baktı: Mister Palınrc söy 
lendi: 

- Saat 11,30... Hareketimizden beri 
4 saat_geçmiş! .. Dört saat, fakat binbir 
korku bir o kadar da tehlike ile dolu dört 
uzun saat! .. ,, 

Palmr ya1mz başını sallamakla buna , 
cevap verdi: 

- Hakkın var kapiten! 
- Şimdi bir mola yapalım! Sefinelerin 

halini öğrenelim. Yeni arızalar, rota 
aksaklıkları var mı anlıyalım. Kendimize 
biraz çekidüzen verelim. Sonra harekete 
geçeriz! 

Brodey Palmrin cevap vermesini bek. 
lemeden dışarıya seslendi: 

- Hello! .. Kim var orada? 
- Emret kapiten! 
Sesin çrkmasile kapının açılması ve on. 

başı Kleybertonnun içeri ginnesi bir ol. 
du .. 

Uzun boylu, iri yarı bir adam; onbaşı, 
Brodeyi selamladı: 

- HaZ'lnm kapiten! 
- Onbaşı Kleyberton!.. Başvarda ban 

draya söyle, gemilerden . pırıldakla tek
mil haberi istesin! 10 dakika mola yapı· 
lacak!.. Haydi marş! 

- Baş üstüne kapiten ! 
Kleyberton süvarisini tekrar sela.mladı 

sonra hızlı adımlarla kamaradan çıktı, 

koridorda kayboldu. 
Mister Palmr Brodeye sordu: 
- Gemi için İstanbul ajanımıza maltı· 

mat verildi mi? 
- Hangi gemi? 
- Benim için hazırlanacak; faaliyeti. 

.me esas olacak, size üs tedariki için ça. 
lışmalarda bulunacak yelkenli? .. Amiral 
Dörobeke böyle anlatmıştık yal... 

Brodey, darmadağınık kafasile, işi ne. 
den sonra hatırlayabildi: 

- Evet .. Evet.. Amiral buna müteal
lik her işi bizzat yaptırdı .. Size talimat 
verilmedi mi? 

Palmr cebinden bir zarf çıkardı. Oku
sun diye Brodeye uzattı: 

- Sabahleyin, hareketten çok evvel 
amiral bu zarfı göndermiş .. Bozcaadada 
iken aldım .. Bakın, siz de ok.uyun kapi
ten ! 

- Ne diyor? 
- Okuyun hele! .. 
Brodey zarfı açtı. İçinden çıkan ufa. 

cık bir kağıdda yazılı şu kısa yazıyı yük.. 
sek sesle okudu: 

"J htiyat deniz yüzbaşısı Mister Pal. 
mre; 

istediğiniz vasıtanın hazırlanması i-

AcdJalfilaı o v aso 
Sulama kanal
ları yapıl ıyor 

7 milyon liı aya çıkacak 
bu büyük iş ne saf pada 

bulunuyor? 
Adana (Hususi) - Şehrimizde sulama 

ana kanalları inşaatı devam etmektedir. 
Geçen sene bu ay zarfında arazi üze· 

rinde etüdler yapılarak harita ve proje· 
ler tanzım edilmiş ve inşaatı müteahhi
dine ihale edilerek yılbaşına inşaata 

başlanmıştır. Bu inşaata devam edilmek 
te olup kazma makinesi şimdi kanalın 

sekizinci kilometııesinde çalışmaktadır. 

Şimdiye kadar toprak ve kayalık olmak 
üzere 286,000 metre mikabı yer kazılmış 
tır. 

Dilberler sekisinden başhyarak bağ. 

lar arasından geçip Zeytinli istasyonu 
civarında bitecek olan bu kanal kısmında 
yapılmakta olan beheri 24 metre uzunlu
ğunda ve 7-8 metre genişliğindeki dört 
köprünün inşaatı bitirilmek üezredir. 
Bundan başka 60 metre uıun1 uğunda 

kanal altında menfez yapılmıştır. Hava· 
larrn sıcak gitmesi yüzünden inşaata 
elektrik tenviratından istifade edilmek 
suretile geceleri de de\'affi olunmaktadır. 
Kışın çalıştırılan 1200.1500 ameleye mu 
kabil şimdi ancak 150-200 amele çalıştı
nlabilmektedir. Bu da hasad mevsimi 
dolayısile amele bulunmamasından j!eri 
gelmektedir. Bu kısım kanal inşaatı bir 
milyon üraya mal olacaktır. 

Bu sene ihaleye çıkanlıp inşaata geçi
lecek kısımlara gelince: Başta Dilberler 
sekisinde yapılacak olan büyük benddir. 
Bunun bütün proje, keşifleri hazırdır. 

Yakında eksiltmeye çıkarılacak ve iki ay 
sonra·da inşaata başlanacaktır. Bu bend 
sulan kabartarak kanallara su verecektir. 
Bu regülatör inşaatı Türkiyedeki inşaa
tın en büyüğü ve en mühimmi olup 2-3 
milyon liraya mal olacaktır. 

Bundan başka bu sene yapılacak olan 
işlerden biri de Yüreğir ovasını sulaya
cak olan "büyük sulama kanalı .. işidir. 

Bunun da bir ay sonra inşaatına başla. 
nacağı umuluyor. 

Gene bu sene yapılacak mühim işlerden 
biri de feyezanlan önlemek için yapıla. 
cak esas nehir yatağının geçirebildiği su 
miktarını geriye bıraktmp iki kanalı doğ 
rudan doğruya denize akıtmaktır. 

Bu iş için de bütün hazırlıklar ikmal 
edilmiş olup birkaç ay sonda inşasına ge
çilebileceği zannolunuyor. 

Bütün bunlar da dört milyon liraya 
mal olacaktır. 

çin icap eden tertibat alındı. Hare
ketinizden 2 gün sonra - 18 nisan 
cumartesi - Bigados önünde bir yel
kenli sizi bekliyecektir. Teknesinde 
siyah ve iri har/lerle türkçe bir isim, 
('Jlayyar) kelimesi yazılı olacak! Bu 
sefine emrinize verilmiştir. Us tedari. 
ki ve ikmal malzemesi ıçın gemıyı 

size teslim edecek kapitcn Davistle 
temas edeceksiniz ... 

Palmr devam etti: 

- Bundan anlaşılan şu: Bigados önle.. 
rinde istediğim yelkenli bizi bekliyecek. 
Orada Davist isminde birisini bulaca.. 
ğım .. Bu adam gemiyi bana teslim ettik
ten sonra ayrılacak. Size lazım olan me
vaddı, üs tedarik ettikten sonra Dacist· 
ten alacağım! Öyle değil mi kapiten? 

- Evet .. Bu kağıddan o anlaşılıyor .. 
Maamafih siz gemiyi ele geçirdikten son 
ra Daviste pek de ihtiyacımı olmaz! 

- Belki! Yalnız o, lstanbulda iyi mev. 
ki sahibi ise değil yalnız bana, bize, hat. 
ta daha birçok teşekküllerimize de büyük 
faydalarda bulunuyordur. 

Brodey söze başlamak üzereyken ka. 
pt vuruldu .. Tekrar baş varda bandra 
içeri girdi: Brodey sordu: 

- Ne var? .. Tekmil (1) aldın mı? 

- Evet kapiten! 
(Devamı Var) 

(1) Tekmil: Her Jıarekrtin sonunda 
kumr'Jndana verile11 maltlmala denir. R.Y. 
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Zonguldak iyi ve temi 
suya kavuşuyor 

Yapılaeak tesisat Belediyece bl 
şirkete 104220 liraya ihale edlld 

Gitfi1ıçe gUzellc~rm köm.ifr cliy cm Zo~ıguldağa bir bakı.ş 

Zonguldak, (H_ususi) - Modern yap ılarI, parkları, her türlü ileri durumu v 
düzPniyle yeni bir şehir haline girmekte olan Zonguldağın büyük bir ihtiyac 
bir eksiği vardı: iyi içme suyu. 

Belediyemiz, yıllardan beri su işini başarmak için türlü çar-elere ba.şvurd 
l'ihayet, bu çalışmalar Zonguldaklıları sevindirecek bir neticeye bağlandı. 

Su tesisatı, eksiltmeye çıkarıldı ve 104220 liraya Baker şirketinin ilzerind 
kaldı. Bu haber, memlekette derin bir sevinç uyandırdı. 

Yakında sözleşme imzalandrktan sonra, işe başlanacağı anlaşılmaktadır. 

Yürüyen 
dağ J 

Erzurumda bir köyü altına 
Almak üzere 

Erzurum, (Hususi) - Beş, altı sc-
. nedenberi kaymakta olan Şanşak da· 

ğında heyelan birdenbi:ıte şiddet kes. 
betmiş; koca dağ süratle ilerlemeğe 

başlamıştır. Dağın yamaçlarında bu. 
lunan birçok çaylar mecralarını de • 
ğiştirmişlerdir. 

Şanşak dağmın ön\inde bulunan 
500 nüfuslu ve 75 haneli Çat köyü 

büyük bir tehlike karşısındadır. Köy 
deki bazı evlerin temellerinden sular 

fışkırmaktadır. Bir fen memuru, köy
de tetkikler yapmış ve vaziyetin teh. 
likeli olduğunu bildirmiştir. 

Çat köyünün birkaç kilometre ileri. 
ye alınması düşünülmektedir. 

--o--

Define arayanlar 

Mudanya, (Hususi) - !skeçeli Va. 
sil Pangalosla, yine İskeçeli Mümin 

adında iki kişi Yunanistandan gele
rek hükumetimize müracaatla kaza • 

mızın Mesudiye köyü civarında bir de 
fine çıkaracaklarından ruhsat iste • 

mişlerdir. Kendilerine ruhsat verilmiş 
ve hafriyata başlanmıştır. 

Hafriyat yapılan yer, on beş metre 
irtifamda bir kayanın üstünde sureti 
mahsusada oyulmuş olan bir kuyu i

çindedir. Bu kuyunun genişliği 4.5 
derinliği de 4.5 metredir. Hafriyat de. 
vam etmektedir. 

--o--

Sıvasta huhcılık 

ilerllyor 

Sivas, (Hususi) - Büyük harpten 
sonra yavaş yavaş gerili yen Sıvas ha
lıcılığı, son snelerde yeniden canlan

mağa başlamıştır. Eskiden iki bin tez. 
gahtan fazla çahş!I'ken bu rakam yü. 
ze kadar düşmüş. fakat birkaç yıldır 
tekrar artmağa başlamıştır. Şimdi 

şehre kurulan bir tezgahta, 300 - 400 
metre mubabbalık gayet nefis Sivas 
halıları dokunabilmektedir. Köyler • 
de küçük halılar ve kilim dokuyan bin 
kadar tezlrah vardır. 

Turgutlu'da 
Belediye mıntaka teşki ıatı 

yapmak zarureti hasıl oldu 
Turgutlu, (Hususi) - Kasabamız 

her gün büyüm~k:te ve genişlemekte· 
dir. Belediye, şehircilik işlerini kolay
laştırmak için mevcut yeniliklere b · 
teşkilat daha ilave etmiştir. 

Halkın kesif bulunduğu iki yerde 
betonarme iki küçük bina yaptırarak 
mmtaka teşkilatı vücuda getirmiş, 
buralarda memurlar çalıştırmağa baş. 
larruştır. 

Belediyenin 10 numaralık bir tele • 
fon santralı vardır, itfaiye merkezin· 
de faaliyete geçmek üzeredir. Seyrü
sefer, mmtaka memurlukları, temizlik 
memurluğu, mezbaha, fidanlık, asr1 
mezarlık, parklar ve ağaçları koruma. 
teşkilatı ve diğer mühim merkezler te. 
lef onla belediyeye bağlanacaktır. 

Yurddan 
KUçUk Haberler 

.Y. Mersin tüccarlari Denizbanka 
müracaat ederek vapurların hiç ol

mazsa Mersin limanında 12 saat dur. 
malarını istemişlerdir. 

:t- Daday kazasının büyük köylerin. 
den Akpınarda yeni bir ilk okulun te

melleri atılmıştJT. Dadaydaki yeni ya. 
tı okulu binası da bitifılmek üzeredir. 

11- Kasta.nıonuda yeni bir adliye bi. 
nası yapılacaktır. Bunun için istim
laklerP ~ıı.refdilmek üzere adliye ve. 
kalpı. tr.!'I halline 10 bin liralık tahsi. 
Y"'. · yofü: m:ştır. 

:t- Adana erkek muallim mektebi bu 
yıl 114 mezun vermiştir. 

* Izmitin Kandıra kaza merkezinde 
şap hastalığı çıkmış ve tedbirler alın· 
mıştır. 

o1$ U1udağa yapılacak hava hattı i. 
çin Bursa belediyesine bir yabancı 

firma tarafından t.eklif yapılmıştır. 

Bu firma. evvela. bir proje haz~lıya. • 
rak belediyeye verecektir. 

:t- Babaeskinin Mandıra köyünde ku• 
duz bir kedi bir kadını ısırmış ve ka.. 
drn Kırklarelinde tedavi altına alın • 
mrştır. 

• Çeşmede bu yıl anason istihsala· 
tı çok berekeUidir. Rekolte 150 bin 
kilo tahmin e<iilmektedir. 
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Siyah bayrak 
KömUr gemisi Umana giriyordu. 

Kontrola gelen motördcki kaptan sor. 
du: 

- Ne diye siyah bayrak çektiniz? 
Gemiden ceva b verdiler: 

- O siyah bayrak değil, bizim kap. 
tanm beY.&Z gömleği! 

HABER -1\lCSftt'ft pMtan 7 = 
Müthiş Alman tayyarecisi 

Rihtofen'e ölürTı 
randevusu verdik 
Meşhuır blır IFıraınsoz tayyaırecısa0 umlYlmi har=ptekl 

lhleyec.aınoo maceıralaıroırno 0 RDlhr\ccf:en°ıe . 
m lYıca~eoeueırann anoarn:oysır 

- Ben sütsiiz /..-ahvcyi tercih edece- ' 
ğim! 

General Vüyyömen, Fransız ha\'a or. 
dusu erkanıharıbye reisidir. Bu kuman
dan Fransızların ~k guvendığı bır -.~
kerdir. \ahın \ :ıkıtlere .. :ıdar çok karma. 
karı:;ık bır hulde bulunduğu mayct edi
len r ran,,,ıı ha\ d kU\\ etlcrının J !ahı 
maksadı!c bu mt\kıe gctırıımıştır. han
:sız ga.:et~lerı bu tayını ısabetlı bulmuş. 

Jar, çok geç kalmdıJ1ını da ila\·eden geri 
duı mamışlardır. 

Fal,at, ta) ınındl•ıı kı:;a biı muddct son
ra \'ünôıncn Nilara kalkmı~tır. l.ti
fa:ıının sebeblcı ı tabıi çok ~ıkı bir :ıuı et. 
le gizlı tutulmu~tur. Franısız gazetc!eri 
bu husu ta bırçok tahminlerde buluı.mıış 
lar, generalin Fransız havacılığını ı .. Jah 
yolundaki hareketlerine mani olanlar 
bulunduğunu yazmı~lardır. Birkaç yün 
sonra general istif asını geri almıştır. 

- Yanm. piliç dediğiniz ~ey bu mu 
garson. Gülc1Jim bari! 

- TqekJ..."fır ederiz bay. Çü"1cü. di. 
6er miıfteriler ai:in va.riyetfııizde hep 
kı.:tyor'Ltır ! 

Çocuktan al 
lhla~ceıra K 

- Anne, abhım demin bay Kemalle 
Öpli5Uyordu. 

- Zarar yok oğlum. Onlar bu pa. 
tar ni~nlanıyorlar. 

- Peki hizmetçj kız1a babam ne za. 
nıan nişanlanıyorla.r? 

..... • f 1 • 

'l -,;-;;-, 
·'1 ... a. , • u ,, ~ • 

""---- - o o 

1{Cl8a 1ıır8'1zı - Yaktiylc bana ''ha. 
t'4 ccrcyanlartndan sakın,, diyen a.ı. 
?ıceiğimilı nckadar halclcı varm~! 

- Bravo yaJıu! elimden tıığl.avı dü
~Üreli daha il~ dal:lka olmadan can 
kı<rta,.an otomobüi yet~ti. 

DÜELLO 
- '1/fedıcrtrin:::, ben hep böyle ııişan 

alnı.aya alııtım. 
- Inilliz karikatUril -

- Lehimci pazartesi sabahı gele • 
cekmi§! 

Polis (a~ağıdan bağırarak) - Zabıta 
işe müdahale etmeden önce kaza mahal· 
tini terkettiğiniz için sizi tevkif ediyo-
rum! ) 

- Kocamla 7«ZIJgtJ ~ttiğim zammı 
sen ne diye hep onun taraf ıııı tutar
Btn 1 

Veır~n 
Salomon Lcvi Berlinde resmi bir 

davetiye ile maliye dairesine vergisini 
ödemeye çağrılmrstı. içeri girince du
varları, masaların önUnU. kapılan da
kikalarca gözden geçrimeye koyuldu. 
Öyle ki, bu hali nihayet dikkati çekti 
ve memurlardan biri sordu: 

- Ne arıyorsunuz? 
-· Her tarafta, lokantalarda, plaj -

!arda, tiyatrolarda srk sık gözüme 
çarpan bir levhayı ..• 

- Nedir o levha? 
- "Yahudilerin girmesi yasaktır!,, 

levhası! 

Operadan bahsedildiğini çok işit .. 
mişti. Bir mtina.!ebefle Bilkre~ gitti
ği zaman opera görmek istedi ve bilet 
almak Uzere gişeye müracaat etti. Bi
letçi sordu; 

- ".Madam Baterflay" için mi bilet 
istiyorsunuz? . 

- Yok canım. kendim için. Daha 
burada hiçbir kadınla tanremadmı. 

l'i"zbaşı VilyyömeJı -vıe teğm«n Dan. '!}o" "1.91'1 Cle ~ (W,jürdükleri ~lman -· 
ı 1 W,.ıymıesi nin önünde 

Bu hadiseler cereyan ederken Fransız 
gazetelerinden birisi generalin cihan har· 
bindeki maceralarını toplamak istemiştir. 
Vüyyömen'in en eski arkadaşlarından 
bu gün Fransız ha,·a nezaretinde Afrika 
ham seferleri şubesi ~efi olan kumandan 
Danyo'ya müracaat etmiştir. Bu zat mu.. 
harrire generalin harp hatıralarına dair 
çok meraklı vakalar anlatmıstır. Dan. 
yo'nun anlattıklarını hülasa ediyoruz: 

.....,,..__...~-----~""""'"""".: r" 

"Vüyyörnen'i 1915 haziranında Verdön 
de tanıdım. Orada E 11 tayyare filosu
nun kumandanıydı. Bu filo benim bulun. 
duğum hava filosunun karargahına çok 
yakın bir yerde karargah kurmuştu. Ka. 
rargfilunuıın ve onun karargahının za
bitleri sık sık biribirimizi ziyaret eder ve [ 
konusurduk. llk konuştuğumuz gün yüz.. 
başı Vüyyömen benim ve arkadaşlarımın 
Gzerinde çok iyi tesir etti. Bu adam ordu 
da hergan ka~daştığrmıı yüzbaşılardan 
değildi. 

Genc1,-aı Vil!!'Jömcn en 1..iiÇiik oğlu 
ile beraber 

Daha sonraları beni onun maiyetine 
verdiler. Ve'-'bu aeterli Amirin•'4'3l;ıtt ol• 
dum. 

Günler geçtikçe bu yilzbaşınm seferle. 
rini ve maceralannı hayret ve takdirle 
görmefe, dinlemeğe başladık. Dostlulu
muz ilerledikçe yilzbaşı Vüyyömen göz.. 
!erimizde bir kat daha büyüdü. O karar. 
glhında hiç emir venniyen bir kuman
dancf ı. Daima "rica ederim., cümlesile 
konu,uyor, rica ederken yüzünde ve göz 
!erinde tatlı bir tebessüm dolaşıyor, fa. 
kat hiç kimse söylediklerine karşı d~il 
itiraza. hatt! ufak bir mütalea bile söy. 
lcmek cesaretini kendinde bulamırordu. 

- Şu resimde görillcıı gibi c~üzgün, 
beli ince svcteryok mu 1 

- Bıı saatte ne i.stiyorsunuz1 

- Yc~ilay cemiyeti azası. olma.ğa 
tırtık ltiyıli. değilim, i.stifamı bildirme
ye geldim! 

Yüzbaşı hergiln üç ki~ilik bir tayyare 
ile tarassudu bize tevdi edilen mmtaka il
ıerinde hiç olmazsa iki defa dolaŞirdı. Bu 
sahada görünen her Alman tayyaresine 
parçalanmak ve yere düşmek mukadder 
olmuştu. Hatta yüzbaşının karşısında 

bir tek Alman tayyaresi çıkarsa, o bun. 
dan bayağı üzülürdü. Birkaç tayyarelik 
bir filo ile karşılastığı dakikalarda ise 
sevinci sonsuz olurdu. 

Onunla birlikte birçok defa uçtuk. 
Birçok defa dU§man tayyareleriyle 
çarpıı:Jtık. Yalnız bir defa yüzbaşının 
dil§man kuvvetleri önUnden çekildiği
ni gördilm. O gün karşımıza dokuı 
Alman tayyaresi birden çıkmıştı. 

Yüzbaşı ses borusu ile bana Şll emri 
verdi: 

- Bu kuvvet, bize çok gelir, döne. 
lim. 

On heş Fransız tayyaresini 
dlişilren Alman lityyaresinin 
ilki beti 

· Bu heyecanlı günil herhalde gene .. 
ral de unutmamı!illr sanıyorum. :Meş. 
hur Alman tayyarecisi Rayhtofen ba
şımıza musallat olmuatu. Bu tayyare. 
cinin Uç harta içersinde on beş Fran· 
sız tayyaresi dUşUrmUş olduğunu söy. 
Jersem nekadar tehlikeli bir rakible 
karşılaşmış olduğumuz anlaşıl~. 

Bir gUn bir uc;uı sırasında Alman 
siperlerinin on beg kilometre kadar 
gerisine dalmıştık. Ufukta me§hur 
Alman tayyarecisinin avcı tayyaresi 
birdenbire göründü. 

Bizim üzerimize doğru uçuyor, zi
zi mitralyöz ateşiyle, phinin avladığı 
kuş gibi avlamali istiyordu. Yüzbaşı. 
nın bUyUk bir meharetle çizdiği zik
zaklara rağmen nigancı Alman çok i. 
yi nişan alıyordu. Kureun!nr üzerime 
yağıyordu. Kur~unlarla kovalana ko
valana mahirane bir ricat yaparak ka. 
rargahımıza kadar geldik. Ve yere J. 
nrken yüzbaşı gülerek: "Yarın Inşal. 
lah tekrar görüşürüz.,, diyordu. 

Ertesi gün onu tekrar bulacağımız
dan emindik. Alman tayyarecisi kcn. 
dislne l!yık bir dUşınan bulı:nuttu. Bi
naenaleyh artık her gün peılmlzl bı. 

rakmıyacaktr. Rayhtofene 6lüm ran
devusu vermiş oluyorduk. 

Ertesi günü yüzbaşı oldukça heye. 
canlıydı. Fakat ne o gUn, ne de daha 
sonra Alman tayyarecisini kar§mıız • 
aa görmel< nasib olmadı. Bir kaza ne. 
ticesinde dü3tUğünü ve bir daha tay
yarecilik yapamıyacak şekilde yara • 
landığını sonradan öğrendik 

Sol göze isabet 

Vtiyyömcn yalnız mahir bir tayya
reci değil, ayni zamanda çok kuvvet. 
li bir nişancıydı. Ben de ordunun sa
yılı nişancılarından sayılırdım. Ka • 
rargahta atış öğreten bendim. Bir 
gün karargaha yeni gelen bir teğmen 
bana, ateş ederken düşmanın neresi
ne nişan aldığımı sormustu. Şaka ol. 
StA., diye: 

- Sol gözünden, dedim. 
Bu cevabımı Vüyy&nen de !gitmiş

ti. 
O akşam umumt karargahın istedi. 

ği geniş mikyasta bir keşif hareketi
ni yapma.k üzere havalandık. Dönüşte 
6300 metre irtifada. uçarken bizim 
hatların tizerinde yaptığı keşiften ge. 
ri dönen bir Alman tayyaresiyle kar
§ı1aştık. Yüzbaşı, tayyaremizin Fran. 
sız olduğu keşfedilmesin diye yarım 
bir dönüş yaptı. Ve ondan daha yük
sekte durmaya çalışarak tayyareye 
yaklaşmak istedi. Almanlar henilz 
milliyetimizden eüphelenmemfşlerdi. 

Birdenbire rasıdın ürperdiğini ve pL 
lota doğru iğildfğini gördük. Artık 
tanınmıştık. Vüyyömen dÜ(Jmana yak
la§tı ve birdenbire uzakla3tı. Bu yak. 
laşma. ve uzalcl&§llla sırasmda dUş • 
man tayyarecileri bana. çok iyi bir he. 
def olmuştu. MitralyözümU i3lettiın. 
Bir dakika içersinde tayyare hele • 
zonlar Gizerek yeer dilştU. Yerde ra. 
sıdı ve pilotu sol gözlerinden isa.bet 
etmia birer kur~wıla vurulmu§ gör • 
dük. 

1stirahnt zama.nlannda bile VUyyö. 
men daima uçmak için vesile bulan 
bir adamdı. 

Bir istirahat gUnil, öğle yemefini 
yemek üzere tayyareyle Menard avcı 
tayyareleri karargahına gidiyorduk. 
Yolda yüzbaşı bana saatini gösterdi 
ve haykırdı: 

- Daha öğleye vakit vardır. 
- Sisli bir havaydı. Yüzba§ı tay-

yareyi sislerin içine soktu. Bir Alman 
tayyaresiyle karşılaştık. Yüzbqı Al. 
man tayyaresini bana ni3a.ııgih ola • 
cak bir vaziyete düşürdü. Ate §açtım, 
tayyare teker meker yuvarlandı. Son 
ra yolumuza devam ettik. 
Yemeğe ancak bir çeyrek geç kal .. 

dık. 

1917 birincite§rininde Vilyyömenin 
emrine üç gündüz ve üç gece tayyare 
filosundan teşekkül eden bir tayyare 
alayı verildi. 

1918 de bombardıman tayyareleri
nin kumandasını deruhte etti ve mü. 
tarekeye kadar bu işte kaldı. Vüyyö
men'in karakterinin en göze çarpan 
noktalarından birisi, adamlanna tel. 
kin ettiği emniyet ve muhakem~sinin 
doğruluğudur. 



Fudbol maçlarında, tribün, saha 
ve oyun idaresi! 

inkıtaa uğratmak 
büyük hatad.r. 

Manasız sebeplerle oyunu 
bir hakemin yapabi leceği en 
Pazar günü Kadıköy staltlyomunun 

davetlilere ayrılmış olan numaralı tri
bününde ve ikinci sırada oturuyor • 
dum. önümde maruf iki futbolcü, so
lumda bir spor muharriri, sağımda bir 
klüp idarecisi, arkamda da eski oyun
cular:lan bir hakem vardı. 

Bizzat görmek ve etrafımı saran bu 
salahiyettar insanların fikirlerinden de 
istifade etmek suretiyle not ettiğim 
bazı tenkitleri aynen naklediyorum: 

1 - Halkın huzurunu diışünen Fe
nerliler hüsnü niyetlerine deHilet eden 
bir gayretle kapalı tribünlerdeki bü • 
tün yetlere birer numara koymuşlar
dı. Buna rağmen tribün kapılarının 

afızlarını sağa ve sola taşarak tıkayan 
bazı hodbin seyirciler yüzünden iki· 
de birde ayağa kalkıp arkadaki koca 
kütleyi de ayağa kaldırmak mecburi
yeti hasıl oluyordu. Bir kenarda duran 
ve buna mani olamıyan Fikretin ü • 
züntüsünü yüzünde okuyordum. 

Binaenaleyh Fener stadyomunda nu 
maralara lüzum yoktur; burası bir o
pera salonu değildir; tribünlerin önün 
deki dar koridorlarda duranları menet 
mek inzibati tedbirler almak kafidir. 

2 - Eskidenberi sahada sinirlendi

ğim arızalardan biri lüzumsuz mera
simdir. Avrupanın muhtelif stadların
da büyük takımların karşılaşmalarını 

görmek fırsatını bulan spor meraklıla
rının ayni kanaatte bulundukları mu
hakkakt•r. Usans tahkikatı vesaire i
çerde yapılır; ve hakem sahaya çıkar 
çıkmaz düdüğünü çalar ve oyunu baş
latır. Formalitelere, nutuklara ne ka
dar da düşkünüz!... Hemen daima ay
ni kadroyla sahaya çıkan birinci sınıf 
takımların ikide birde resimlerini al -
mak ve zaman kaybettirmek te mana
sızdır. 

3 - İfrat derecede klüpçü olan ba
zı taşkın seyirciler ne dürüst hakem 
ve ne de oyuncu tanırlar; onların kö
rükörüne isteı:iikleri favori takımları

nın galebesidir. Bazı dostlarımın bunu 
bir spor terbiyesiz1iği manasına ala
rak sporumuzu pek insafsızcasına ça
mura sıvadıklarını görüyorum. 

Dünya kupası maçlarını Avrupa ga
zetelerinde takip edenler, Marsilya, 
Paris•gibi büyük medeni şehirlerde ce 
reyan eden maçlar esnasında mütema
diyen ıslık çalındığını ve hatta bacak
ların kırıldığını anlarlar. Futbol maat
teessüf cilalı bir satıh üstünde bir vals 

oyunu değildir; ve dünya üstündeR ya 
vaş yavaş salon futbolünün silindiğini 
görüycruz. 

Geçen maçta Mehmet Ali sırf fedakar
lığının neticesi olarak yere yuvarla
nıp bayıldığı vakit oyun bir kaç daki
ka içinde tatil edilmişti. Bu hakemin 
idaresizliğine en büyük bir delHdir. 
Para mukabilinde seyredilen futbol o
yunu da bir tiyatro temsili gibi fev
kaladeden bir sebep zuhur etmedikçe 

tatil ·edilemez. Sakatlanan oyuncu der 
hal kaldırılarak dışarıya çıkarılır; on
'dan sonraki vazife hekim ve sıhhiye-

Baykoz~u 
lbrahim 

~,utbol monltörll oldu 
Milli futbol takımımızın eski mua

vinlerinden Beykozlu me~hur Kelle 
İbrahim, Türk spor kurumuna moni
tör tayin edilmiştir. 

Bütün sporcuların yakından tanı -
dıkları ve candan sevdikleri İbrahim 
bundan böyle Boğazın Andolu sahi -
!inde bulunan Anadolu, Beykoz, Ana
doluhisar ve Beylerbeyi klüplerinin 
futbolcU!erini çalıştıra,,aktır. 

Sevimli sporcumuza yeni va:r.ifesln

de muvaffakıyet temenni ederiz. 

cilere aittir; mevcut oyunculardan mü 
nasip olanı kaleye geçer ve oyun de
vam eder. Hakem yaralı kalecinin ba
şında kolları bağlı olarak duruyordu; 
bir cenaze marşı eksikti. Bu lüzum -
suz tevakkuflar hem halkın sinirlerini 
bozar; hem de oyuncuları gevşetir. 

Çünkü tam bir faaliyet halinde bulu -
nan adaleler birdenbire ve bir müddet 
için istirahate geçince menfi bir aksü
lamel ile gevşerler. Uzun bir yaya yol 
culuğunda m:;lalarm çok kere bizi da
ha fazla yordukları muhakkaktır. 

4 - Acemi ve sert oyuncuların fe
na vuruşları yüzünden ikide birde top 
taça, stad koşelerine ve hatta hazan 

da denize gider. Çok defa za .. ·allı ka
lecilerin veya beklerin bu topu kova
lıyarak büsbütün yorullu!:larını ve 
hatta iki rakip oyuncu arasında bu 
yüzden nahoş çekişmeler vukubuldu
ğunu sık sık görüyoruz. Aksi vuruş • 
larla sahanın nizami hududunu aşan 

topu taç veya favl mahalline bizzat 
failin getirmesi en adil?ne bir hareket 
tir; fakat pratikte buna imkfin yoktur. 
Binaenaleyh buna bir çare bulmadır. 

Bazan polislerin veya inzibat me -
murlarının önlerindeki tnpa vurdukla 
rı vakidir. 

Halbuki Paı iste ve başka memleket
lerde sahanın çizgi haricindeki kenar-

larında genç takım oyuncularını muh
telif mesafelerde oturturlar. Bunlar 
hedefini aşan serseri topu tutup yeri
ne getirmekle mükelleftirler. Kadıköy 
stadyomunda Fenerin, Taksimde Ga
latasaray ve Güneşin, Şerefte de Be -
şiktaş n küçük oyuncularının bu vazi
feyi zevkle yapacaklarına şüphe yok
tur; ve bunu bi!hassa mühim maçlar
da ihmal etmem,.litlir. 

5 - Heyecanlı futbol maçları esna
sında ayni zamanda rnhanın etrafında 
yaptırılan atletizm müsabakalarını la 
doğru bulmuyorum. Nitekim bu son 

maçta Fener kalesinin önü heyecan veri 
ci bir karışıklığa sahne teşkil ederken 

o sırada sahaya giren maraton koşu
cusunu alkışlamıya başlayan bir kısım 
halk hem seyircileri hem de oyuncu· 
!arı işgal ediyor ve bir asabiyet hava
sı uyandırıyordu. 

6 - Hakem meselesini bütün gaze· 
teler ve spor mecmuaları kurcalıyarak 
tenkit ettiler. Pazar günü müessif bir 
hadise, bir dövüş çıkmadıysa bunu sırf 
bazı oyuncuların soğukkanlılığına ve 

bilhassa Fenerin güzel oyununa borç
luyuz. Çetin ve iddialı maçları kuvvet
li iradeli ve derhal karar verebilen 

hakemlere idare ettirmek alakarlarlara 
düşn en mühim bir vazifedir. 

Rasim ADASAL 

Son Fener • Be.~iJdaş maçından 1>ir csfmııaııC' ... -·-

Beşiktaşh Hak.kıya 
müebbet boykot 

verildiği doğru değil 
Ceza verilen başka oyuncu yok! 

Bu sabahki Tan gazetesi bütün 
sporcuları heyecana düşürecek çok mü
him bir havadisi ortaya attı. 

Beşiktaşlı llakkıya müebbet boykot 
cezası verildi 

Biz bu serle\hayı okuyunca hayret et. 

tik. Çünkü milli küme maçlarından Tak 
simde oynanmış olan Güneş - B~ikta, 

mü abakasmda :\lchmct Aliyi yaralayan 
Melihin arkasından koşan l Iakkı. mınta· 
ka di"iplin cliv;ınına \Crilmi5ti. 

Dbiplin heyeti ise yalrııı hakemi din. 
!emiş Hakkı ile ~lelihin sorgularını he. 
nüz yapm:ımı~tı. şu halele evrnkı \"ükr;ek 
rJic;iplin di\ anına ela göndcrmeclıği anlaşı 
hnca bu tJabcriıı tamamen ao::ılsız olduğu. 
nu anladık. 

Ciinkü C'bedi boykotu mmtalı:a di..,iplin 
hr\·eti dc1i1 anrak viik ek di -ipi in cli,·anı 

hilir) 

• 

Yazdıklarından birkaç s:ıtıı ı beraberce 
okuralım: 

"/stmıbul disiplin divanı euı•elkı hafta 
ŞmcJ stadmda Giineşlı Melılzi kovalıyarı 
Beşiktaşlı ll akl.."1yı bu gibi harekatı te 
kcrriir elmrsi, takımınw kaptanı ıre Jıu. 

kıık mczwm bulunması gibi şitl .'et -;cbeh 
!erine da,•anarak re lıarekctım sporcu. 
/uğun mhıma menfi bir han ket gorrrel: 1 
miicb{ıe/ boylwtla cezalandımırığa lwrar 

tıcrmiştir. !Jıı karar enısalı J:ı1'lisclui11 

önüne geçecek m ·:essir llİr ibrcllir.,, 
Her satırında hatta her kelime-inde 

lıic'1ir hakikat tnşımıyan hu yaııııın yan 
l•şlıfü maçın Şeref ı:tadında hi,.knç hnft;:ı 

e'" el değil bir iki ay evvel Takc;im•ie ya 
pıldı!{ıııdan başlıyarak sonuna kadar 
devam etmektedir. 

Gene ayni ~a.,cte"lc hu ha(t'lki c;ilt fi. 
nal maçında IIa,·ati ile Ec:at al"3o::ınrlaki 

ka\'~a ha~lan~ıcı hacfüec:i tetkik edildi. 
~i ya:ı:rhdır ki bu da - diğer havadislrri 
gihi - ac;ılc:.mlır. 

E :ıt • Hav::ıti Jı!irli e"inin r=:ırYlnı hrı·~ 

mıntakaclarlır. Dic::iplin heyetine henüz 

\'Crilmcmiştir. 

LZ'ıston'un otomobili! .. 
·''l'huııdcrbolt., adındaki otomobiliyle, me5hur İngiliz yarışçısı binbaşı KaJJJ

pde ait dünya sürat rekorunu kırmış olan Jorj Eyston önümÜUleki ay içinde 

Amerikaya gidecektir. 
Bonncville (Tuzlu göl) plajında kendi rekorunu kırmaya çalışacak olaJI 

meşhur şampiyon, saatte 600 kilometrelik bir sürat elde edeceğini ümid etmek'" 
tedir. Otomobilde yeniden bazı tnhavvülfı.t yapılmış ve kuvveti fazlala.ştırıldığı 
gibi havaya mukavemeti de azaltılmıştır. Hesmimiz, bu otomobili ve sahibi EY• 
tonu göstermektedir. 

Beşiktaş yüzme havuzu 
Hakkında Beşiktaş klübünün 

bir tavzihi 
Geçen Jıafta Modada yapıl.an yilzıne 

yaı'l-§Zarındaıı bahsederken Beşilct~ 

havuzunun beynelmilel talimattıımıcya 
göre gayriııi:xımi o'lllu!junu da yazmı§· 
tık Ayni :,,ıwıanda bir sabah gazetesi 
de bu11u ileri siirmUşl'u. Beşiktaş /,·lü
bil idare heyetinden al~lığımız bir mak
i ııııtrı im ya;;ılarımız teh::i/J cd'İlnıck is. 
t ilıniş~-e de, J.enclilcri de 1ıavıızl<ırı -
ı ı yayı iııi:-ami ol<lıığırnıı, bımım ısla. 

hı için paıaya ihtiyaç lmlwıdnğımıt ve 
esasen oranııı yü:::uıe luıvıızıı olarak 
dC!İil, sadece qii.rc~ ringi olaral: yap1l· 
dığmı 11a-:nı.al.t'Ulırlar. lli: tc7.·::i1Jc bir 
şey ilave etmiyoruz. Zfllen mcl:tııp da 
bizim f ikriıni::in zımnen doğru oldu. 
ğunu gösteriyor. 

Ayni mektupta aııtremnaıı irtıı gc. 
1-tn atlctlcrdcrı ııara al•ıım.ul•ğı, l>ımım 
drı kliıbıoı yaptığı bir tamimle lıavıı -
zıın açıldığı 1Jildirilııu.:ktedİ1. 

Yalııız o tamim, a11l ıdı!i111ı1::;.'1 göre 
~·ıdece Ecşi10a.~· l;lııbı7. mcıı.~ııplıımıa 

ıcırnlııııştır. /Ji;;; bıı yrı;:ı/.1ırı tımıameıı 

'ıil.snıiniycte istforztlcıı ya:::m1Jtık. E. 
miııiz ki havılZ<laıı bütilıı artctlcrin ~
ti/culesiııi temin için, Br.şiktaş ldıilJi.i. 

- eğer varsa • yanlışlığ1 tashih edecek
tir. 

Haber Gazetesi ) azı i5leri m~durlü· 

güne: 

2016'9:38 tarihli nüshamzırı spor su· 
tununda kuliıbüımizıi alakalandıran hu

şuslar hakkında size mufassal \ c clo~ı u 
m:ılCımat \'ermcğı ICııumlu gördüm. Sa· 
ym gazetenizde yine nc~ri suretiyle ku· 

lühümüziin manevi ~ah~iyetinin yanlış 

clüşi.ınü~lcr te irinden kurtanlmac:mr di
lerim. 

- Stadımızdaki havuzun hütün mıl

li takım yi.izüc:ülerine açık olduı:?:unu i
lan ettik, ve müracaat eden Calatasaray, 

\"e Bcykoı.lu yüzücülere seı best duhuli 
ye varakası verdik. Bunlar ha\•uzdan 

ve du~tan p:ıra \'ermeden ittifnde 
C'diyorlar ve 112f:nda üç gün yi.izme an
trenörü V(' kulühümi.iz ~u sporları umu· 
mı 'rnptanınm nezareti altında munta· 

ıam'ın çal rşıvorlar ve hıı çah~malar Ni-

ı;an danberi devam e'iiy<'r. işte gaze· 
tc'erde intiı:-.·ır eden ve '-ayın v:azetcrıiz -
den de r:mlma~ı 111 rica etmi7 olclur:':tmmz 
bir gazC'tc kopürünii ekleyerek gönrte -
riyonım. 

J>:iııya s·ne:C ~ıklet bo'<s 
şa mp:yo•ıu 

Benni L!nş 
Anu~rı kalı raki nini <töğdü 

Gta ... gov 30 (A.A.) - Sinek siklet dün

ya ':\..1mpiroıılu~·mu lskoçplı hok ör 
Beni I.inç, hakem t;ır.ıhncbn m:ıçın clur. 

clunılmac;ı ile 12 inci ra\ undda J\mcri. 

kah Zürihe galebe çalmı~tır. 

2 - Yarışların Beşiktaş Stadında ya· 
pılması icap ederken havuzun gayri ~: 
zami oldugundan Modaya nakledildıgl 
yazılryor. Ayni şekilde Cumhuriyet gazt' 
tesinde de çıkan bir yazrya verdigim ce
vabı maalesef Cumhuriyet gazetesi neŞ" 
retmecli ve bahsetmedi. O yazı size de 
bir cevap olaca~ı cihetle aynen takdiı:tı 
ediyonım. 

3 - Kulıihümüz hakkında yine btl 

yazıda gösterilen iyi duygulara candafl 

teşekkür eder, haksızlığa uğratılmaıı:~ 
mızı ve hakıkatten başka türlü kulübu· 

müz hakkında malfımat neşredilme11'16 

sini bilhassa rica ederim ve §U yazıla· 
rım üzerine spor alemini tenvir et.rııe1' 
lCıtfunda bulunursanız minnettar kııU· 
rım. 

Say[.:'ılarımla .• 
Beşik/aş ]im11a~tik l\ıtliibii 

Umumi Katibi 
Beşıktaş kliihüııiin deniı.cilik 
şııht·si 

1 B.şiktaş jimnastik klübü başkanl • 
ğından: 

Kulübtimüzün denizcilik kısmı bu a1 
içinde faaliyete geçeceğinden yüzme,, ~ 
sporu kürek \'C yelkensporlanna he~ e 
lerin tanzim cdi lecek program daire!.=ırıcll 
derslere deram edcbilm~i için şimdid~" 
kulühe müracaalle bimlerini kaydctaır 
ıneleri ricca olunur. 3B 

Bır s:ıb:ıh gazet~inin 16/llaziran/9 

ta ilıli nti h:ıc:ının spor sutununda J3e" 
~ikta~ J0 imnao::tik kulübü vüzme ha,-uıtl' 
~ • · . deıı 
nun ) irmi hcş metre olması Jcap c t• 
niz:ımi uzunlugunun inşaatta hir az fa~
kac;tığı yazılarak ve tashihi için t~llc 

1 
sat bulunmadığı füh·e edilerek yu~gi 
mü a"lal•a'a'"lnın :\toda'ya nakledild~ 
bildirilmektedir. Gerek sizi aydmlatJ'l'I çf. 
\'e ~erekc;e alakadarlara vaziyeti açıl> 
bildinn"k için keyfiyetin ta,·zihini ıutll"' 
lu gordük. . 

1
_., 

Büyük emekler ve büyük pars t/• 

sarfiyle meydana getirilen bu yer -~e
vcleınirdc bir güreş mahallidir. Ka1 ·tt 
sinin eni 15 ve boyu 28 metredir. JJ~ 
tarafında on dört sıra beton anfi ' 1J 
dır. 1:gnl ettiği saha eni 32 ve ~)rt 
55 metredir. Beton tribünlerinde d~ 17 
bin kişi oturur ve altı bin kişi istla P 
eder. Deniz kenarına konan motopoJJ.1,. 
· b · b d d · ve' ıle uraya ıca ın a enız suyu ıel 

tcrkos suyu doldurularak beynelın'ıt
yüzme müsabakaları yapılacak "' f>I 

yete getirilir. Havuza 2 metre irtif~~ 
kadar su doldunılabilir. Bu tal,dı et• 
suyun sathının eni 19 ve boyu 32 ın !). 
re oluyor. lşte bu zamanda yuznıe ııı ,ı
sabakaları yapılırken, geçen yıl •;, 
ma merasiminde görüldüğü uzcre "'ıı 

. n'" vuz•ın içine ve iki tnrnfma bırcr • ... 1,. '-'et tan, tnhtnrlan rampa \'e atlama .1 ti>'. 
ri yapılmakta ve bu iki rampnnı~J 

(Devamı 10 ım 



'Bir 
vahanın 

aya il 
Viktor Stolof lllaırda yerlecmlt 

Pile bir rejl.ardllr. Geçen 1ene içer 
abide llmrda bir İngiliz linema ıh. 
keti heu.bma .. Siva, bir Yabanm ha· 
Jatı., iahali bir film çevirdi.: Siva, i· 
~ Berodot ve BUyllk laenderin 
hatıraıan dolqan AfrikamD -en eüi 
fthaaıdır. 

Geçenlerde Parlle uinJan gaç re 
JWıo btr amema mecmuuuıa ıwıları 
,llylemiftlr: 

.. _ Siva vahaaı, Kahlrealn 808 ki. 
a..wtre uıalmdadır. Buraya ıit.mQ * tDk ~ bir yoldan geçmek 

llal'b.lıl ftl'dlr. itte bu yelsuzlulf 
G:cla~ eok stıçieetfrdi 
l'&kat Jllıoüet venin ki yerliler bizj 

9'1d•dıJar. 0.Umür4ekl sineme 
1lıınıllınliade ba ftlml ıördiliDnihı va 
kit çok 'belenecettnlzl tahmin edlyo • 
rum. Bu eene lçeralnde de Kahirede 
.. Muvaffakıyet kazanan film,, illDiD. 
de bir film çev~m.. 

s 
• 
ı 

n 
e 

• 

Solda ltlbuea: Tlao 
Boul, Elenor POTel, 
Viktor Fransen, Hanr 
Gara, Vilyam Povel 
Diyana l>ürhen, Fer. 

ak il nal ın 

::. :~:~11Virj:::.:~: I 

Maki11ist 
olmak 
isti gen 
gıldız 

Bir ittim do'ayıa·ı_. bPve

• ol tatmin llru a bulda 
Jan G~yyoıı temmuz ~ 

Stefan Mani7enbı romamndııı Dillen 
"Ceheımem treni'' laıinde * film 
~ye batlıyaeaktlr. Suıatklr 
bu filmde b1r tlmendlfer makinisti ro
ltlnll oymıacaktır. Bu mllnı•beıtle 
eanatkArm eocuklupndanberl duydu
la ~ lmnet1l emel tahakkuk etm 
tir. Zira Juı ldlçlkken maklıüat o 
11l4k laUJordu. Şimdi film t.nlrirkf P 

lokomotlll idare etmek mecburiyeti& 
a-old~ evvel& nuarl denler 
.... timdi de l'ralila .deY1et- clıııımtr4' 
J8)lam.d& fillen ·~ 

a.rt Kupenn son çnirdf.li "'Marko 
olonun maceralan., fıhninin bir aah· 

neli gok beltnllmittir: Marko Polo ro
IUntl oynıyJln Gari Kuper uzak diyar
Jarcla teyahati m nnda 6pütmenin ne 
ol:futunu bilmiyen bir premese rut 
ıeliyor. Garl, prensese, bu tatlı ıe)'i yL 
V&f :y&V&f &öeteriyor. İfte bu öğretme 
eahneei uzun 'flkıtlarla k&r11l1.1UDJ1 
tır. 

• Franada çevrilmekte olaa "Kadın· 
lar bapilhaneai,, fılminln 11e~uau 
hanrlıyan Pranli Karllo dekOrJann en 
ufak teferrUatma kadar hakikate uy
CUD obna11 noktasında biJNıuaı ilrar 
etaıektecHr. o. filmdeki dani alıneleri
nl ficilm'ılann o,tıamamıı da kat'iyen 
kabul etmemekte ve bir barın bütim 
dansözleri ve mtlatahı!emleriyle bera· 
her film lçba kiralanmumı istemekte. 
dir. Reji.ar mubaniriq iaran ~
da bu iıtelf yerine cetirmek mecburi
r ti~e kalmııtır. 

bır cümle i 
60bindolar 
Yıldızlar yalnız 
e{llendırmıyor
ıar; Dize hayat 

dersi de 
varıvorıar 

Sınema yıldu1an tanınnuı marka. 
lara çok bemerler .. Halk Oteta Gar. 
~ tanır .. Çok mePıur bir dit ma
cununu da.. Bazı yıldıllar w buı 
müesseseler de, bu iki eeYf bfiılettir
meii. bir yıldD ismini bir maıb bali· 
ne ıetimıeli ~erdir. Buna 
ilAnlarda daima sık sık rast pliyorus. 
Meseli tanmmıı yıldız S. bir mOIAka. 
tmda anlatıyor2 

- Ha fllllracaot cttip llatlyodan ,,,,,,,. ""'' ""'°'· ,. lirlii" lnlla. ""'°''""'" .. 11hll-oltwd • .,. 
ım..,. "'""""' old.,,.,. um drt
yorlllrdı. Bil ıanü 1ıo,.ı..,. • Y. 
~ ıcıdm itli; hlti • istiilHlrw. 
lwill olacdll.. '"""' IHrtid ,,,,. 
ti (0) dif ~ ,,.,., ,.,.,, 
oı..a..d "'8 ....... imi.ı ,.,.._ 
yonu) Wltmıalo ~ Dif"
ri• ,aıtllqti '" tuflur bir ,.WU oL 
d-. 

Bu Y8J1Y1 bir ~Bin uyfa
mnda okuyacak olunana tabii rek1lm 
oldulumt anlarımm. Fakat ~ ciddi 
bir sinema memıuasnm iç ayfalarm
da, akt&iln D8lll yetiftiliDe dair ,.. 
nlmış. bfrcok fotolraflı. lanmmıı bir 
muharrlrin yadJlı bir makalede oku. 
yacak olunana, bmnm. $anda bCL. 
yük paralar barcamml bir DAn oldu.. 
lu kolay kolay batmmla pıinez.. Ve 
eler bir dit macumma ihti}'acDm 
vana yahud da kullanchlmn dit ma
cunundan pek de memmm delilsmiz 
derba1 (0) maıfra dit macununu a. 
ranmm. 

ReklAm, sinema yılc:bzmdan daima 
istifade qipir. J~ ~ Donald 
"S .... ~- ~~fİfttM 
w.o lpiiiı . .,,,,.,""' ... ,.,..." 
c:flmlealni radyoda tellffm etmek için 
§0.000 dolar almqbr. 
tı bu kadarla da kalmıyor; yapdan 

mnstabzarlara JlldD bimlerini ver
mek, yahut amballj ktlrtlan iiRl'ine 
yıldızlann resmini koymak Pı mil. 
yonlar sarfediliyor. 

Fakat liDema yı1dmlan gün pçtik.. 
çe turnulapyor: 

Kendi isimlerini kullanmak icin bir 
çok para w:ren mOeaseseler. daha çok 
fazla kazam)'orlar ki bu kadat Sok~ 
ra sarfmJ göle alabiliyor. O halde ni
çin isimlerinden batkaJarmı istifade 
ettirmeli? Bmat kendileri pıntlerin· 
den istifade .. ticaret yapamazlar 
mı? 

Gerek Alnerikada. gerekse batka 
birçok aanatktrlar bunu d\lPllrilJOI'· 
tar, bu suale ndlsbet cevap verm yıl~ 
dular bir taraftan da ticaret &lbasma 
atılmakta tereddüt etmiyorlar. 
Smmıa illerinin her blmnda oL 

dulu gibi *8ret ilinde de Aınerikllr 
(Denmı ti mehle) 
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. Yazan: M . s . 
• Yazan: o ... w. Kelton -2•- Çevıren: 11'. K. Harun, gölgemi görmüş olacak ki 

LelJdı Siret/ ord hemen kalkıp ~enç teıaşıa tüf eğin asılı olduğu 
kıza doaru lJÜrüdü ağa_ca doğru ilerledi 

'§' -50-
- Çağırırlar. 
- İyi ki erkek evladımız yok Con-

ni ! umumi harb cehennemini, evlat • 
larımızın böyle günler görmemesi için 
yaşadınız. Bu fedakarlığın bo.~a git -
memesi lazım. Milyonlarca. insan ha -
yatının hiç uğruna harcanmaml§ ol • 
masını temenni edelim. 

Lord Stretford bahsi değiştirmek 
lüzumunu duydu: 

- Hakkın var; ben son günlerde 
f aila sinirli oldum. Biraz ıdnıan yap. j 
sam iyi geiır sanırım. Tekrar golf oy
namağa baş.lıyacağım. Golf dedim de 
aklıma geldi, acaba Güssi ile Prim a
rasındaki maç kimin galebesiyle neti
celendi? 

- Primin kazanacağından eminim. 
Delikanlı pek beceıiksiz, maamalih se 
vimli bir adam ... 

- Benim de hoşuma gidiyor. 
- A! .. Şu genç kıza bakınız! 

Lord Stretf ord, karısının başıyla i. 
şaret ettiği istikamete baktı. 

- Çok güzel bir kız. Gilssinin bah
settiği gilzel sarı!lın kız bu olmasın? I 

- Tanımadınız mı? ihtiyar general 
fon Metnihin kızı. Erstayn şatosunda 
gördüğümüz küçük kızı hatırladınız 
mı? 

-Peki ama burada bu vaziyette ne 
igi var? 

- Şimdi onu öğrenirim. 

Leydi Strctf ord hemen kalkıp genç 
kıza doğru ytirüdU. Kocası onu ikaz et
meye vakit bulamadı. Erkeklere hO§ 
vakit geçirtmek için angaje edilen bu 
nevi kadınları tanısalar bile kibar ka.
dınlnrm tanımamazlıktan gelmeler! i. 
cab ettiğini söyliyemedi. Leydi ise, E
rikanm böyle bir vaziyete gelmiş ola
cağına ihtimal vermediği için o da. gi
dip konuşmakta mahzur görmedi. 

- Erikn, azizem. Sizi tekrar gördil. 
ğüme nekadar memnun oldum bilse • 
niz. .. 

Erika yeni işine ba§}ıyalıberl kendi 
muhit ve seviyesinden kimseyle l:arşı
la.'jmamış, bu sebeble oynadığı pek de 
t;ercfli olmıyan rolü o kadar ağır bul
mamıştı. Leydi Stretf ordla ka.r§ıla • 
şınca utancından kıpkırmızı oldu. 

Otuz sene evvel general fon Metnih 
lord Stretf ordun ~bası ile dost ol • 
muştu. Harbden sonra eski dostunun 
oğluyla karşılaşmı§ ve onları av mev
siminde Erstayndaki şatosuna davet 
etmişti. Aradan on sene geçmiş olma
sına ra&rznen Erika Leydi'yi derhal 
tamdı: 

- Leydi Stretford, ne hoı;ı tesadüf! 

gilı:elleşmişsiniz? burada yalnız mısı
nız? Gelin de konuşalım. 

Erika yerin dibine geçecek gibi ol
muştu. Hayatında bu kadar mUşkül 

mevkide kaldığını hatırlamıyordu. Ya
lanla vaziyeti idare etmesi milmkün • 
dil. Fakat hürmet ettiği adamlara ya
lan söylemeye de gururu mfuıidi. 
Hayatından bahsetmek istemediği

ni f arkeden lord ve leydi derhal ko
nuşma mevzuunu değiştirdiler. Fakat 
Onll!l"Jn hayret içinde kaldıklarını Eri. 
ka anladı. 

- Güssinln hakkı varmıf!, burası 
çok güzel ... Güssınin kim olduğunu bi
liyorsunuz değil mi? Ogüst Rig ..• 

- Evet. M. Rig ve binbaşı Karden
le ta.nı~ım. Fakat sil.in ahba.blarınız 
olduklarını bilmiyordum. 

- lkisi de gayet iyi dostlarımızdır. 
Hatta buraya bilhassa binbaşı Karden 
için geldik. Bize öğle yemeğine davet
liydi, gelmedi. 

Bildiklerini lorda derhal anlatma • 
Ir mıydı? Belki de bu, Dcnisl kurtar
mak için eline geçen son fırsattı. Va
zife hissiyle aşkı mücadele halindey
di. Bir tlirlil karar veremiyordu. 
Eğer lordun, hakikati öğrenince, 

hemen yata gidip Denisi oradan kur. 
tarabileceğini aklı kesseydi söylemek
te tercddüd ctmiyecekti. Fakat böyle 
bir §ey imkansız, imkanı olsa bile za. 
rarlıydı. ÇiinkU baronu şüphelendirip 
derhal harekete geçmeye sevk.edecek, 
belki de Denisin planlarım alt Ust e
decekti. Erika onun herhalde kurtul. 
mak için bir planı olduğuna kanidi. 
Boğulmak üzere olan ve yegane 

kıı.ttulı.ı~ Ulajdinl teşkU eden tahta 
parçasının da elinden kaçtığını gören 
bir adamın duyduğu hislerle lord ve 
leydiden n;>Tıhrken endişesi gözlerin
den okunuyordu, Leydi bunu f arkcde
rck sordu: 

- Nen var kızım? 
- Bir ~eyim yok. Fakat. 
- Derdinizi bize anlatmaz mısınız? 

Yarın bize akşam ybeğıne geliniz. 
Ben size otomobili yollarım. 

Erika, Leydinin boynuna sarılarak 
ağlıya ağlıya her §eyi anlatmak ihti • 
yaciyle yanıyordu. Kederine tek b:ı§ı
na. tahammül edemiyecek bir haldey
di. Karısının davetini tekrar eden lor. 
dun sesiyle kendine geldi. Bir rüyada 
gibi ceva.b verdi: 

- Evet, yarm .. Davetiniz beni çok 
sevindirdi. 

XVI 

- Kocam da burada. Bizimle bera. GUssi o gUn pek neşeli uyandı. Sa-
ber bir çay içmez misiniz? Ne kadar at on birde golf sahasında Primrozla 

• ıııııınoorıncı•ırın:ınınaıs~a• 
xx 

Rene dö Z'Estorad'dmı Ltt~ dö Şoliyö'ye 
Mayıs A ŞK dünyanın hayatıysa ne diye birtakım ciddiyet mUte-

randevusu vardı. Ve bu onu ne§Cye 
boğmak için kafi bir sebeb teşkil edi· 
yordu. Bir gUn evvel Dcnis gelmediği 
için keyfi kaçmıştı. Denisi bir saat ka
dar boşubuşunn bekledikten sonra Jü
an Le Pene yalnız başına gitmiş, öğle 
yemeğini gene ayni sebebten geç ye. 
miş, Primrozla golf sahasına. bu se • 
beble ancak saat üçte otelin bir ara
basiyle hareket edebilmişlerdi. Aksi 
tesadüf yolda araba bozulmu§, bir o. 
tokara raslayıncaya kadar üç kilo • 
metre yayan yürUmeğe mecbur kal • 
mışlar ve otokarla Nise döndükleri i· 
çin kararla§tırdıkları maçı yapama • 
mışlardı. 

Akşam yemeği de gene tatsız ve ne. 
şesiz geçmişti. Lord, Denisin gelme • 
yişi sebebini çok merak ediyordu. Üs. 

telik leydinin mütemadiyen Olga. 
Bedruşka hakkında sualler sorması 

da Glissinin canını sıknu§f,ı. Filhaki· 

ka Güssi Leydiye Montekarloda kar
şılaştıkları gün uzun uzadıya Olgayı 

meUıetml§ti nma o zaman daha Prim. 
rozu görmemişti. Güssi onu hep çocuk 
sanıyordu. G<lrünce kanaati değişti ve 
yaramaz küçük kızın bu kr.dar güzel 
bir genç kadına istihale edişine şaştı 
kaldı. 

Gecıkmişti. Gittikten sonra mektup. 
!arını vakit bulamıyarak zarfları ce
bine koydu. Hemen otomobiline atla
dı. 

Zavallı delikanlının o gün talii yok. 
muş. Mordavntın golf bastonlarını 

kullanmasına rağmen genç kıza kolay
ca yenildi. Buna rağmen ukalalık ede. 
rek tıı,vsiyelerde bulunmak arzusuna 
kapılınca Primroz sinirlendi ve oto • 
mobiline gitti. 
Yalnız kalan Güssi tek başına oyna

mağa ba§ladı. Fakat bir kaç dakika 
geçince bundan usandı, bir ağaç göl. 
gesine uzanıp dilşünoeye daldı ve bir 
a.z sonra da. içi geçti. 

Gözünü actığı zaman güneş epey al
çalmıstt. Doğruldu. Uzandığı vakit 
kendinden biraz ötede, gUneşte bırak. 
tığı golf malzemesini topladı. Gitme
ye hazırlanırken bastonlardan biri 
dikkatini çekti. Bastonun sap taraf mı 

saran meşin şcrid parçası çözülmüştü. 
Bastonu eline alarak baktı, madeni bir 
üstüvaneden ibaret olarak bastona, 
sapı, bir mantar şeklinde, takılmıştı. 
Meşin çözülmüş olduğu için GUssi ka
rı§tırırken bu sap kolaylıkla çıktı. lçi 
boş mu diye bakarken de içinden in. 
cecik bükülmü§ bir kA.ğıt parçası yere 
düştU. 

(Devamı Var) 

Baba oğul, hem çift sürüyorlar, hem 
de etrafı sık sık kolluyorlardı. Çal §tık. 
ları yerde, bir ağaçta bir tüfek sallaru -
yordu. 

Hı:ırun, gölgemi görmüş olacak ki, te
laşla tüfeğin asılı olduğu ağaca doğru 

ilerledi. Fakat iki aldım attıktan sonra 
durdu. 

Karşısında çm-şaflı bir kadın görün
ce tekrar işiyle meşgul olmıya başla • 
dr. Çünkü kendisine emniyet gelmiş, 

kuşkulanmanın, huylanmanın mana. 
sız ve yersiz olduğuna hükmetmişti ... 
Kadınd~ da korkulur muydu ya?. 

Onun tekrar işiyle meşgul olmasın • 
dan istifade etmek istedim. Aldımlarımı 
sıklaştırdım, tarlaya adamakıllı yaklaş
tım .. Amcamla oğlunun arasındaki yol 
epeyce kısldıktan eonra, çarşafın altın -
dan tabancamı çektim, sesimin olanca 
kuvvetiyle haykırdım: 

- Davranmayın! .. 
İhtiyar amc<):D, bana doğru ilerledi, 

halinden söz söylemek istediği anlaşrh
yordu. Fakat, buna meydan bırakma. 

dım. parmağımı tetiğe btısum. tık kur
şunu kafasına sıktım. Arkasından nam
luyu Haruna çevirdim, ateş ettim. 

Kurşunlar yollannı ş:'imamıştı. Am
camın kafasına isabet eden kurşun bey
nini patlatmış, öteki kurşunlar da Ha. 
runun gözüne, kalbine, karnına isabet 
etmi , kanlar içinde yere yuvarlanmış
tı. 

Tabancamdaki son kurşunu da bo· 
şalttıktan sonra, c:.rkamdan çarşah at
tım, amcamla oğlunun yanına koştum, 
yere eğildim, kalblerini dinledim: Ha. 
reket ycktu, durmuştu .. Fı:ıkat ihtiyatlı 
davranmak istedim, tabancama l:lır pr
jör daha sürdüm, bundaki kurşunları 

da Hrı:unla amcamın kafasına, kalbine 
sıktım. 

Sonra mı? Bundan sonra ne yapı
lır ki? Tabii kaçtım, dağın yolunu tut
tum. Fakat çok barınamadım dağda .... 
On beş gün sonra jandarmalar tuttu. 

İşte ben böyle katil ol:lum. Yersiz 
bir kıskançlık yüzünden amcamla oğlu
nu öldürdüm. Ve çok sevdiğim karımı 
ölmeden dul, yavrumu yetim bıraktım. 

Ali sustu. Yüzüne baktım, sapsarı ol· 
muştu. Gözleri dopdoluydu. Yaşlar, ya
naklarında kirli izler bırakarak bir si 
cim gibi uzanıyordu. 

Acaba bu ya~lar, ikiz bir elem ve 
acı için 'dökülen göz ya§ları mıydı?. 

Ycksa dev ruhlu bir adamın duydu
ğu ve çektiği vicdan azabının döktür. 
düğU ya§lar mıydı bu?. 

UÇ KATİLLER! 

tki arkadaştılar. İkisinin de adı Meh· 

•••••• 

meddi. lkisi de ölüm cezasından kur
tulmuı, ayni cezaya mahk\ım olmuş. 
Jardı: 

On beş yıl!. 
Biribirlerin'dcn ayrılır.azlardı. Ko • 

paralarını atalım .. 
vuşta yanyana yatarlar, beraberce ye
mek yerler, bahçede beraber gezerler
di. 

İkisi de gençti. ikisi de gürbüz ve 
esmerdi. İkisi de uzun boyluydu. iki
sinin de bıyıklan yeni yeni terliyordu. 

Bir arkada§ları daha vardı: Hlise. 
yin ...• 

Onu bir sabah, gölgeni!'!, ışığın, ren· 
gin ve sesin birleştiği bir şafak vakti· 
nin alaca karanlığında, iğdeler buram 
buram kokarken, loş ve nemli höcrc· 
sinden çıkardılar, sırtına beyaz bir 
gömlek giydirdiler. Ellerini kelepçele
diler, aldılar, götUrdliler, kanunun ver. 
diği cezayı tatbik ettiler: 

Astılar! ..• 
Suçları neydi bu il~ arkadaıın?. 
üçU de katildi. Attmı,lık bir ihtiyar· 

kansını, iki küçük çocuklarını, bir ide 
kulübelerine misafir gelen bir kadını 

öldürmüşlerdi bunlar ... 
Nasıl yapmışlardı bu işi?. 
Bunu merak ediyor, yaptıktan bu 

müthiş cinayetin tafsilatını öğrenmek, 
ağızlarından dinlemek istiycf"dum. 

Mehmetlerle ahbap olmak için vesi. 
leler buldum. Yemek verdim, cigara al· 
dım. Ufak tefek işlerimi gördürdilm, 
para verdim. Böylelikle kaynaştık. Beni 
bir baba, bir ağabey gibi saydılar. 

Bir· gün çifte Mehmetlerle dereden 
tepeden konuşurken, lafı bir sıra.sına 

getirdim, sordum~ 
- Nasıl oldu bu i§?. Bana anlatır mı· 

smız?. 

Sorgum, iki Mehmettcn birini sinir. 
Iendirmişti. BuniaNlan biri, bilmem 
hangisi, bir zamanlar bütün mahkUm • 
lann ağızlarında anonim bir hikaye ha
linde kovuştan kovuşa, karantincden 
zindana kadar yapılan bu bahsin yeni • 
den tazelenmesinden muğber ve küskün 
bir tavırla cevap verdi: 

- Sanki cünbeşli, alaylı, tuhaf bir 
şey mi ki bu, sana da anlatalım da gü· 
lesin, eğlenesin .. öğreneceksin de ne 
olacak sanki?. 

-Böyle ıeyleri dinlemesini seve. 
rim de ondan .. Mademki söylemek is
temiyorsunuz, konu§ulacak şey mi yok, 
ba9ka lif atarız. 

Buıözleri, gücenik, kızgın bir lisanla 
söylemiıtim. öteki Mehmet bunu sez
di. Beni gücendirmek istemediği için 
arkadaşının kırdığı putu tamire ~alı • 
tı: (Devamı Var) ... ~ 

:minatsız kabul etme! bazan, başbaşa bir konu.,.c;mnda, ruhla-

:: , ~"' u•. .. . --

rın ele gUne karşı olan riyalarından soyundukları zaman bir 
hareketin, bir sözün, bir bakışm birdenbire birçok uçunımlnrı 
aydınlatıp meydana. çıkardığını görürsün. Sen, başkalarının 

kendilerini kaybedip mahvolacaklan yollara cesaretle atılnbi· 
lecek kadar asil ve kendine emin bir kızsın. 

. assıbı filosoflar onu izdivaçtan çıkarmağa kalkıyorlar? 
ne diye Cemiyet, Kndm'ı Aile'ye feda etm<ıği kendine en yUk. 
sek kanun bilip de böylece evlilik ha.yatında sinsi bir mücadele
nin doğmasını zaruri kılıyor?bu mücadelenin mukadder ve son 
derece tehlikeli olduğunu o kadar iyi anlıyor ki bizim, ya §Cfka. 
tin kudreti ile, ya gizli bir kinin devamı ile her şeyi bozabil. 
memiz ihtimalini de dlişUnerek erkeği, bize kar§ı birtakım kuv
vetlerle silB.hlandırmış. Şimdi ben nikahta, biribirine hasım 
iki kuvvet görüyorum; kanunu yapanlar bunları birleştirmeli 
idi, ibirleştirememi§ler. Onlar ne zaman ve ne suretle birl~e
ibilir? mektubunu okurken işte bunu düşünüyordum. 

Çe viren: 
Seni nekadar halecanla merak ettiğimi bilemezsin. Aramız

da ki uzak yollara rağmen seni görüyor, senin heyecanlarını 
duyuyorum. Çok rica ederim, mektuplarını kesme, hiçbir şeyi 
y:ızmağı unutma! senin mektupların benim bu sade, sakin, gU. 
neşsiz bir günde uzayıp giden bir yol, şehirler dışındaki uzun 
yollar gibi yeknasak ailemin arasında benim için bir ihtirns 
hayatı oluyor. 

Ah! kardeşçiğim, bir tanecik mektubun, Aveyron'lu bUyük 
muharririn (1) kurduğu ve benim tatlı bir memnuniyetle yer. 
leştiğim binayı yıkıvermeğe kafi geldi. Kanunlar hep ihtiyar. 
ların elinden çıkıyor, kadın olup da bunu fnrkctmemeğe imkfuı 
yok. O ihtiyarlar, aşksız aile muhabbetinin bizleri alça.ltmı
yacağma ve bir erkek, bir kadmı kanunun izni ile alabildikten 
sonra kadının da hic:bir ~k duymadan kendisini vermesi Ui.. 
.znngeldiğine hükmetmişler. Sadece aileyi düşündüklerinden, 
biricik endişesi neslin devamı olan tabiatı taklid etmişler. Ben 
nikô.htan evvel bir insandım, şimdi eşya kabilinden bir şey ol. 
dum! ben herkesten uzakta, yapayalnız nekadar gözyaşları 
döktüm; halbuki bunları. teselli edici bir t.cbessUmlc mübade
le etmek f sterdir.ı. 

(1) Yani de Bon.3/d. 
Bahtlarımızdaki bu a;>Tılık nereden geliyor? meşru bir aşk 

senin ruhunu büyültüyor. Senin için fazilet zevkten doğacak. 
Sen ancak kendi arzunla ıstırab çekeceksin. Felipc'ne varabi.. 
lirsen senin için vazüe, en tatlı, en coşkun bir his olacak ... Bü. 
tün bu suallerimizin cevabı, benim endişeli bir tecessüsle bek
lediğim cevabı ancak istikbal verecek. 

Sen seviyorsun ve; sevdiğin de S(?ni taparcasınn seviyor. 
Ah! kardeşçiğim, vaktiyle hayalimizde ya.sattığımız şiire ken. 
dini lnmaıniyle bırak. Sende en ince ~eklini bulan. adeta. vilcut. 
tan sıyrılmış bir ruh halini alan kadın güzPlliğini Tanrı, hoşa 
gitsin, kalbleri büyülesin diye yaratmış: elbette onun da bir 
bildiği vardır. Evet. meleğim. duyduğun şefkati bir sır olarak 
sakla ve hani geleceğini tahayyül ettiğimiz aşıkın bize layık 
olup olmadığım anlamak için bın bir ttirlU ince imtihanlar, 
tecrübeler icad ederdik? Felipe'yi onların hepsinden geçir. O 
nun seni sevip BC\'lnediğinden ziya.de senin onu sevip sevmedi. 
ğini öğren: tecessüm, arzunun. saadete inanmanın ruhumuzda 
hasıl ettiği serab kndar aldatıcı hiçbir şey yoktur. Kardeşçi. 
ğfm, ikimizden yalnız sen olduğun gibi kalabildin, sana yalva
rırım. izdivaç denilen o bozulmaz ve tehlikeli mukaveleyi tc. 

Burada olup bitenlere gelince, meleğim, kendi kendimle bir 
yığın münakaşa, bir yığın kavgadan ibaret; bu günlük bunlnrI 
sana anlatmak istemiyorum, sonra bir gi.ln yazarım. Ben, yeis
ten Umide, ümitten yeise geçerek gamlı bir inadla kendimi bir 
veriyor, bir geri çekiyorum. Belki de hayattan beklediğim sa
adet, onun bize borçlu olduğundan fazlaydı. Bizler, gençlik ya.. 
şımızda, hakikatin ille hayalimize uymasını istiyoruz! dü§Un
celerim • şimdi bahçemin bir köşesinde, bir kayanın dibine otu
rarak düşünüyorum ., dilşüncelerim beni nihayet şu kanante 
vardırdı: izdivaçta aşk tamamiyle tesadüfi bir şeydir, her şe· 
yi idare edecek olan kanunu onun Uzerinc kurmak imkansıwır· 
Benim Aveyron'lu filosofumun aileyi, yegane mUmkUn içtimd 
hUcre sayıp kadını, her devirde olduğu gibi, ona tabi kılmalt 
istemekte haklı. Bil'jm için dehşetli diyebileceğimiz bu bUyilk 
mesele. ilk doğuracağımız çoculda halledilir. Bunun içindir kf 
anne olmak jstiyorum; hiç olmazsa ruhumu kemiren faaliyeti 
isı?al etmiş olur. 

(Devamı var) 

, 
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Hükômete • 
genış sel8hiyet verildi 

Ankara 29 CA.A.) - B. M. Meclisi 
nin bugünkü toplantısında ruznamede 
bulunan maddelerin görüşülmesini m.Ü· 
tcakip kürsüye gelen Başvekil Celal 
Bayar şu beyanatta bulunmuştur: , 
··- Sayın arkadaşlar, 

Çok kesif bir meşguliyetten sonra 
muvakkaten vatani vazifelerinize fası· 

la "'' erirken, sizinle rremlcketimizin u
mumi revişi hakkında bir hasbihaldc 
bulunmağı fayda1ı addediyorum. Ve 
bu maksatla huzurunuza gelmiş bulu· 
nuycrum. 

Hiıkumetimizin tak!p ettiği esaslar 
arasında en mühim teld.kki ettiğim bir 
prensip. size ve sizin şahsınızda yük
sek Türk milJetine, programında vaad
ettiği şeyleri, tatbik ve icradır. - Bra
vo sesleri, ve alkrslar - Bütün icraatı
mızda neyi vaadet;ik, neyi yapmak ısti
yoruz ve hangilerini yapa bildik, dai
ma bu hesabı tutmaktayız. Beraber ve 
müşterek mesaimizin eseri olarak, bu 
sene de dahi bu celse de dahi hayli 
merhale aldığım•zı tahmin ediyorum. 
Fakat bunları, birer birer tekrar etmek 
suretle, sizin de bildiğiniz ve hatta 
bizzat yaptığınız şeyler olduğu içi~. 
~aru zatım~. ~zatmak niyetinde deği
lım . En muhım meşgalemiz şüphe yok 
tu.r ı:~ m~li işlerimiz ve mali vaziyeti
mız uzerındeki kararlarımızdır. Yük
sek Mecl~s bu sene bütçeyi, daha geniş 
daı.a \'Crımli olarak hükumet t d' . . e ev ı 
ctmışt r. Hiiklımet bu b"t . l' u ceyı e ıne 
aldığı zaman ne kadar ağ ·b. "k" ır ır yu un 
altında bulunduğunu hiss('tmektedir. 

938 senesi zarfında fazla tahsisat 
clarak v ·· ~ · · ~· . eraıı;ımız rakamların en yük-
scgını milli müdafaaya tahsis etmiş 

bulu~uyoruz. Bunun crr:niyet noktasın 
dan ıfa.:ie ettif:i manayı elbette takdir 
b~y.urursunuz. Milli müd~c:a vekaleti-
mızın 938 b" · · utsesındekı hususiyetler-
de b' · · n ırısı de, kısa bir zamanda realize 
edilmek üzere kabul ettiğiniz 125 mil
yo~ liralık fevkalade program c.ephe
liıdır. Milli müdafaa vekaleti bu prog
ramı . s~rati mümküne ile ve her şey
den ıstıfadc etmek surctilo büyük bir 
g;ıyrct ve faaliyet içerisinde, realize 
edecektir. Ayırdığınız tahsisatla ve bu 
programın yapılmış olmasile ordurnuz, 
esa~en ke~di bünyesinde ya§ayan kud
retlı, teknık kuvvetlerini arttırmak ve 
:nezcetmek suretile, kendisine milletin 
t~vdi etti ği vazifeyi, daha mükemmel 
hır ~urette ifa etmek kudretini iktisap 
~:nış bulunuyor. ·Şiddetli alkışlar • 

rdumuzun kahramanhğına, orıJumu • 
z~n fedakarlığına, her zaman olduğu 
g ıb' .. . 

ı , guvcnıriz. (Elbette sesleri) faka• 
bıı mtimta 'lAhl · • • . . . z sı a arıle mebzıılen techiz 
e . t. r ımız zama d k d' .. "'. n a ·en ımızı tamamen 
cmnıyet altına alm•ş görmekle b" -
b't" • us 

.: J .ı zevk ve bahfıyarl k d k ı uyarız. 

;ıbul ettiğimiz kanunla İngiltere ile ya 
~ıl~n kredi meselesi üzerinde durmak 
ıstı yorum l 6 ·ı i .. b . · mı yon ng:lız lirasına 

:bl~ğ olan bu kredi, hepinizin bildiği 
ı: ı 100 milyo T" k ı· 
d 

_, . n ur ırası raddesin-
euır. Bunun 10 ·ı i ' k A mı yon ngiliz liralık 

mı tarı sınai . • . 
Juk k 

ve tıcarı ışler, fi milyon-
ısmı ask · 'h · F k erı 1 tıyaçlanmız içindir. 

a at bunun 1 d d' ~ yapı rş tarzına ve şeklin-
de Bıger emsaline nazaran, farklar var-
ır. urada s" ı 

b oz a an kıymetli hatipler 
unu teba .. • 

dat d . ruz ettirdiler. Bunun istib
evrındek' · t'k 1

• ısrafat devrindeki iı-
ı razlarla m" . 

t ' . unasebetı yoktur. Meşru-
ıyet devrındek· . 

lara da b 1 ga3lara bağlı İGtikcaz. 
enzemez Bu k d' Türkün · · re ı sadece 

ımzasına sözü .. 
niyet e:n . ne, ıtımat ve em-

J 
. lk ı erek yapılmı§tır. ·Bravo ses

erı , a rşlar. 

Dost İngiiterc 1 . 
l"Qci ha b' . . mem eketınde, malze-
M·ıı r ıyc ıçın, serbest kredi yokt 
la ıb~th?\-uleclislerindcn çıkan bir kan:~: 

ıus b' t • kışlar • ıze emın edilmiıtir. -Al-

Sanayi na 
l' lllıtı 1 

Bütçede verjiğiniz . .. 
tütmek iıt d'Y• . . tahsısatlara, yu· 

e ıgınız ışleri 1 
birinci be• se l'k p anlaştırmak .. ne ı ıanay· 
ait o'an k . 1 prcıramına 

ısım, son hır iki fab 'k cfa · ~ rı anın 
ın,..asına b:ışlanmıt olduğ . . . 

fl'.?İ•f d• ·ı b' . u ıçın, bıt-
• ~ 1 ynı e ılır. Cumhuriyet hUkA 
tınız · h ume· · ıı:z:c . emen şimdiden b' · . 
15•nclık . . ırınc1 bet 

sanayı programını muvaffak' 
ı etle ta bı"l· tt' d' b'J' I· ' e ı ~·e 1 ır. -Alk ı tld ·~· .; 1§ ar •. 

e ettıgım tecrübelerle ve mal' 
ını~anlar~a ikincisine başlamış bulunu: 
l o. uz. Şımdiye kadar ilan edilmemiı, 

olmasının tek sebebi, işi mali imkanla· 
rmuzla telif etmek içindir. Bu yaz ta
tilinde, bununla meşgul olacağız ve 
ümit ediyorum ki hepinizin takdirini 
mucip olacak ve milli ekonomi haya
tında memlekete yeniden (eyiz verecek 
escrlr meydana getireceğiz. -tnıallah 

sesleri • 
Sana~:i ~areketi~de takibettiğimiz I 

gaye, mılh ekonomı menfaat ve icap. 
!arını, '"milli müdafaa zaruret ve icap
lariyle telif etmektir. İkisini beraber 
yürütmek jstiyoruz. (Bravo sesleri). 
Bund::.n dolayıdır ki memleket müda. 
faasına ait olan bazı maddeleri de bu 
tan.ela, siınıt ,.e suhuletle. yapmak 
imkfınlarını elde ettiğimizi şimdiden 
:rade edebilirim. (Bravo sesleri ve al. 
loşları. 

ın ı . ı ılt>ıı vt>rt,?iln 
Bizim maliyemizin takip ettiği ve 

bi7..c dnima asarını gösterdiği için 
keııdisınc tered:.lütsüz iftihar payı a· 
yıralıilcı·e~imiz bfr prensibı vardır: 

Vergileri imli. ınek. ~imdiye kadar, 
yani Cumhuriyet rejimine kadar, de. 
nilebilir ki her ne maksatla olursa ol· 
suıı bir ,·ergi ihdas edildi mi, o vergi 
ne kadar sakat ,.ene kadar ağır olur. 
sa olsun. milletin omuzunda yük olB
rak knlır ve bunu atmağa imkan bu. 
lunamazdı. 

Maliye \'ekalctimizin takip ettiği 
mali si~;tcmdeki mülayim ve daima 
memleketin menfaatini gözeten usul· 
!eriyle bu zihniyeti yıkmıştır. (Bra. 
\'O sesleri). Bu sene ve hatta şimdi 

kabul ettiğimiz kanunlarla: Hayvan
lar, muvazene, ka1.anç. istihlak,· dam. 
ga. sinema ve tiyatrolar. iptidai mad. 
deler gümrlik muafiyeti gibi k&nun • 
)arla 10 milycn lira raddelerinde bir 
tahfif yapılmıştır. . 

Kuponlar mesE>les· 
.Mali vaziyet.imizin ve mali prensip· 

!erimizin esasları hakkında, bu ma • 
ruzatta bulunduktan sonra, size ufak 
bir m~cleden dahi bahsedebilirim ve 
ondan sonra di~er kısma geçebilirim. 

Bu da arkadaşlar, kuponlar mcse. 
lesidir. Kuponlar meselesinin tarihi 
ve mazisi hakkında birbirimi1..e söy. 
liyecek. zannediyorum, tek kelime 
yoktur. Bu. doğrııdan doğruya, bu • 
biinkü neslin omuzlarına yüklenmiş, 
bır ağırlıktır. (B't"avo sesleri ve nl -
kışlar). Israf devrinin seyyiatını biz 
ve bizim neslimiz ı:~kmcktedir. Geçen 
senelerde hamillerin miimessillcrile 
konuştuğumuz bir zamanda tediyatı· 
mızın yüzde 50 si mal \'C yü1.de 50 si. 
nin döviz o!arak tediye edilmesi karar 
laşmı§tı. O vakitteneeri dünya eko· 
nomi vazi~ eti \'e döviz tedariki im • 
kanları daha giic;lcşmiştir. Bizim. bu· 
gilnün ~craiti içinde, tnkibcttiğimiz 
ekonomik politikaya nazaran tediva· 1 

tımızın esasını, - en nature t;diyc:
yani mnlla tediye teşkil ettiğine göre 
kuponlnr mesclesiııde döviz verme • 
mizin imkimı yoktur. Bunu sarahatle 
huzuru alinizde ifade etmeyi vazife 
biliyorum. Yiizde yiiz mal olarak te. 
diye edcc.?ğiz ve memnun olurlarsa 
biz de memnun olacağız. (Bravo ses. 
lcri, alkışları. 
Maliye vekAlctlmizin taklhntlğl, ye. 

nl mali sistemin isabetli flklrlerin
dr>n birisi olmıık üzere irade edebili
rim ki, hu kuponlara alt olan borcu, 
beynelmilel şeklinden kurtarmak. 
clnhlli hir bor~ hnline getirmek isti
yoruz. Bunu, pek yakında, miljdele. 
ycceğimizl ünıld dmekteyiın. - Al
kışlar -

Er.nt>bi st>rmave 
Hükumet namına, üzerinde durul

ması eniz olan hususlardan birisi de, 
cenubi sermayesi hakkındaki telfık
kımızdır. Ecnebi sermayesini lıUkü
mctlmlz nasıl telflkl ediyor. Bunu 
bilmek için merakla beklenildiğini 

işitiyorum. 

Cumhuriyet hükumeti, ecnebiler • 
den, imtiyazh mUesseseleri satın al. 
maktadır. Bilhassa Nafia Vek~letiniz. 
ciddi eseslar dahilinde. bu müesee. 
scleri millfleştirmektedir. Biz, her za. 
man tekrar edildiği veçhile, ecnebi 
sermayesinin düşmanı değiliz ve hat. 
ti düşmanı değiliz dediğim zamanda 
da. lfürumsuz bir izahta bulunmuş ol. 
duğuma zahip ohı)orum. Bizim an . 
cak ıstedığimiz sermaye "Vagabond,. 
yani serseri denilen sermaye, politik 
sermaye, ayni zamanda spekülatif 

Eermayedir : ciddi bir iş gönniyerek 
alacağı komisycnla veyahut ufak biı 
farkla çekilıp gitmek ırtiyenlerin tem 
sil ettikleri ufak sermayedir" 

Fakat meınlekctimiZP normal ~era
ft dahilinde gelmiş sermayeye nor· 
mal §erait dahilinde tet?ssüs etmiş 
müesseselere karşı bizim yalnız mih. 
mannU\·azlığımız değil . hatta yardı . 
lanmız dn olur. MUbayaa <'ttiğimiz 
müesseselere gelince. bunlar. muka • 
velelerine rıayet etmiyen ve ayni za • 
manda imt iyoz mUddetleri kısalmış 
olan müesseselerdir. 

Bunlar muka\•eleleri hükümlerine 
göre çalışmak imkanından mahrum ol 
dukları it:indir ki satınağı kendileri 
tercih etmekted irler. I<-::ğc·r bu kabil 
teahhüdünü ifa etmiyen \'e ifa etmek 
şeraitinden mahrum olan müessese • 
!erin satın alınışı nazarı itibare alına· 
raktan bizim er.nebi sermayesi hak • 
kındaki telakkimizin tayini buna ta. 
bi tutuluyorsa arzedeyim ki çok yan. 
!ıştır. Biz sermaye buluyorm: ve bul. 
mak i<:in müşkiiliita uğramıyoruz. 
Dersim mesc f"Sİ 
Bu senenın dahili işleri noktai na· 

zarından si1,e ehemmiyetle bahsetme
ge değer bir mevzu vardır. O da Der. 
sim meselesidir. Dersimde bir ıslahat 
programımız vardır. bu program yü • 
rümektedir. Yol, köprü, karakol ve 
mekt,ep inşası suretile. Geçen sene as. 
keri harekat yapıldı, bu bütün tefer. 
ruatiyle herkesin malumudur. 

Bu sene içinde bu programa göre 
askeri hnrekatm yürümesi lazımdır. 
Geçen seneye nazaran. burada bu se
ne, daha fazla kuvvetlerimiz toplan· 
mıştır. Birkaç yerde de ufak tefek 
miiı:ademelcr olmuştur. 

Dersim irin tatbik etmekte olduğu. 
muz p ogramın iı'abı olarak bu mese. 
leyi sureti katiyede halletmek, ve 
Dersim denilen işi sureti katiyyedc 
tasfiye etmek için alacağımız bir ted. 
bir daha vardır. Yakında ordumuz 
Dersim ha valisinde manevralar yapa. 
caktır. Bu miinasebetle, ordu, Der • 
sim için vazife nlacak ve umumi bir 
tarama ha reketılc, tedip kuvvetlerine 
müzahir olaraktan, bu meseleyi kö · 
künden söküp atacaktır. (Bravo ses. 
leri, sürekli alkışlar). 

Arkadaşlar, Dersimliler ne istiyor. 
Jar? Dcı ~imli kurunu \'Usta i bir zih. 
niyetle, orada oturup şekavet yapmak 
istiyor, mal çalacağım ilişmeyiniz di. 
yor. Adam öldüreceğim kanuni taki
bat yapmıyacaksınız diyor. Silahla 
gc1.cre~im müsamaha edeceksi
niz, diyor. Vatani mükdlefiyetle· 
rıni ifa etmiycccğim, imtiyazlı bir in. 
san olarak hepiniz.in muvacehesinde 
dolaşacağım diyor. 

Bilinmesi !5z1mgelcn b~r hakikat 
,·ardır ki, cumhuriyet böyle bir va _ 
tandaş t~~ımıyor. <Bravo sesleri, sü. 
rekli alkışlar). Cumhuriyet külfette 
olduğ"J kadar nimette. nimette olduğu 
kadar kUlfettc müsavi ve seyyan mu
amı>leye tabi inP?nlardan mi:rekkep · 
tır. < Brnvo Peı::lcri. sürekli allrn;lar). 

Bu hakikat anla§ılıncaya kadar, 
kuvvetlerimiz orada filen bulur.acak. 
tır. İi:ğer ellerinde bulunan silahı tes. 
lfm eclr>r!Pr \'" "1't.,..rı•riw'tin emirle. 
rine inkiyat ederlerse kendileri için ya
pacağımız şey, muhabbetle göğsümü

zü açıp dcrng-uş etmektir. Bu yapıla· 
caktır. Dersimliler sesimizi işitmPli. 
dir. Bu kürsüden akseden her 
sadayı, kendi menfaatlerine göre, mu. 
hakeme etmelidirler. Bizim sesimizde 
~efkat olduğu kadar kudret tc vardır. 
(Alkıı:ılar). Bu ikisinden biri~ini inti. 
hap etmek kendilerine aittir. Bilmeli. 
dirkr ki , t<'fkatimiz de kahrımız da 
boldur. 
Af lrnnunu 
Başvekil Celal Bayar devamla - E. 

ğcr bugün hararetle mün..:kaşa ve ka. 
bul ettiğimiz af kanununa \'C af me. 
selesine ben de tC>mas ederEcm arka· 
daşlarım çok görmezler sanırım. 

Herkesin malumudur. Derler ki, 
dUnyada bahtiyar addolunan insan • 
lar, arzu ve emellerinin tahakkuk et· 
tiğini görenlerdir. Yani idealinin vü • 
cuda t;eldiğini gören insanlardır. Biz 
kuvayı milliye devrinde yaşamış, ça· 
Jıı;mış olan insanlar, hayatımızda, i. 
dcalimi:ıin tahakkukunu, tasavvur e. 
demiycccğinıiz §ekildc görmüş ve 
bahtiyarlığı tatmış bultmuyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Cumhuriyet, 

lıerl:eEin kalbinde \'C fikrinde graniL 
le~mi f;tir. Hiç bir şeyden pervası yok. 
tur. Birt~kım , vatani hizmetlerden 
kac:mış bedbahtlara dıyoruz ki, geli· 
niz, gbıiini;z, Sizin istemediğiniz, ya. 
dırgadığınız \'e yahut ihanet ettiği. , 
niz rejim ne ynpnıfftlr. Buna göğsü. 
müzil knbart::ırak. iftiharla ilave ede. 
bilece~imiz diğer bir şey vardrr: Rse. 
rimizi seyrederken onlara d iyoruz, si· 
zi affettik... lnkilfıpçıhmn yapma 
kudı etlerinin yanında bu da. büyük 
bir fazilete erişir. Bu fazil eti. nadir 
meclisler. nadir inkılapçılar elde ede· 
bilmışlerdir. Biz l'melimizde muvnf • 
fak oluyoruz. İdealimizin tahakkuk 
ettiğini görtiyoruz. GUnahkarlan da 
affetmek zevkine mazhar oluyoruz. 
(Alkıı:lnr). Bunu Şefimizin gölgesin. 
de ancak B. M. Meclisi idrak edebil. 
mişt i r. (Alkışlar). 

Rej mi lrnrumak 
Biz Kemalizmin kar§ısında, hangi 

memleketten gelirse gelsin, hangi ma
nayı ifade ederse etsin, ister sağ ister 
sol ne isterse olsun, herhangi yaban::ı 
bir cereyanı yadırgayan insanlarız. Bi
zim için esas olan §ey, Kemalist rejim· 
dir, Türk vahdetidir. Türk milliyetçili· 
ğitlir. - Alkışlar -

Çıkardığınız kanunlarla mevzun • 
tımrza !Hive ettiğiniz yeni müeyyide. 
lor rejimi korumağa matuftur. HU -
l\fimctlnlz bu mesele üzerinde do çok 
hassastır ve hassasiyetini dalma mu
hafaza edecektir. 

Memlel<ette meydan ''ermemek 
lstediğ"fmiz bir husus vardır. Şu re
jim şu memleket için tamamen sa
adet bahşedebilir tebrik ederiz. Ken
dilerine mUnhasır olmak şarttle tak
tir ederiz fakat huduttan çıkıp da 
bizim hududumuza, bir gUn milli Ke
malist rejimin hududunn girmek is
tediği zaman çok büyük mukave
mete uğrar vo kafasını taşa çarpar. 
- bravo sesleri, alkışlar -Türk mil
letinin vahdetini Türk milletinin te
rakki hususundalti adımlarını arı

zaya uğratacak bir kudret ve kuv. 
vctın mcv~ııdiyctln1 tasavvur edemi
yoruz ve böyle bir halde bunun kar
şısına. ilk evvela. kanunlarımız ha
sım olarak çıkacak ve ondan sonra 
da rubunda lnkllApcı ateşini taşıyan 
insanların hücum ve savleti karşı • 
smda eriyip gidecektir. - Alktş • 
Iar -

HHtay 
Arkadaşlar, şimdi bugünün esas 

meselesine geliyorum. Hepinizin he. 
yecanla beklediğiniz Hatay meselesi. 
(Alkışlar). Hatay, her şeyden evvel 
tekrar ederim ki, Türktür. (Alkışlar, 
bravo sesleri). Ve Hatay, ekseriyetile 
kültüriyle Türk olarak kalacaktır. 

(Bravo sesleri alkışlar). Hatay daha 
milli müdafaa ve milli mücadele es
nasında, bizimle yanyana. omuz omu· 
za, istiklali için mücadele ve mücahe. 
de etmiş mübarek bir vatan parçası. 
dır. (Alkı§lar, bravo sesleri). Eğer, 

milli mücadelede kahramanlık gös • 
tenniş herhangi bir sehrimizle Hata. 
yın yaptığı mücadeleyi mukayese e
dersek ... n hafif manasile yani hiç ol· 
mazsa o kahraman şehrimizle, mü • 
savi olacak derecede, istiklfüi uğrun.. 
da fcdakii.rhk etmiştir. Böyle bir bal. 
kı bıraknmayız. Bu, Türkiye Cumhu. 
riyetinin, ancak yapamıyacağı bir iş
U-. (Bravo sesleri. alkıç'ar'. 

Biz, hiç kimsenin topraklarına gö· 
ziimüru di~uniş değiliz. Hiç kimFeden 
bir şey istemiyoruz. Ancak. milli hak. 
kımtzı ist\vorıı?.. Bu milli hakkımızı 
istedığimiz zrflan bunda tolerans 
hissesi olmadığım da ilave etmekten 
çekinT!liyoruz. Hak gözetilir ve iste. 
nir. Biz başkalarının hahk•'la riayet 
ediyoruz ve isteriz ki başkaları da bi. 
zim h:ı.kkmııza riayetkar olsun. 

Hatay meselesinin bidayette uğra. 
dığı nıCı::ki!'~tı ve orada cereyan eden 
feci hadiseler, muhtelif vesile ve tc· 
killerde size ifade edilmiştir. 

~miyeti Akvamın oraya seçimine 
nezaret için gcnderdiği l:eyct çekil· 
mi;;tir. Bu heyet hakkında Cemiyeti 
Akvama müracaat etmiştik. İntiha • 
bat. daha selametli ve emniyetli şarL 
lar kinde yapılmak için tehir edilmiş. 
tir. Hatay için mevcut garanti mua. 
hede.sinde derpiş edilen askeri teşriki 
mesaiye dair müzakereler devam cL 
mektedir. 

Bugün, çok arzu ederim ki size bu 
mesele hakkında müsbet bit §ey soy. 
Jiyebileyim. Şimdilik söylıyebilece • 
ğim şudw· ki, aldığımız malumata go. 
re bu müzakere çok ilerlemiştir. Bız 
meseleyi. doEtane bir şekilde hallet_ 
mek prensibinden ilham alarak. An -
tnky:.daki heyetimize, son talimatı 
vermiş bulunuyoruz. Diğer taraf da 
ayni ilham ve ayni prensiple hareket 
ettikleri takdirde bu da vanm, yani 
askeri müzakerenin, iyi bir surette bi· 
teceğini ümit etmek caizdir. Hatay 
davamızın mesut bir tarzda ha llrdil. 
mesi \'C Fransızlarla çok <:etin bir im. 
tiha n geçirmekte olnn dostluğurr!uzun 
mahfuz kalması için. ki bunu hc>r iki 
taraf da istemektedir, askeri müza. 
krenin evvelen.irde iti!af ile netice
lenmesini zaruri addetmekteyiz. • Bra
vo sesleri, alkışlar • Sonra feshedilen 
muahedelerin yerine yenilerinin ika
mesi ve Hatayda diğer muamelatın ik· 
mali ve cenup hududumuzda iyi kom· 
şuluğun idamesi tevali edecektir. :Eger 
davamızı dostaqe bir şekilde halletmek 
imkanını bulursak herkesten evvel biz 
sevineceğiz. 

Şurası muhakkaktır ki, bu milli da
va ancak, Hatayı Türk ekseriyeti içe
risinde bir hükumet kurmuş ve Türk 
kültürile idare olunur bir halde gör
mekle ha!lolunabilir .• Bravo sesleri, 
alkışlar - Bugün dava, henüz, size bu 
dediğim hal tarzına filiyatta isal e:iil· 
miş olarak ifade olunabilecek bir vazi
yette değildir. Fakat bundan evvelki 
vehameti muhafaza ettiğini söylersem 
haksızlık yapmış clurum. Daha mül~
yim, daha samimi diyeceğim, hava es
meğe başlamıştır. Ve bu hava böyle es
mekte devam ederse orada bcklcdi~i

miz dostluk, esasları dahilinde, bir ne· 
ticeye varmak mümkiin görünmekte· 
dir. 

Kal'i srlfihiyct talebi 
Büyük Meclisin tatili dolayısile, ar

kadaşlar sizden bu iş için, kati salahi· 
yet ıstiyorum. Bu salahiyetle icap eder 
se mevcut veya münfesih bazı ahk5mı 
ahdiyenin temdidini yapacağımız gibi 
lüzumu halinde milli davamızı miıda
faa için icap eden tedbirlerin ittihazı 

hususunda da imkan elde etmiş bulu
nacağız. • Hay hay sesleri, alkışlar • 
Her şeyde kuvvetimiz sizin itimadınız
dır. 

Sırrı Içöz (Yozgat) yerden göğe ka· 
dar. 

Başvekil Celal Bayar devamla - Bize 
tevdi ettiğiniz daval:ırın milli mcnfaata 
uygun şekilde başarılması için azmimi
zi yeter görüyoruz. Sizin teveccüh ve 
muhabbetinize lliyik olmak. bizim için 
en arzu edilen bir keyfiyettir. Eğer 

bizim, memleketin umumi hayatında ve 
tahsisen Hatay davasında sizin arzula
rınızı yerine getireceğimizi görüyorsa
nız reylerinizi lehimize olarak verme
yi... • Sürekli alkr~lar • esirgememenizi 
rica ederim. - Şiddetli ve sürekli alkış 
lar • 

İbrahim Demiralay (İsparta) Bize Ce. 
lal Bayar hükumetine her hususta iti
mat etmekte hiç tereddüt etmemekte· 
yiz. Fakat avdetimizde Hatay işinin 

müsbet şekilde halledilmesini görmek· 
le bahtiyar olacağız. 

ittifakla itimat 
Başvekilin Beyanatından sonra §U 

takrir verilmiştir: 

YÜKSEK RE1SL1GE 
Sayın Başbakanımızın c · •k ve ka. 

naat verici beyanatı üzerine kıymetli 
Başbakanımız Cel§I Bayara \'e riya. 
şet ettiği hükumete memleket için 
başardıkları çok kıymetli işlerden do. 
layı Büyük Meclisin viiksek takdir ve 
teşekkürlerinin beyanını ve kendileri. 
ne tam -.e mutlak itimadımızın teyi
dini ve milli Hatay davamızın derpiş 
ed1len neticeye isali hususunda iste
dikleri geniş salatı :re tin verilmesini 
teklif ederiz. 

Trabzon llasan Saka 
Antalya Dr. Ocm'll Tımra 

Bu takrirm okunmasını miitcakip 
makamı riyasetten tayini esami ile 
rey verileceği bildirilmiş ve rc>ye mü. 
racnat olunmuştur. 

Reylerin tasnifin.:ie 336 reyle ve 
me\ cut azanın ittifakiyle hükumete iti. 
mat beyJn edilcliği anhı"iılmrş Ce!al 
Bayar alkışlar arasında kürsüye gele • 

(Lütfen 8{7.yfayı çeviriniz) 
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Türkiyede spor 
• 

nızama alındı 
Ankara 29 (A.A.) - B. M. Mecli

sinin bugün öğleden sonra Abdülhalik 
Rendanın başkanlığında akdettiği ikin 
ci celsede spor teşkilatına ait kanunun 
müzakeresine geçilmesi münasebetile 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Şükrü Kaya şunlarr söylemi~

tir: 
''- Tetkik ve tasvibinize arzolunan 

spor kanunu hakkında bazı maruzatta 
bulunacağım. 

Beden terbiyesi, spor ve ona mül
hak olan diğer hareketleri, biz milli 
terbiyenin esaslı bir rüknü olarak te
lAkki ediyoruz. Her terbiyenin olduğu 
gibi, beden terbiyesinin gayesi de fert 
lerin milletlere ve miUetlere ve millet
lerle beraber bütün beşeriyete hayırlı 
bir eleman olarak yl!tiştirmek gayesi
ni istihdaf eder. Beden terbiyesi ile 
vücudu kuvvetlendirmek, güzeUe§tir
mek, gençlerimizi, fertlerimizi hayat 
savaşı için kudretli bir hale getirmek 
istiyoruz. 

Fikir terbiyesini ihmal 
etmiyoruz 
Beden terbiyesini düşünürken fikir 

terbiyesini de ihmal etmemeği daima 
derpiş etmekteyiz. Bizce sırf beden 
terbiyesine haın kuvvet ederek, zihni 
fikri ve şuuru bir tarafa bırakmak, ham 
bir madde vücuda getirmek demektir. 
Şuursuz kuvveti, dimağsız kudreti, 
başkalarının elinde binbir şekil alacak 
bir kalıp gibi telakki ediyoruz. Onun 
için ne vakit beden terbiyesini dütü
necek olursak onunla müsavi olarak fi
kir terbiyesini de derhal derpiş etmek
teyiz. Fikir terbiyesi, kuvvetli bir fi
kir terbiyesi şüphesiz ki sağlam vü
cutta bulunur. Sağlam vücut elde ede
bilmek için yalnız milletin verdiği ta
bii eleman kafi değildir. Onu zamanı
mızın bilgilerile ve tecrübelerile tec· 
biz ederek yeti§tirmek lhımdır. Türk 
milleti esasen kuvvetlidir. Cihanda 
"Türk gibi kuvvetli,, demenin elbette 
bir sebebi vardır. Türk milleti kuvve
tini yalnız kendi ırkından almış değil
dir. kuvvetini yalnız ırki hususiyetine 
de borçlu değildir. 

Türkler bütün sporlan yapmış ve 
onlarla vücudunu kuvvetlendirmiş bir 
minettir. Tarihe bu kadar şanlı zafer· 
Jer verebilmek için onu. o zaferi elde 
edenlerin herhalde çok kuvvetli olma~ 
ıı lazım gelirdi. Diğer milletlere üstün 
kuvvetleri ve daima şuurlu kafaları sa
yesinde bugün medeniyet Sleminin if
tihar ettiği, birçok meydan muharebe
lerinde zaferler kazanmıştır. 

Beden terbiyesi ve spor Türklerde 
milli bir anane olmakla beraber her 
§eyde olduğu gibi, bunu da nizama al
mak iacp ederdi. Cumhuriyet, sporu 
pek zayıf ve perişan olarak buldu. Onu 
nizam altına koymak için bir takım 
kararlar aldı ve son üç sene zarfında 
bunu kendi fırkasına bağladı. 

•llllııııoııı ııo ıuıııırıı 11 ı ııı ı ı u ıııuı 111 ı ıı ı ıı 11111ım11111nırtnınr111111111 n 
rek şunJarı söylemiştir: 

- Arkadaşlar, teıekkür ederim. Biz, 
Şefimizin kudretli irade ve ilhamile ha
reket ettikçe sizlerin de çok yüksek 
olan samimi müzaberetiniz bizimle be· 
rabcr oldukça, daha iyi günler istikbal-

aedir.,. 

Tatil kararı 
Müteakiben reisliğe şu takrir veril· 

miştir: 

Y'ÜKSEK RE1SL1GE 
Meclisin yaz tatili münasebetile U

lu Şefimiz sevgili Atamıza Meclisin 
candan saygı ve bağlılığının Yüksek 
Reislikç.e arzını tıeklif eylerim. 

Yozgat Sırrı !çöz 
Meclisin 1 Teşrinisani salı günü 

toplanmak üzere mesaisine nihayet 
verilmesi hakkındaki takririn tasvi
bi .üzerine de B. M. Meclisi reisi Ab
dUlhalik Renda şu temennilerde bu
lunmuştur. 

"Şimdi kabul buyurduğunuz tak. 
rir veçhile beşinci devrenin üçüncü 
adi içtima senesini 1 Teşrinisanlde 
toplanmak Uzere kapayorum. Hepi
nize yaz tatilini sıhhat ve afiyetle 
geçirmenizi temenni eder ve derin 
saygılarımı sunarım, '(A.A.), 

Fırka hu üç yıldanlıeri aranızdan 

seçtiği sayın arkada§larm devamlı him
metleri sayesinde spor sahasında da 
muvaffakiyetler gösterdi ve birçok fe
dakarlıklar yaptr. 

Spor sahaları 
Bugün vilayetlerimizin birçoğunda 

spor sahalart hazırlanmıştır ve hazır. 
lanrnaktadrr. Yalnız geçen sene spor 
için yaptığımız işleri bir misal olmak 
üzere zikretmek isterim: Vi!Ayetler. 
den, Afyon, Ayd!n, Bursa, Diyarbakır, 
Edirne, Elaziğ; Eskişehir, Isparta, 

1 
Izmir, Karşıyaka, Kastamonu, Kırk. 
lareli, Kocaeli, Konya, Kütahya; Ma
nisa; Samsun; Adana; Sivas, Tekir
dağ, Trabzon, Zonguldak. Kazalardan 
Bandrrma, Ayvalık, Nazilli, Eyip, Be. 
şiktaş ve ayrıca Fenerbahçe ve Meci. 
diyeköy gibi yerlerimizin sahaları a. 
fınmıştır. 

Bunların beynelmilel telmik ve öl· 
çülere uygun olarak hazırlarunalarma 
başlanmıştrr. Şimdiye kadar bu bir 
yıl zarfında, yani 1937 - 938 seneleri 
arasında sırf bu sahalar için sarf ettL 
ğimiz paraların miktarı 415.000 lira. 
dır. Bu saydığım yerlerden başka, 
Kop, Elmadağ, tnudağ ve daha bir. 
çok dağlarda yapılacak kış ve kayak 
evleri ile türlü spor şubelerimiz mec. 
muu iki milyona baliğ olacak bir mas· 
rafı istilzam etmektedir. 

Bu masraf dört seneye taksim edi
lecektir. Dört sene sonra saydığım 
vilayet ve kazalarda yüzme havuzları, 
tenis kortları olduğu halde tam teşek. 
küIIU spor sahaları tamamlanmış o. 
lacakbr. Bu meyanda diğer yerlerde 
de spor sahaları hazırlanmağa başla. 
nacaktir. 

Güreş, bin:cilik ve denizcilik 
Bizim kendi milli ve ananevi olan 

sporlarımıza da ayrıca ehemmiyet ve. 
rilmektedir. Bunların başında güreş 
gelir. Güreş memleketimizin ananevi 
sporudur. Bu, vücudu ve adaleyi kuv· 
vetlendiren ve ayru zamanda kafanın 
işlemesini icabettiren bir spordiır. 
Köylerde, mektep avlularında, bar -
man yerlerinde, sokaklarda, tarlalar. 
da hülasa azacık meydan bulduğu her 
yerde Türk çocukları derhal güreş e. 
derler. Bu kadar netice veren bir spo. 
ru terket.mek elbette hatadır, bunu 
bilakis takviye etmek lazımdır. 

Memleketimizin çok sevdiği diğer 
iki spor şubesi de binicilik ve atıcılık. 
tır. Son zamanların tahribatı dolayı· 
sile azalan ve vasıflarını kaybeden 
atlar yüzünden belki binicilik biraz 
ihmale uğramıştır. Fakat memleketin 
ve milletin ruhunda atçılık sevgisi 
hiçbir vakit çıkmamıştır. 

En küçük köye gittiğiniz vakit en 
kü~ük çocuğu bile at üzerinde ve at 
oynatırken görürüz. Ve o ata bindiği 
vakit, kendisini cihan tahtına otur
muş sanır ve o kadar zevk duyar. 
Hakkı vardır, çi" 1 ü Türk milleti ci. 
han tahtına at crindo gelmiştir. 
Bu sporu da ihmal etmemek lazımdır. 

Sonra bizim milli diğer bir sporu. 
muz daha vardı. Vardı diyorum, çün. 
kil bugün pek metrüktür. Onu tees · 
sürle ~ve hasretle yadediyorum. O da 
denizciliktir. Barbaros Hayrettin Ak
denizi bir Türk gölü yaptığı vakit ge. 
milerini bir anda, bir saniyenin içe. 
risinde elindeki sihirbaz değneğile 
çıkarmadı. O, gemicilere ve gemilere, 
memleketin hazırlanmış olan eleman
larına tevarüs etti ve onları iyi idare 
ederekten Akdeniı.i Türk havuzu yap
tı. Bugün dünyanın en güzel denizi o
lan Marmaraya herhangi bir seyaha. 
te çıktığınız vakit kendinizi ıssız bir 
çölde zannedersiniz. Halbuki orası 
kül halinde bezenmiş ve Türk sıhhati. 
ni temin edecek bir yer olmalıdır. 
(Bravo sesleri, alkı3lar) acı bir misal 
söyliyeeeğinı: C-enevre Leman gölü 
kenarında Istanbulun yarısı kadar 
nüf w:ıu olmıyaıı bir şehirdir. Fakat 
C-enevre iskelelerine bağlı olan teneı-. 
züh kayıklarmm adedi bütün Türkiye 
limanlarına bağlı tenezzüh kayıkları· l 
run üç misli kadardır. Bu acı hakika- ı 
ti milletin huzurunda söylemek, bizi 
&"1! zam.anda vazifeye davet edecek 

bir itiraftır. Bu kadar sahili olan bir 
yurtta o millet denizi hükümlerine 
rametme1.se, o millet sahillerini ken. 
di sporculariyle tezyin etmezse, onun 
nimetlerinden müstefit olmama o 
memleketin sahilleri iyi muhafaza e. 
dilmiş sayılmaz. Binaenaleyh deniz • 
ciliğimiz.i de nazarı itibare alarak be· 
bemehal ilerletmek mecburiyetinde -
yiz. 
Dağ sporlaaı 

• Size diğer bir acı hakikat daha. 
arzetmek istiyorum: Erzurum 'da 
büyük ricatta bir vazife ile ricat yo. 
lu üzerinde bulunuyordum. Erzu • 
ruw'lu vatadaşlarımr bekliyorum. 
Ben onları kışa alışkın, kış elbisele
sile soğuğa mukavemetli bir unsur 
gibi beklerken karşıma beyaz pa • 
tiska donlar~a. gömlnklerle geldtler. 
Bunları görünce hem hicap duydum 
hem de müteessir oldum ve yolda so
ğuktan donan bu vatan yavrularını 
ta. Samsun'a kadar gömerek geldik. 
Bunun sebebi, halkımız dağ balkm
dan olduğu halde, kışa ve krş spor
larına alışık olmamasıdır. Bunlara 
kendimizi alıştırmamız Uzımdır. 

Türkiye coğrafyasına bakanlar gö -
rürler ki bfr taraftan dağ, b1r taraf
tan den!~ Türkün iki şaşmaz dostu 
ve müttefikidir. Bunlara fkt elle sa
rılmalıyız. Blr nokta daha hatmma 
geldi, arzedeyim: l\filletlerln tarih
lerini gözden geçirsek ekserisinin 
mukadderatının deniz Uzerinde hal
Jedi1d iğini görürüz. Tufana çıkmrya
lım, 'Nuh'un nasıl kurtulduğunu Le
janda bırakalım. Fakat ondan son • 
raki tarihin kaydettiği Salamın mu. 
harehesi İranlılarla Yunanlılar. Ak
tion muharebesi Oktavla Sezar ara
sında keza denizde bitmiştir. Slzlt 
muharebesi denizde bitmiştir. Son 
zamanlara. gelelim: Trafalgar mu
harebesi. İspanyanın bugünkü hale 
düşmesini izhar eden ilk mağIUbl
yettir, denizde olmuştur. Abukır 

muharebesi bize Afrikayı kaybettir. 
miştir. Manila muharebesi, Çuşima 

muharebesi ondan sonra 1skajarak 
muharebesi son asrın en büyük de. 
niz harbıdir. Sonra. bizim bahriye 
hizmetlerimiz, Sinop'dan sonra. çeş. 
me ve Navarin muharebeleri impa. 

ratorluğun temelini sarsmış ve mem. 
leketi bukünkil hale getirmiştir. Bal
kan harbini blz Mondros'da kaybet
tik. Bütün bu harbe iştirak eden za.. 
bltanrn kanaatma. göre, biz :Mondo
ros'u kazansaydık, Balkan harblnl 
kaybetmiyecektik. Binaenaleyh bu 
kadar ehemmiyet verilmesi IA.zım 

gelen milli bir hareketi eskisi gi
bi başsız perişan bırakmazdık. Bu 
işi heyeti umumiyesiyle bir insicam 
altına koyduracak bir kuruma bağ. 
lamalc Ia.zımdı. Bu, devletin işidir. 

onun içindir kt bu işi heyeti umu -
miyesiyle devlete veriyoruz. Devle • 
tin nilfuzu, kudreti '\"e elindeki son
suz menabfl ile milletimlzln 1bu ka
dansevdiği bu İşi behemehal tanzim 
etmelidir. 

Bele<liyeler masrafa. iştirak 
edecekler 
Tanzim ettiğimiz kanun, inkılabı -

mızın spor hakkında mühim olarak 
attığı ilk adımdır. 

!çinde bir çok noksanlara tesadüf 
edilebilir. Fakat heyeti umu.ıniyesini 
tam ve kamilen, fakat nazari kaide
lere bağlıyara.k bir kül haline getir
mek istemedik. Biz.im düşündüğümüz 
yalnız teşkilat ve onun salahiyetleri 
olmuştur. Bu teşkilat ve sala.h.iyet -
lere mahalli idarelerin ve belediyele
rin de iştiraki vardır. Belediyeler ve 
mahalli idareler bir nisbet dahilinde 
masraflara iştirak edeceklerdir. Ka· 
nuna böyle bir kayıt da koyduk. Bun· 
dan maksat belediyelerimiz ve idarei 
hususiyelerimiz de spor işleri iştiga... 
li mecburi bir hale koymaktır. Zaten 
bugün dahi belediyeler ve idarei hu
susiycler hisse vermektedirler. Fakat 
bugünden sonra bu hissenin yür.de 
seksenini mahalli tesisata yer için 
sa.hat ~·e diğer bu gibi i§}ere diğer 
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Af kanunu 
Hararetli. münakaşalardan sonra 

ıkabul edildi 
Adliye Vekili dedi ki: 

"-Reylerinizi verirken bu adamlano ailelerini ve 
çocuklarını dfişiinerek müsamahakAr olmanızı 
ricts ederim. ,, 

_.. Baştarafı 1 incide 
Ierini heyecanla tebarüz ettirmişletıdir. 
Bu arada İbrahim (1sparta) dan sonra 
söz alan Emin Sazak (Eskiıehir) bu 
adamların affı karşısında ıztuap duy
duğunu söylemiş, bilerek vatan ve 
milletin hayatına hiyanet edenlerin 
affedilmesinin kendisini çok düşün

dürdüğünü ilave etmiştir. 
Durak (Erzurum) mütareke günle

rinin feci akibetlerini anlatmış, 150 li
liklerin bu kara günlerde düşmanla 

nasıl elbirliği ettiklerini izah ederek: 
- Eğer ben Meclis dışında olsay· 

dım onları katiyen affetmezdim, de
miştir. 

Durak (Erzurum) rejimin dalalete 
sapanlara kin değil, şefkat ve mer· 
hamet göstereceğini anlatmıştır. 

Ruşeni (Samsun) rejimin metanet 
ve salabeti üzerinde durmu§, vatanlan 
uı:akta kalmanın idamdan daha acı bir 
ceza olduğunu anlatmıştır. 

Ruşeruden sonra kürsüye gelen 
Vasfi Raşid (Sivas) Atatürkün ikinci 
defa Reisicumhurluğa intihabı dolayı
sile 150 tiklerden Mehmet Alinin 
Meclise çektiği prctestoyu hatırlatmış, 
tır. 

Hakkı (Van) 150 liklerin dışarda 

değil, içerde kalmalarının bir ceza sa
yılacağını söyliyerek '' onlar gelsinler, 
yaptıkJarı ile bizim yaptıklarımızı gö
rüp utansınlar,, demiştir. 

Besim Atalay (Kütahya) affın yü· 
reklerde minnet ve şükran hissi yara
tacağını, rejimin bunlardan korkusu 
olma·dığmr söyliyerek ömrünün ıon 
günlerini yaşayan bu adamlar gelip ne 
yaptığımızı görsünler demiştir. 

Fikri (Adana), Muhiddin Baha 
(Bursa) Aka Gündüz (Ankara) sıra 
ile kürsüye gelerek heyecanlı bir lisan 
la layiha hakkındaki fikirlerini söyle· 
mitlerdir. 

Aka Gündüz bugün yüzellilikleri 
bir mebus sıfatile affettiğinden dolayı 
büyük bir teessür duyduğunu beyan 
ederek ıunlan söylemi§tir: 

- Kocasını Anafartada, kardetini 
Sakaryada bırakan Türk analarından 
af diliyorum. Sizin bu akibetinize ıe· 
hep olanlan affetmek için bir beyaz 
rey veriyorum. Benim cürmümü de siz 
affediniz. 

En son kürsüye gelen Cevdet Kerim 
İnce dayı (Sinop) felaket günlerini, Tilrk 
r.ailletinin büyük savaştaki fedakarlrk
lannı ve kurtuluş günlerini uzun uza
dıya izah etmiş, ve şöyle demiştir: 

- Falan bir felsefe üstadı, filan bir 
edebiyat üstadı ise bizim bunlara ih· 
tiyacrmız yoktur. Onların y:ı:-acakları 
içtimaiyatın, onların yazacakları yazı

ların bizimle alakası yoktur. Gelsinler, 
memleketin taşına toprağına yüz sür
sünler .. 

Bundan sonra Adliye Vekili şu be
yanatta bulunnıuştur: 
muştur: 

Adliye Vekilinin beyanatı 
''- Arkadaşlarım; 

Tetkik ve tasvibinize arzolunan ka. 
nun layihası münhasıran üç hedefi i~. 
tihdaf ediyor. 

Bunlardan birincisi 150 likler, ikin. 
cisi heyeti mahsusa kararları, üçün. 
cü hedef te istiklal mahkemesi mah. 
kiımlarıdır. 

Bunlardan birinci kısmı sıkı kayıt· 
lar ve sartıar albnda affediliyor. 

yüzde yirmisini de teşkilata. ücret ve 
masraf olarak sarfedeceklerdir. 

Bu sene bütçemiz çıktığı için ge • 
çcn seneden Partiye spor için verilen 
parayı aynen devir ve naklediyoruz. 
Kurulacak olan teşekkül bu memle • 
ketin ihtiyaçlarmı eldeki menbalarla, 
vasıtalarla ölçerek bize muntazam bir 
bütçe ile gelecek ve ~hmin ediyorum 
ki memleketin ihtiyacı bu teşekkülü 
yaşatacak menbaları ihzar edecektir. 
Onun için kanunu yüksek takdirinize 
ve hüsnü teveccühünüze müstahak ve 
li.y;ık UY.arım,, 

!kinci kısım uf ak tefek kayıtlardan 
sonra normal vatandaşların haiz oL 
duğu hakları iktisap ediyorlar. 

Üçüncü kısım da yıllardanberi ha. 
pishanelerde yatan ve adedi 25 olan 
mahkumlardır ki bunlann cezası kiifi 
.görülerek kayıtsız ve şartsız aff edili. 
yorlar. 

Kanundaki bu üç hedeften başka 
dikkatle takip ettiğimiz bir de pren. 
sip meselesi o!du. Bu prensip mese
lesi, bu kanunun şümulünün içinde, 
normal ceza mahkemelerimizin nor -
mal adliye teşkilatımızın kararla.mı_ 
dan herhangi birisini koymamak. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, ka • 
nun sizlere yersiz bir af getirmiş tna. 
hiyetinde değildir. Bilakis hesaplı, ki
taplr, ve o1çüfü bir af getirmiştir. 

Arkadaşlar, arkadaşlarım söz s~y. 
lerken, şimdt biraz ev>el bendeniz 
de maruzatta bulunurken '"e hattA. 
aramlzda hasblhaller ederken dat _ 
ma. bu adamların şahısları gözUmUz 
önün.de bulunarak oıütalea YfirUtü • 
yoruz. Yürüteceğiz ve yürütınekte 
devam edeceğiz, yalnız reylerfnizt 
verirken bu adamların ailelerini ve 
çocuklannr düşünerek nıüsamahakAr 
olmanızı rica ederim. Bn bedbaht a. 
damların çocuklarrnı düşünerek rey. 
lerinlzi istımal etmeniz, kendileri 
hakkında söylenen sözler kadar ye
rinde olacaktır. Bunrlan başka gene 
göstermfş olacağrz ki ,büyük millet. 
ler ve bü.:ilk şefler cezalarında ve 
afivlerinde daima bUyilk hamleler 
yaparlar. TUrk milleti onun Şefi çok 
bilyüktür. Affı da eserleri gibi büyük 
olacaktır. Şlddetıı alkışlar bravo ses. 
lerl. 

Bu izahatı müteakib kan ınun be . 
yeti umumlyesl ilzerinde milzakerı;, 
kAfi görülerek maddelere geçllınlş 

ve kanun kabul edilmiştir. 

Yüzme havuzu 
lığı 25 metre bırakılmaktadır. Beheri 
2,15 metre genişliğinde yedi yliı.geç 
için de yedi bulvar iplerle ayrılmak
tadır. Yaptırılan plan ve keşfe naza. 
ran yedi yüz lira. bir masra.f a ihtiyaç 
gösteren modern ve muntazam iki ram 
payı yapacak para temin edilemediği 
için bu hafta müsabakalar yapılama. 
dı. Havuz her an hazırdır ve su dolu
dur. Gerek mWltazam veyahut basit 
ve muvakkat rampalar yapıltnca yüz. 
me müsabakaları nizami bir şekilde 
icra edilebilir ve durgun suda hem yü
zücUlerin tesbit edecekleri rekorlar ve 
kabiliyetl~ri doğru olarak tesbit edilir 
ve hem de suyun etrafında kalan ve Uı; 
bin kişi olan beton tribünlerde seyirci
ler yüzmeleri yakından ve zevkle sey. 
rcdebilir. Balkanlarda, bir Çok Avru
pa memleketlerinde ~i olmıyan bu 
havuzdan maalesef biz işte arzettiğim 
sebeblerden dolayr istifade edemiyo • 
ruz. 

Saygılarını la ... 

111 

Be§ikta.ş Jimna8tik klübü 
Umumi Ktfti'bi 

Hik"met Balkan 

ÇOCUKLARIN1ZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
il Çocuk Esirgeme Kurumunu 

\'aktile bir aile ktitUpbanesı ola. 
rak ha.'>tırdığı ikizler serisinde 
duyduğunuz bu eksiklJğl bu gU. 
zel ve reslmll büyük hikA7e klta. 
b1 ile doldorulmuş buluyoruz. 

Killtilr bakanlığı eseri tetkik 

etmiş, ilk okul çağındaki çocuk. 
lar için faydalı eser olduğunu taa
dik etmııtır. 

• A!4kara caddesinde Vakit KltaP 
evinde arayınız: Flatı 60 kuruş; 
posta lçtn' kuruı na.ve edllıla. 

•• 
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Bu zümrüt kakmalı kitçlik altın ıı
tavroz, Fifiye anasının yadigarıydı. 

kilisenin iane saı~ığı için paralar top
lamamıştı. 

Süheyla Şefik 

Altın ıstavroz 

başkası değildi. Kıllı, kocaman ellerin 
den biriyle ağzını kapatıyor, ötekiyle 
entarisini parçalıyordu. Hayvanlar gi· 
bi soluyordu. 

Daha on yaşındaydı; küçücük bir 
çocuktu. 

- Sonra, nasıl dü§tün bu hayata, 
Fifi? 

"Fethiye, ıde otururlardı. O bir ba
lıkçının kızrydı. '!riyan bir adamdı 
bu ...• Barba Todoriyi Fethiyenin civar 
halkı bile tanırdı. Bombayla balık a -
vmda onun üstiine çıkacak yoktu. Fili 
on yaşındaydı ve o zamanlar .•.. Babas
ıı, büyük balıkçı kayığının ba§ında 

bir gemi sereni gibi dimdik durarak 
limanda balık kollarken, Fifi ıdeniz kı· 
yısında,ufak yelkenlisini yüzdürürdü; 
istiridyeleri sülina'lan yosunlu taşla

rın arasından Huhulita'ları toplamak
la eğlenirdi. Onun en çok tuhafına gi
den, Civatoz'lardı. Bu, ne garip bir 
hayvandı 1 Kabuğuyla ateşin üzerine 
oturtunca, kıpkırmızı bir dil çıkarır -
dı. 

- İste o gün bugün balık yeme • 
dim, Yıldız hanum .•• Ve .. Devam edi
yordu. 

Barba Todori, bombasının gazabına 
uğrayıp parçalandıktan bir zaman son 
ra, Fifi anasını da kaybetmişti. 

- Ah vire, ne seker bir kadındı ı 
Ve ... Anlatıyordu: 

le süslü "Tahtırevan., a Evreos'u (Ya 
hudinin resmini) oturtarak sokak so -
kak dolaşan kalabalığın arasına o da 
katılmıştı. Anası ağır hastaydı ve ev
de yatıyOt"du. Fifiyi elinden tutarak 

mışlardı. Laternalar durmadan çalı -
yordu. O yunlar, oynanıyor, boralar te 
piliyor, büyük meydan neıeli bir ba -
ğınş çığnşla inliyordu. Ot ve .aman 
yığınlarına ateş verilip te Evrco5'un a 
levleri gökyüzüne kol uzatınca, bir 
çığlıktır kopmuştu: 

- O Evreos keyete 1 
Ortalık kalkıp kopuyor, uzak yakm 

sesler ayni şeyi haykırıyordu: 

- Oldu bir is; oldu bir is ... 
Ve.. Anlatıyordu. 

Onu İstanbula yollamışlardı. Gene 
bir akrabanın yanında oturuyordu. On 
üç yaşıdaydı. Bir gün, mahalleden bir 
delikanlıyı sevmişti. Ve bir gece, ıev
gilisiyle !dolaşırken, köşe başında bek
çiler çevirmişti. Delikanlıyı salıvermiş 
ler, onu dispansere göndermişlerdi. Bu 
rada, biçimsiz bir kadınla karşılaş -

mıştı. 

· gezı:Hren, ihtiyar bir kom§U kadındı. 

Babasının bombayı ateşleyişi ve sa
vuruşu öyle ho§una gid,.rdi ki! Bom
banın fitili ateşlenir ateşlenmez o göz 
lerini yumar, kulaklarını tıkardı; he-

Büyük paskalye yortularınrn hafta • 
sındaydı. Evreos'un yakıldığı ıdurgun, 
yıldızlı bir gece ... Etrafı defne dallari· 

Evros'u, saatlerce dolaştıktan sonra, 
şehrin büyük meydanına getirmi§ • 
ler, üzerine, etrafına ot ve saman yığ-

- O Evrecs keycte 1 

O gece, Fifi de, minimini avuçlarile 
Evreos'un küllerinden cebine doldur· 
muş, anasına götürmüştü. 

yecan ıçinde, müthiş patlamayı bek -
lerdi. (Bu heyecanlı bekleyiş dikaka
lannda elinden makarayı düşürdüğü 

ve küçük futasını pupa yelken açık -
lara kaçırdığı çok olmuştu.) Bomba 
patladıktan biraz sonra, denizin üstü 
balık kesilirdi; ve Barba Todori, bu 
sersemleşmiş yüzlerce balığı topla -
makta güçliık çekerdı. 

Gene böyle bir gündü. O, kıyıda yel 
kcnlisini yüzdürüyordu. Babası, elin
de tuttuğu bombanın fitilini tutuştur 

mak üzeıeydi. Fifi, gözlerini, kulakla
rının tıkanuştı. Ve çok geçmemişti. 
Bomba birdenbire hiç bir vakit duy -

madığı bir gürültüyle patlamıştı. Fifi, 
sevinçle hoplryarak gözlerini açmış, 
d nize bakmıştı: Her zaman pırnakıl 

balık kesilen denizin üzerinde bir tek 
balık yoktu. İşin daha garibi, kayığın 
başında bir gemi sereni gibi duran ba
basmı görememişti. Hıristuyena yor -

tusuna rastlıyordu. Ve Fifi, o yıl, ak· 
ranları gibi, yanlan yırtmaçlı elbise -

leri, siyah şapkaları ve ellerinde pa
naiyalar. mumlarla kapı kapı dclaşan 
zango rı'l ra ure'd n:r.emiş, 

Y[Ni T[SLiMAT 
iLMüJ.fABERLE:l2iMiZ 

DAl-IAYUKSE:IC 
r:AiZ, DA l-IA EYi 

I -

• ı:ı ŞARTLAR. TE:MiN roı;:R. 
~ : m 

~'E"°r! UOLANTS~ RANK-ÜNi NY. 
WClW !W • -· -

• . • • Fifinin, hoplatıcı laternalar 
önünde saçaklı başını sağa sola sallı • 
yarak, güzel dudaklarını şekilden şc -
kile sokarak türküler söylediği, gülüp 
oynadığı saatlerde, ihtiyar ana gözle -
rini kapamış bulunuyordu. 

Anasını gömdükleri gun, orta yaşlı 
bir balıkçı elinden tutmu§ onu evine 
götürmüştü. Bu adam, uzaktan hısım

larıydı. 

O gece, Meryemana kandilinin ö -
nünde, başını göğsüne eğmiş, için i
çin aglıyarak, dualar o1tumu§tu. 
"- Anapafson teemu tinpshi tis 

dulisu !,, 

Diye, yalvarmı§tı. Anasının kendi e 
liyle boynuna geçirdiği bu zümrüt 
kakmalı altın ıstavrozu ve anasının res 
mini bağrına basmış, orta yaşlı balık
çının koynuna girmişti. 

Daha on yaşındaydı; küçücük bir 
çocuktu . 

Gece, ruyasmda, babası bombayla 
balık avlıyor, ve o, sahilde küçük kot· 
rasmr yüzdilrilyordu; iıtiridye liabuğu 
topluyordu. 

Birdenbire ncf esi tıkanır gibi ol -
muş, korkuyla gözlerini •çmıştı. '(}ze
rindeki ağırlık, orta yaşlı , balıkçıdan 

San saçları kıvırcık burnuyla papa· 
ğana benziyen bu kadın bir "Kadın 
tellalıydı. Fifiyi kandırmıştı: Şık elbi· 
selerden, güzel evlerden, bol paradan 
bahsetmişti. Papağana benziyen biçim 
siz kaidın onu daha o gece Sirkecide 
bir otele götürmüş. Uzun pazarlıklar
la, kara suratlı, kalın bıyık!~ korkunç 

yüzlü, iriyan bir dışarhklınm koynu· 
na bırakmıştı. iriyan adam, kudurmuş 
gibiydi. Rast ,gele yerini di§liyor, muş
tahyoT, çürütüyordu. Ağzını dolduran 
kirli, palabıyıklar, bağırmak değil, o· 
na nefes bile aldırmıyordu. 

ilhan Tarus'un 
Küçük hikayeleri 
Dokt r 
Mon ro'nun 

M ektu bu 
Yakında çıkıyor -

liıı ..... Ell .................... llLDE 
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v · .. } • v .. rl nar k duşen bu; u.ı< vıı 
şey gordu. Bu, az sonra sanıdalınm ıki 
kulaç yanma du müş ve müthiş bir su 
fışkırtmıştı. Sonra da ortalığı gen: bir 
&ukun kapladı. 

Büridan'ın boş sandalı akıntıya ka
pılarak yavaş yavaş aşağıya ka)'dı. 
Sonra anafora kapılarak geri dönüp 
yukarıya çıktı ve tekrar indi. 

Sandal söyledigimiz gibi boştu. Bü
tidan nereye gitti? Neretleydi? O hiç 
duşunmeden ve tereddüt etmeden su
ya atılmıştı. Dlişen şeyin bir çuval 
•ldu ..ınu daha suya temas ettiği anda 
:ılamış, ve çuval suda bir huni asarak 
dibe giderken o da kendisini bu boşlu
ga bırakın: tı. Büridan cidden usta ve 
cesur bir yuzücuydu. 

Bundan ın suya atlaması, çuvalın 
suya d lmawı anına rastlamıştı. EI1~ri
n· 1 uzatarak yakaladı. Fakat onunla 
birlikte dıbe indi. 

Elleriyle yokladı; o zaman müthiş 
bır sırrın ka d b . r sın a ulundugunu hıs-
şettı. lçind kı · . .. 
he etmıyordu. 

nın msan olduguna şup· 

Biırid n, suyun dibinde bu çuval
la u raşması gorülecek şeydi. 

Nehir ş · dd tle aktıgı bir sıra:ia çu
Vahn içindekiler de kımıl'danmaya rır 
~nrn ' " . .. aya b şlamışlardı. Su, Büridanı 
surukluy0 • d 
d" . r, ıtıyor u. Ayagını suvun 

1 
d ek•d.ay d Dı l ri le çuvalın ~ğ -

zı'l a ı ılmı · . 
. ı çozmege çalıştı. Bu va-

zdıyctte kuyun cereyanına iki dakika ka 
ar mu avemet ett S . . 

ı. onra hançerını 
çeker k çuvalı yırttı. 

İki uç si ıntı ... Çuvaı yuk J _ 
ıı:.a ld arı an a 
~ bı y .. n ı. 

Ç val n Ncl kule inden atılma .. 
tü • sı us-

n en an k yarım dal.ikalık b' 
ır za-

~a~ geçrn ti ki suyun ustunde ur- oa 
gorundu. " ş 

Buridan'ın kurtardıgı adamlar d . • .)O-
n r ı ulaç k dar iler"yc, akıntı-

y~ kap lıp men ndalın y nına duş • 
mil ler ve bu sar. alla bıribırine tutun 

------------------------------m .. k suretile yapışarak ilerleme&e baş 
lamışlardı. Büridan onların bu şekilde 
yüzdiıklerini görünce soluk ıoluğa: 

- Bu tarafa - diye bağırdı. 
Sandala yüzerek yetişip de tırman· 

dıgı zaman kendinden geçmi§ ve san
dala boylu boyunca uzanmııtı. Biran 
sonra sandalın sağmda, sonra da so· 
lunda birer el belirdi. Bu elleri başlar 
takip etti. Büridan bir ruya seyr~ ... cn 
gibi dalgın ve hayretler içinydi. Bu 
başları tanımı§tı. Sol taraftaki bap gö
rünce: 

- Gotye ! - dedi. 
Sağına bakıp ta Filibi tanıyınca: 
- Filip 1 - diye bağırmaktan kendi

ni alamadı. 

Demek, kendisinin davet cdilJiği 

Nel kulesinin tepesinden, o mf';um 
kulenin taraçasından atılan çuvalın i
çindekiler arkadaşlarıydı? Nasıl? Ni • 
çin? Bu Nel kulesi neydi? Orada ne· 
ler clmuştu? Orada kimler, hangi ka
tiller oturuyot1du? Bu dakikada k:fası 
içinde dolaşan bu suallerin cevabını 

verebilecek halde değildi. 

iki kardeş deliden farksızdılar. Bu 
sebeple Büridanı tanıyamadılar: Hatta 
belki de onu görmüyorlardı. Gotye a
teş saçan gözlerini ve yumruklarım 

havaya kaldırarak : 

-...Dünyada adalet denilen §ey v2r
dır Margarit! Gotye dö Nel s?ğd ı ve 
o sag oldugu için vay haline ... • diye 
mırddandı. 

Filip de morarmı§ çehresini, kor -
kunç kuleye çevirerek ümitsiz gözleri
ni a}•dınlık pencerelere dikerek: 

- Ben yaşıyorum Margarit ! Senin i 
çin yaşıyorum. Filip dö Nel seni kur
tarmak için yaşıyor . • diye mırıldan· 
dı. 

İki kardeş sevki tabiiyle baılarını 

çevirip de gözleri birbiriyle çarpışınca 
aralarına, kendilerini belki ölünceye 
kadar birbirler:nden ayıran bir ıe} in 
girctı;ini hissettiler. 

- Söyliyeceklerim uzun sürer. Beni 
d!nlerseniz pişman olmazsınız. Bu sa
bah ölümden sayenizde kurtuldum. Siz 
arabanın pe§inde koştuğunuz sırada be
ni de takip ediyorlardı. Siz atınızın üs
tünden beni takip edenleri yere serme
nıiş olsaydınız •..• 

- Seni asmak istiyenleri mi? Affe
dersiniz, inanın ki bilerek yapmadım ... 

- Sözünüze inanayım mı? Ne derse
niz deyinir, bildiğim hayatımı size med
yun olduğumdur. Lansölo, ne bir 
hakareti, ne de bir iyiliği unutur. Sen. 
yör Büridan, timdi sizinle ne vakit ve 
nerede görüşebileceğimi liıtfen ıöy-

1eyiniz. 
- Ne vakit mi?. İstediğiniz zaman. 

Se ı Denis sokağındaki sihirbaz krallar 
meyhanesini bilirsin değil mi?. Bu 
meyhanenin bitişiginde yaşlı, benden 
kira aramadan oturtan ve bu yiızden 

kendisine büyük bir hürmet beslediğim 
madam Şopinelin evi vardır. Beni orada 
bulabilirsin!. lstedigin zaman gel cö
rüşelim. 

Lansölo, delikanlıyı hürmetle selAm
ladıktan sonra dar sokağın köşesinde 

gözden kayboldu. Büridan bu 1:arip te
sadlifü düşünmeden Grev meydanına 

doğru ilerliyordu. 
Orada, belediye memurlarının top. 

)andığı direkli evin karşısında dine küf
redenlerle. tefevvühatta bulunanlann 
teşhir edildikleri direkle her gUn adam 
as.lan Grev darafacının arasında güzel 
manzaralı bir bina vardı. 

Bu binanın camlı kapısı üstünde, Sen 
nehrinden esen rüzgarla sallanan bü -
yiık bir levha göze çarpıyordu. Bu lev
ha üzerinde bir zambak çiçeği resmi 
vardı. Burası me§hur Zambak çiçeği 

lokantasıydı. Buraya genç asilzadelerle 
zengin talebeler ve kısmet arayan ka
dınlar devam ederlerdi. 

Büridan nereye gideceğini bilen bir 
ada:n tavriyle büyük ııal:;ndan geçti .•. 
Bu salon urla kumar oynayanlarla do. 

luydu. :Su sırada meyhaneci kısık se
si} le: 

- Vakit geldi. Işıkları söndürmek 
herkesin yerli yerine gitmesi işareti ve 
rildi. Asilzadclerim. Aslan talebele • 
rim, muhterem müşterilerim çıkınız .... 
diye bağırıyordu. 

Meyhanecinin bu haberine etraftan 
naralar kar§tlık venii: 

- Çenen tutulsun ... 
- Sesin kısılsın ... 

İşte meyhanecinin bu şekilde kar§ı
lanan ihtarına rağmen herkes hiddetli 
hiddetlı kalkmaya ve meyhaneyi bıra
karak dışarıya çıkmaya başlamıştı. 

Büridan, meyhanecinin ihtarına ku
lak asmadı. O bu arzunun kendisine 

şümulii olmadığını biliyordu. Fütur • 
suzea salon'dan geçerek içerlek bir o· 
.daya girdi. Burada, hallerinden şen ve 
şatır oldukları anlaşılan iki adam, bir 
masa başında oturarak atıştırıyorlar

dı. 

Masanın üstü boş ve dolu şiıeler ve 
mezelerle kaplı bir haldeydi. 

Bu iki adam, ellerindeki içki ka
dehlerinin sallıyarak: 

- Merhaba Büddan - diye bağırdı
lar. 

- Merhaba Bazoş kralı Rike Odri· 
yo, merhaba Galile imparatoru Giyom 
Bürrast ! Size iyice ikram ettiler mi, 
istediğiniz gibi yeyip içtiniz mi? 

Giyom Bürrast: 
- Meyhaneci emirlerimi yerine 

getirdi, - dedi. 
Rike Odriyo • 
- Evet ..... Fakat Büridan bize ver· 

diği ziyafette bulunmadı. - ıdedi. Ne 
.,·aı, ne yoksa yeyip bitirdik. Bir §ey 
de kalmadı. 

BUrraık: 

- İçki var .... İç Bilridan iç! .. 13ak 
ben şerefine içiyorum. 

Büridan oldukça ve hatttl bir hayli 
keyif iki arkadaıına baka.cttı 
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llicrl: 1357 - Ccınazi) clcvvel: 2 
....... ,," ıt..n... . ... ,...,. • •••• 

-i,32 19,45 
Yaprak aşısı zamanı 

"••t• 4.ıth"lli,. 1t,.. ıaındı 4'11'"' tat•• hlt9ilıt 

2.29 12,11 rn,ıs rn.rn 21,ts 2.12 

Lüzumlu Tele/onlar . 
Yangın: 
lstanhuJ tein: 242<!:t, Beyoğlu itin: UliH, l\adıkôy için: 1\11020. t'ı-khıfa~ 

lçfn: f\Oli2f>. 
\'eşılköy, Uakırkôy, Beht'k, 1 anıtı va. Bu\ııkılt-rP,l-t>ıırr lı:ıhçP 1-.;ııııfıllı 1-.rPn. 

kÖy, l\arlal, Buyülrnıla. He) tıeli, BurM:ıZ, 1\ ınalı, ıçı n: l'elelun ıııuh;ılıere ıııeıııu
runa vıını;ıın rlPr ... k kiHıılı r. 

Hamt ıllaıyesı: l!:.!71 ı 
Ueniı _ ~ 36 .. :.ıo 
tte}azıt kulr.o;ı: 4!1991i. Gııla!a yan~ın lrnlr~i: IOOf\O. 
Sıhhi iııııhııl: U9!Ht Müılılc•uıuuınilık: :.ı2:rnu Eııııııyt>t nıürlilrliı(Hi: 243!12. 
Ele'ktrık ))ırkrtı: Be)•'filla. 44İUH • ı~ıaıılrnl: ı.ınR 
Sul<rr: (d<1resı: Ue}·oitlu: • 0!13. Be~ıkta~: 409:U~ t:ı hali: ıo:ı:ıı. l\uruuı.ırıa. 

niye: :!I 708. f'sktidar • Kadıköy: li0773. 
Hevegazi: lsıanhul: :.ıt 378. Ked ıköy: 60790. Be)'oğlu: •41Hı. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoaıu cılıetl: 49081 Bebek ciheti: 311. 101. Kadıkô}• ciheti: 60H7. 

Deniz yollan 
lslanhul !ll'en te]'ğl: 22740. Karakôy: 423U2. 
Pazartesi Top~rıneden Hi,30 Muılanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit, Jö,30 Mudanya, 19 Kıırahigıı, 20 rlandırmıı, rıa

la!aılcın 12 Karaı.Jenız, Sırkecitlen 10 Mersin. 
t,;arşamlıa l'ophaneden 16,30 Mudanya, 20 l:fanuırma, Sirkeeıden l!> Ay,·a~ 

hk, ıx Bartın. 
PerşemlJe Tophaneden 9,30 hmit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galalad.ın 

12, K:ıraden iz, 
Curııa t oplıaneden 1 ll,30 Mudanya, 19 Karabiga, Sirkeciden 10, Mersin. 

HABER - Akımm nostftn 

Cumarlesi Toph:ıncden 11, Mıırlrın}·a, 20. Banrlırma, Sirkf'c-ırlen 15. Ayvalık, 
18, B<ırlın 

Paz:ır Tophaneclen 9, lmroı. 90,30 lzmit, GalıılıHlııo !l,30 ~hıılaıı~ıı. ~o.:m lz
m i r Sür, 12, Kara den iz, 2~.20 l\luılanya, 

Müzeler 
Aya'lolya, Hoııuı • nırnıı<ı, Yıınan e~erlerl ve Çinili Kö~k. ı.~kerl \fii1t> vp 

sarıı ıdıır. l'i<'ıırl'l \e Sıınııyı ~l ı11e-.1, Sıhtı1 Miiıe: 

ı Bıı ıııüzeler henııın ıo.ııııl 10 dıııı 1t\ ~a lrnıhır 11\'ıl..tır.l 
l'urk ,.e hli!:ıı e!':erleı ı rıııııesı: f'ıuıırlt>~ıdı·ıı !ııı~ka llt'r~iiıı s;:ıal lU d;ın 16 yıı 

karlar Vt' ı:ıııııa ı:mıılnı ili dan 17 )t' karlar ıı~· ıklır. 

J'opkaııı Mı!7.esı: llt'r"uıı sııal 13 ılt'n lll p k:ıd:ıı aı;ıklır. 

~"'?mleket D:şı Deniz Seferleri 
Hoıııan ya vnrıurları: Cumtırlesi 1<iinleri 13 de l\l'ı~lenc-eye; Sa 1 ı ı;ıiin lf'ri 1 R ıte 

Pi re. Be) ruı, lskerıtlerı~ e. 
lıalyan rnırnrlıırı: C111ıuı ı;ıiinleri ,aııl 10 da Pıre, Brendiıi, Veııeı..lık, J rı}e~ıe. 

Avrupa Hattı 
Sırkrri l<;!asyon Mııılfırliij2i\ felefon 23079 
Serıı plon eksprest herı:un Sı rkecıden saat 22 rle k:ılk:ır ve A Hupadan gelen ı 

sanı 7.~:> it' ~ırkı·ı•ıye ıııuvasalnt Pıler. 
l\<ım·ansıyonel 20.~0 da kalkar, !0,22 de ııelır. 
Edırne poslaı;ı: llergiin s:ı:ıt 8,50 de hnrc.-kei eıler, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
ller11ürı hareket eden ~imeıı t!i rerler~ 
~a<tt !I de Koııyu, 9 da Ank:ıı;ı, 15,15 de Di)'arbnkır ve Sam!':un. 1:'1.:lO da 

Bsldşehır, lfl,Jtl rla Ankıır:ı ekspre:.ı, 20 de Aılnpa1ıır1. 
Hu trenlerılı·ıı sııat 9 dıı tııırrket erten Aııkanı nıuhlı>lıtı l'ııııırlesl, c,;ar~aııılı» 

ve Cuma gilnleri Hnleh ve Musula kadar sefer etmekledır. 

~HlNAKA~A İLANLARI: • 
tnhisarlar idaresinin Künıe, Tortom, Jlrı<;anlwlc, Arapçay, Ağrı, Ardahan, 

Tğdır, Doğu yaydın ve Çıldırda yap!tracağı iuare binaları ınşası işi ayrı a)Tı Te 
Pı'IZarlık usuliJe eksiltmeye kunulmuştur. Pauırlık yarıııki cnma günli saat 10 d:ın 
4,30 a kad:ır id:ırenin Kabala'jlaki levazım ve ınübay~al şubesinde yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGDN NE OLDU? 

ao HAZİRAN - 1938 

~'ENİ G\Oi~ 
8E'Ni B\L
>llEZ. SE>-tl·· 

ı~:ı 
lstanbul Radyosu 

30 lL\ZIRAN - 1938 PERŞEMBE 

18,30 pl3kla dans musikisi, 19,15 spor 
mu~ahabeleri, Eşref Şefik tarafından, 19, 
55 Borsa haberleri, 20 saat ayarı Granviç 
raırnthanesinden naklen, Sadi Hoşses ve 
arkadajları tarafından Türk lllıısikisi ve 
halk şarkıları. 20,45 hava raporu. 20,48 
Ömer Rıza Do~rul taraf111dan arapca söy. 
lev, 21 Saat ayarı, Semahat Özdenscs ve 
arak<laşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 21,45 orkestra, 22,10 Novot. 
niden naklen konser, M. Remal idaresinde, 
22,50 son haberler \'fl ertesi günün prog. 
ramı. 23 saat ayarı, son. 

BCKREŞ: 
19 caz bando, 20,10 Romen şarkıları, 

20,35 mandolin orkestrası, 21,25 radyo or
kestrası, 22,15 serenatl;:ır. J 
BUnAPEŞTE: 

Hl,30 rarlyo orkeslrası, 21 opera plakla. 
n, 2,30 siııan orkestrası, 2,1,l O cnzbant, 

BERT..,fN: 
19 bando, 21 opera ,-e operet parı:alart, 

2 radyo orkestrası, 23,30 halk harnlar• 
ve hafif müzik. 
VARŞOVA: 

19,30 temsil, 20 piyano r~ilali, 20,30 
'l"aryete, 2,10 nılizik, 23 s::ılon orkcs!rası, 

BTlRtDAN RPRTOAN -
- ışte mühim kararlar verebilecek 

dereceye gelmişler, ıdiye mırıldandr. 

Sonra doldurulup önüne sürülen ka 

dedi bir yudumda boşaltarak, dirsek

lerini masaya dayadı ve: 

- Şimdi beni dinleyiniz 1 - diye sö

ze başladı. 

Rike Odriyo: 

- Dur hele - diye sözünü kesti. Şu 

çöreği üçe böleyim ... Uhuvvetin esası 

müsavattır ! Aristcnun kitabı bunu 

böylece yazar. 

Giyom Bürrask: 

- Adam sende ... Senin Ariston •da .. 
Cümlenin alt tarafı bir nargile gü· 

rültüsünü andıran kahkahalar ara • 

sında kayboldu. 

Bu ayyaşların ikisi de mühim adam 

)ardı: Biri Bazoş kralı, diğeri de Ga· 

lilc imparatoru. 

Bunlar hayali ve gülünç bir krallık 

la imparatorluk sanılmasın. 

Bazoş krallığile Galile imparatorlu

ğunun ne kadar kuvvetli birer cemi • 

yet olduklarını pek yakın bir zaman· 

da öğreneceğiz. Şimdilik şu kadarını 

söyliyelim ki, bu unvanlar hakikidir. 

Bunlar Fransa kralının tanııdığı ve ay

ni zamanda kökünden kazımak için 

senelerce uğraştrğı cemiyetti. 

Bunlar büyük imtiyazlara sahipti. 

Reislerinin de Paris şehremini ı<adar 
n:.Huzu vardı. 

Büridan'm yedirip içirdiği bu iki 

hükümdarı şarap, filozofça mücadele 

ve yafka kalplilik sarhoş etmişti. 

Giyom Bürrask; adının fırtına ma

nas:nda o!masma rağmen daimcı sa • 

kin görün;,jrdü. Şişmandı; güzeldi. Uai 

ıra derin derin ılüşün,;elere <lalan ve 

kalın dudakların 1;:, dair.7a mesut bir 

tebessüm '1·~la~an bir a:iamdı. 

Rike Odriyo, daha zayıf ve daha a· 

pbiydi. Gürültü;·~ papuç brrakmazdr. 

Dostı.ı Bürrask gibi güzel yemeklere 

n iyi içkilere oav•lrrdr. Fakat ne yap

sa da göbek bağlamıyordu. 

.Lşte bu muhım gece Büridan bu iki 

dostuyla görüştü ve esrarengiz karar· 

lar verdi? Acaba bunlar neydi? Bun

ları ileride görüp öğreneceğiz. 

Bürridan konuşmasını bitirıdikten 

sonra kapıyı açıp dışarıya çıktı. Onu 

diğerleri de takip ettiler. 

Büridan büyük salonda bir tahta is· 

kemle üzerinde pinekliyen ve hatta ' 

horuldayan meyhaneciyi uyandırar;;;k 

borçlarrm ödedi. Dış kapı aralık edil

di. Büridan, kral ve imparator dışan· 

ya çıktılar. Meyhane sahibi kendileri

ni yerlere kadar eğilerek selamladı. 

Gcenin sessizliği içinde gece bek • 

çisi bağmyordu: 

- Saat on bir! Rahat rahat uyuyu

nuz Parisliter 1 Şehir sükun ve süku· 

net içindedir. 

Her halde bekçinin karyolalannda 

uyuya!'! Parisl:lere verdiği bu terrina

tı tekzip etmek içindi: Dar sokakla· 

nn köşelerinden gölgeler fırlıyor, kı

lıçlar parlıyc-r ve birdenbire gene ge· 

cenin sessizliği içinde kulak zannı pa

rabyan bir çrğlık kopuyordu: 

- Katil varL.. Tutun! Kaçıyor!. .. 

Yangın var!. ... 

Bunlar, geç vakte kadar na3ılsa so· 

kakları:ia kalarak soyulanların sesle -

ı iydi. Bu seslere kimse ehemmiyet 

vermiyor, hatta bir onbaşımn kuman· 

dasında dola§an on kişilik devriye al

dırış bile etmiyordu. 

Büridan, Luvr sarayının yakınında 

dudu: 

- Allaha ısmarladık muhterem 

dostlarım. dedi. 

Biri sağ, öteki sol kolundan yakala· 

dr, Giyom Bürrask: 

- Allaha ısmarladık mı? tmkam 
yok ... 

Biri karnının açl ; ğından bir içki ih· 

tiyacmdan bahsetti Büriıdana sorduk • 

lan zaman ondan: "Hem aç, hem de 

susuzum ı .. cevabını aldılar. Bulundukıa 
rr yere meyhanenin 500 metre, ır· 

.._ __ ..., __________________________ ~----------~-----------------.... ---· ...... 
t::. •• ı.ı .:ıvv metre oluugurıu tahmin et· 

ti.er. Bliridan arkaciaşıarından zaten 

ayrılmak ihtiyacında bulunıduğu için 

bunu bir hrsat telakki etti: 

- Şimdi • dedi, benim bir eşek ol-

dl. ğumu farz ediniz. 

Giyom'la Rike hayretle birbirlerine 

bakt:lar: 

Bir eşek mi? Sen ha nemünasc-

bctt 

Evet uzun kulaklı. ince bacaklı. 

tüysüz kuyruklu bir eşek. Baırlan ars· 

lan . kaplan olmak isterler. Ben eşek

liği tercih ediyorum. Düşününüz ki, 

b·.ı eşek ayni derecede aç ve susuzdur. 

B:.; eşeğin, ayni uzaklıkta olmak ş·ırtile 

bir tarafına su, bir tarafma da arpa 

k )yı.nuz. Acaba eşek hangisine gider? 

Bürrask eşeğin suya, Rike de ar· 

pa;n't. gidece~i itldiasmda bulundu. 

Bü,.idan: 

- Yan lıyorsunuz, d::ı::li. Hiç birine 

gid~mez. Bulunduğu yerde kalır ve 

açlıktan, susuzluktan ölür. 

Hükümdarlar rr.ütterikan karar ver· 

dil ar· 

- Anlaşılıyor Büridan sandığımız 

dan çdk sarhoş ... Zil zurna 1 .... 

Büridan ilave etti: 

-- işte, · dedi. Ben de bulunduğum 

yerden bu yüzt:en ayrılamıyacağım. 

Allaha ısmarladık. A ilah size selamet 

olsun .. 

Bunları söyler söylemez de craclğa 

tıtşrn üzerine uzanarak horlamaya baş

ladı. 

Büridan'ın bu kıyasından arkadaş -

larr cidden al · klaşnuşlardı. Onun bu 

vaziyeti karşısında söylene söylene u 

zaklaşıp gittiler. 

Onlar gözden kaybolur olmu da 

Büridan yerinden· doğruldu. 

- Ellerinden kurtulamıyacağrou :a 

myordum. Bereket kolay atlattık · di 

ye düşünerek hızlı hızlı yürümeğe baı 

tadı. 

Uı; u a1..ciıla hula l..ıei.ı.yur ıa. ..,, uı? 

Tar.-ı hir bu~uk saat gecıkmi~tı 
Şimdiki kralları onuncu Lui'nin baJ-.3. 

sı ;.;ilibi hatırladi. O da bir harbe ıki 
"'ilat sonra yetiştiği halele mutıaı ebcvi 

ka:anm11tr ''Ne olur, ne olrcıa..:: 1 . , ui

ye dü~ündü Sen nehrinın k:~·:sın.:ı u· 

laştr. Ncl kul::si tam kar"iısrnda) dı. 
ı . - Pencereler.le h~la aydınlrk var. 

demek bcnı bekliyorlar! diye mır. ! • 

clandı. 

Bürıdan nehir kenarında bir kacc !.ı;:ı 

zr~a stkt sıkı bağlanmış kayıklırcian 

birini çözerek içine atla•Jı ve kürekle · 

re yapı~tı. 
SaııtlalJa ayakta duruyor. Geride 

kullandığı tek kürekle kuleye dr.ığnı 
yol alı yer ve kuleye heycanla ~kı) or

du? Bu heyecanı doğuran sebep n(";· 

di? Bu mallım değil. .. Dir çok ıarn:ın 
olur. insan bazı günler. birdenbire ö · 
nüne çıkan temiz, sakin bir konata 

baktığı zaman bile içinde böyle bir he 

yecaıı, böyle bir nefret ve tiksinti du· 

yar. Acaba eşyaların, içinde sakladık· 
lan derin sırları yanlal"lndan geçenle· 

re bildiren bir hassa mı vardır, bunu 

bilmiyc-ruz. 
Nehrin ortalarına yaklaştığr sırada 

Büridan kendisinde işte böyle bir he

yecan ~e daha doğrusu bir uyu§ukluk 

duymuştu? Bu kule de bir çok kule

lere benziyordu. Böyle olmakla bera· 

ber başkaları karşısında hissetmediği 

bu ürperme bunun karşısında beliri -

yor ve hatta bclirmeğe kalmryarak bü· 
tün mevcudiyetini sarıyordu. Bu tesir 

o kadar fazlalaştı ki, bir aralık s:ında

lrm geri çevirmeyi bile 'düşUndü. 

Sahilen yükselerek, Parislilere gece· 

nin saatlerini bildiren bekçi sesleri Sen 

nehri üzerinde dolaşırken, Büridan ba 

şmın üstünde ve pek yüksekte b,.,ğuk 

bir feryat işitti. Bunu yaraJanan bir 

gece kuşunun ölüm sayhası sandr. Bu 

sırada bir korkuya kapılarak ba§mı 

sesin geldiği tarafa, göğe kaldırdı. Ha 
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Hediye kazananların 
isimlerini neşrediyoruz 

11 Haziran tarihli bilmecemizin 
halli şöyleydi: 

Yani: Türkiye, Spor ve fudbol ke· 
Jimelerinin baş harfleri. 

BlR KOL SAA Tl KAZANAN 
Birinci: Necmiye, Malatya Gazi 

Osman bey orta okulu. 
t 

BiR HOKKA T AKiMi KAZANAN 
!kinci: Sahurc, Topkapı Ta§mekteb 

4 ncU sınıf. 

BiR ŞiŞE KOLONYA KAZANAN 

ÜçüncU: Selim Yılmaz oğlu 17 nci 
ilk okul. 

BtRER ELEKTRİK FENERi 
KAZANANLAR 

l - LCltfi özın Emirgan orta o. 2 

Riza Uzunyusuf. 3 - Bekir Köktilrk 
Bolvadin. 4 - Mubide Kasımpaşa. 5 
Ziya Yeşilköy. No. 6 - Mahmut 
Yaylada I{UçUkçeşme. 10. 7 - Mus -
tafa Kızıltan. 8 - Behçet Boykut Ve 
fa lisesi. 9 - Suzan Halilağa sokak 
10 - Talat Çanakkale. 

BlRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

11 Necdet çanakkale, 12 Fikret bursa 
- Cahit Pertcvniyal lisesi. 13 - Fik. 
ret 15 inci okul. 14 - Bedia Aşar. SU. 
leymaniy& orta okul. 15 - Ziya Ye
gilköy mühendis sokak. 16 - Halit 
Babıali Orhanbey han 17 - İsa T. Ş. 
Vatman. 18 - Zehra Karagümrük U
zunyol. 19 - Hicri Beyazıt Demiröz 
apartıman. 20 - Halil Kapkaç. 21 -
Ziya Denizyollarında kamaroL 22 -
Güzin Okay Tophane Kadiriler yoku
şu. 23 - Abdullah Erge Şehremini 

24 - Fatma Anbay Suluhan sokak. 
25 - Sabih Şendi! Hayrabolu kültür 
işyan. 

Janet Mak Donald'ın 
bir cümlesi 

60 bin· dolar 
<Bat taralı 9 uncuda) 

Yıldızlar Avrupaya rol gostermişler
dir. 

Radyoda güzel sesile şöhret kaza
nan Bing Krosbi bir taraf tan musiki 
aletleri satan bir mağaza, diğer taraf. 
tan da nota basan bir matbaa açmış
tır. Sabahları matbaasında, öğleden 
sonra ma~z.asında, yediden sonra da 
radyoda çalışıyor. Meşhur "ağustos. 
böği ile kannca., hikayesinin itık 
kıymeti kalmadı .. Çünkü Krosbi hem 
kar nca gibi çalı~ıror, hem de ağustos 
böc gıbi şarkı söylü)or .. 

' Ya ama< ne tatlı!,, fılmini çeviren 
guzel ~ ıldız lren kendi ısmile her çeşit 
ko o 1) a \ e lüvantalar çıkaran bil) i.ık bir 
iabn' anm sahibidır. Hergün sabahlan 
labr anın laboraturnnnda çalıştr. Bu 
ı::aat!erdc IaboratU\arın etrafına dizılmi, 
nun1aralı koltuklar herkese açıktır. Fab. 
rika kapısından bir numara alan, içeriye 
girerek güzel yıldızın bemb~yaz ellerile, 
r.a rJ kolonya yaptığını gorebilir. Hergün 
fabrıkanm kap. ında binlerce insan bi
ribi ini ıtip kakarak numara almağa ça
lş_ır. Utboratuvarda seyircilere tahsis e
dılen 120 k(lltuktan hiçbirinin şimdiye 
kadar boş kaldığı görülmemiştir. 
.. An Divorak daha şairane bir ticaret 
ışıne giric:miştir. Bu yıldızın San Fernan. 
d~ ) akınlarında bir bahçesi var .. Burada 
tıçek Yetiştirir. Cennet gibi bir bahçe .. 
liergün Yeni yeni çiçekler bulmak için 
ç~lışan bir yıldız .. Geçenlerde Holivut 
~ıçekçi~eri bu bahçeden gelen siyah salip 1 
ıçeklerı ıle doldu .. Az zaman içerisinde 1 
bunıa b .. · tek .r U} uk bir kıymet kazandı. Bir 

çtçek 250 dolara satılcyor. 
.Erkek sanatkarlardan Riı:ar Diksin ge. 

nıc . . • 1 'İ arazısı var. O burada üezrinde kendi 
resmi. ~ulunan paketleri~ satışa Ç1kar. 
~ ıçın çay yetiştirir. Bu çayı sanatkl
: 

1:'1 o kadar iyi tanıttmnı11tır ki bü-

kmerıkada ba~ka markalı çay kulla· 
nan ·almam t 1 maz. ~ ır demek mübalAğah ot. 

Fakat Stella Della filminde çok büyük 
:uvaf~kıyet kazanan Con &lün kendı. 

. ~ ğı meslek çok garıptir: Con Bol 
tt~ftlığınde tavuk \e pilıç Yt·tı.,tirı·r '-'etı~ 
ırdıkl · · " · 1 ~ . ennı basıt hır koylu gıbi pazara 

go.turür \'C kendı eli) le satar. Pazarda 
~· ğı gunlük yumurtalarını kalın bir 

alarla 10 dakika konuşacağı yazılıdır. 
Meyvest ziyan edilmesi, milyonda bir 

olsa, ihtimal dahilinde olan işlere giriş-. 
mekten hiç hoşlanmaz, o eline kalan pa. 
rayı mücevher almağa hasreder. Kıymet. 
li taşlardan çok iyi anlaChğı için Holi. 
vutun ve Ne\1•orkun bir çok mağazaların 
da muhammin olarak kullanılır. Ve bu 
işten de hayli yüksek bir ücret alır. 

Fransada ise: 
Edi Kantorun bir antikaa dükkanı 

var. Elmir Votye bir moda mağazası aç
tı. 

Palet Dih al bir gUzellik enstitüc;ünde 
mi.ıdiırdür. \'e stüdyoda işi olmadığı va
kitler bizzat bu dukkanda çah~ır. 

Şeri • Bibi filmim çe\Jiren Lusiyen Dal 
sas Parisin tamam göbeğinde bir tuhafi. 
yeci dükl.amnm sahibidir. 
Şımdi, bizi güldüren ve ağlatan yıldız. 

lann iş zev!<inden mahrum olduklarını 

ve kendilerini yalnız sanate \'akfettikleri. 
ni iddia edebilir misiniz? 

Demek oluyor ki onlar yalnız eğlendir
miyorlar, bize hayat dersi de veriyorlar! 

, ' 
Uykusuzluklarda 
Umumi bir raQbet 
1<~7anmıs olan· 

tath bir uyku 
tem~n eder 

Sinir a!.!rıları) lisabı, ök
sürükler, haş dönmesi, 
hayğınhk, çarpıntı ve 
~inirden ilerı gelen bil· 

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
a ıda rar. Bu kağıdın iızerınde yıldı 

zın ve ) eni çe\ ireceğı fılmın ismı vardır. 1 
~~~arbo ~lMc sahıbidir. Ev!erin; j 
PlhaJ aya 'lierır. Yıldızın evleri çok 

Ne nebati ne kim
yevi zeh 1rll hiç bir 

madde yoktur yıld 171 ktralanrr. çOnkU konturatoda I 
ızm senecte hır defa bıızat kira al-

mak ı'"'n -ı 1'; • • 1 
ır• b" ccee, ve bu zıyaretın~ kira- --------------• 

9':antefli 
Vaız vaıırenmdern\ 

Yazan: Osman Cemal Kaygı'ı 
SJ9"" Ba~tarafı 5 incıde 

sardı yaz geceleri bütün dünyadaki insan 
ların gözlerine uyku ginnezdi.,. . . "' 

1 Birçok nakil vasıtaları, yazın birçok 
yerlere gezme, tozma vasıtaları işleti

yorlar. lakin bu mevsimde bizim en çok 
cana can katan o, kütür kütür, kura. 
biye karpuzlarımızın en asaletli, en 
feyizli yeri olan Tekirdağına yazın 

buradan tek bir istimbot bile gittiği 
yok ..• 

• • • 
ı Bugünlerde Alemdağı, Şile. Polonez 

gibi yerler burnumda tütüyor. Fakat, 
şuracıkta burnumuzun dibinde olan bu 
hayat kaynağı yerlere hangi gilnler, han
gi saatlerde otobüs yahut otomobil işli

yor, hunlar oralara nereden gidiyor? Kos 
koca Tstanbulda, binlerce yaz a~ıkınm i
çinde hu cihetleri hile bilene ac;k olsun! 

• • • 
Bir §iir \•ardır ki aslı galiba arap~a

drr, ben onun aslını unutmuşum; hatırım 
da kalan meali ise ~udur: "Her yeni do
ğan hiHU, bana ömrümün biraz daha a
zaldığmı müjdelediği halde ben gene O

nun her doğu~unu gördükçe içimde fe. 
rahhklar duyarım ... 

lşte, tıpkı onun gibi, her gelen yaz ba
nahayatrmm biraz daha kısaldığını müj 
delediği! halde bene gene her ~eni gelen 
yazla karşıla~tıkça. ~deta, kendimi ha. 
yata yeni doğmu~ sanırım. 

• • • 
ı Diyeceksiniz (yaz yarenlikleri) böyle 

mi olur? Evet, onun öyle olmıyacağmı 

ben de bilirim. Ne bileyim ki, yakın geç· 
mi3 yıllarda beni bir M~i gücendirmi~ ... 
olan yaela şimdi ben yeni yeni barış. 
mak üzereyim! 

Osman Cemal K.4.l'GILI 

.,ooKTOR ÇIRPUT ~ 
Cildiye ve Zühreviye müteha11111 I 

B:yoğlu Yerli Mallar ~azarı 

karşısında Posta sokağı köşesinde 
Mcvmenr.t apartıma. ı . i •1: ~3353 

Ur• ,J, ·ı'.: - Oı>e ratör 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
İdrar Yolları.Hastalıkları 

Mütohassısı 
Sır~.~cıd" Kızılay hanı yanında 

Malatya hanı No. 1 • 2 

ıs 

. ' ~ 

Evkaftan bir sual: 
Bu 15 senelik imam niçin 

işten çıkarlldı 
Oku;umlarımızdan Kasınıuaşaıla Zin. dama da cevap almamış bulunuyorum. 

cırJikııyu malwllcsinde Sırkcci Musli. Dileğim teşkilatı esasiye kanununun 71 
lıiddin ca;nıi imam ve hatibi M elımcddm 
bir mektup aldık. Mektupta şöyle bir 
lıddiscdcn bahsediliyor: 

"Ben on be§ senedenberi lstanbulun 
muhtelif camilerinde imam ve hatiplik 
yaptım. Bundan iki sene evvel, Ka ım· 
paşada Zincirlikuyu mahallesinde Sirke. 
ci Muslihiddin camiinın imamlık ve ha. 
tipliğini yaparken tahminime göre muhit 
te gördüf,rüm te\eccühti çekemiyenler ta· 
rafından aleyhimde hazırlanan bir iftira 
ve tezvir netice i vazifemden çıkarıldım. 
Bunun üzerine, işin mahiyetini ögren. 
mek ve hakkımı müdafaa etmek için e\'. 
kaf encümeni tarafından verilen karar 
suretini istidalar vererek birkaç kere is
tedim. Fakat her nedense bir türlü bu 
karar suretini vcnnekten çekindiler. Bu. 
nun için gıyabımda ve bana hiçbir sual 
sorulmadan yapılan bu azil muamelesi
nin neye ir;tinat ettiğini bir türlü öğrene· 
medim. Çare~iz kaldım, bundan 6. 7 ay 
evvel Başvekfilete istida ile müracaat 
ettim. Henüz bir cevap alamadım. Ge. 
çen ay da Büyük Millet meclisi riyaseti· 
ne bir istida gönderdim. Henüz bu i ti. 

inci maddesinin hakkımda tatbikidir. 
Bu takdirde hfilımm meydana çıkaca. 
ğına hiç şüphem yoktur. Cumhuriyet de\' 
rinde hük"fırnetimizin hiçbir hakkın ziyaa 
uğramasına müsaade etmiyeceğine emi· 
nim. Fakat ıki senedenberi bu işin peşın 
de koştaj',rum için pek fakir ve yardıma 
muhtaç bir hale geldim. Bu sefaletimı 
alakadar büyuklerimizin yüksek sefkat 
ve merhametine arzetınenizi saygılarım. 
la rica ederim.,, 

• • • 
Okuyucumuz dileğinde haklıdır. Hiçbir 

vatandaş on beş sene emek verdiği bir 
i~ten kendisine hiçbir sebeb dahi göste. 
rilmedeı çıkanhp atılamaz. Vazife inden 
uzaklaı:. -ılmasını muhik gösterecek bir 
kusuru ıulunabilir, fakat bu mutlaka 
kendisine açıkça bildirilmelidir. Bilhassa 
evkaf idare5İne verdiği müteaddit isti
dalara cevap alamaması kanunlamnıza 

tamamen aykm bir keyfiyettir. Evkaf 
umum müdürlüğünün ve lstanbul evkaf 
müdürünün ehemmiyetle nazarı dikkat. 
lerini celbederiz. 

. 14§tanbul-" Bel_edivesi Ilaı:ıları 

Temizlik amelesine yaptırılacak 118 7 takım elbise, kasket ve toUuk kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher taknnma 5 lira 4 7 kuruş bedel tah -

min edilmiştir. Jumasın nUmunesile şartnamesi levazım müdUrlüğünde g& 
rülebilir. Eksiltme 1-7-938 cuma günü saat 15 de J)ajmi "8ncUmende yapıla -
caktır. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılr vesika ve 4SG lira 96 kuruştuluk 
ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektuplarım havi kapa· 
Iı zarflannı yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene verme -
leridirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul ofunmaz. (3640) (B) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

istanbul semtindeki müşteri-
r-:w .. =====a• 1 ===~-:nami le ri m ize kola yll k 
il nr. irfan Kayra 1 İ§ yerleri Istanbul cihetinde olan sayın mUşterilerimizin Galataya k~dar 
~! Röntken Mütehassısı yorulmamaları için tahsile verecekle~i senetlerd~n başka bütü~ .şube ~e.aJaııs-
!! Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 !arımız üzerine verecekleri havalele~ı de 2? Ha~ran 938 ta:ıhmden ıtı~ar~?· 
H e kadar Heledı) e Binbirdirek Nuri-ı Mısırçarşısı civarında Tahmis sokagmd akı emtıa depomuz burosunda idi gun. 
!i Y ' terde saat dokuz buçuktan on beş buçu ğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan 
:: conker sokak~a Aslaner arıartıman on bir buçuğa kadar kabul ederek emir lerini süratle yapacağımızı arzederiz. 
j! Nn. 8-10 (3498) 
"ur.:::::::::::::::::::::::::::::::=-sn•::ı--=• 

~ilrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

25 ı 6 ı 1938 vaziyeti 

.A.KTIF 1 
"--' 

uwı .a ıı:ııasra- ı7 H'ı3 1f>5 24.127.208.40 
tıl&Dlı..ııu'- • • • l 7.738.-15!.00 

PASiF 

• • • 1 

Lir• 

15.000.000.-...._,.. ... 
U.C17at uONtı 

ıJfakhlr.. • • • l.376.847.71 4.1.2.f2.fl00.11 AcU "' tı•k&Jld.. a , ı e 
UabücldO llulaaMrlm ı 

rurıı ·ıra.~ • 
llarlftıekl ..u.balltrler ı 

A.IUD .ıs t&ilo&ral il 0.54 1\14 

Altma tal'IYIU lluahll eerbe9t 

Ollll dt t&I• •• bur<;IU 

ııllr1nı t'ıalfJ)elen • , • , 

"erUM• edUerı enalu oakU}'f ..... (\. 

Kanunun 6 - 8 inci aıad· 
Jelertııe ııaYllkalı Hubıe tan. 
tmdaD "9111 ııaııtya~ 

........, eth.daaıı 

Ranııe boDOlan • • • 
, ... ""'" .netler • • • • 
....... " l'lıla.tllt oe...tanı: 

'Denıllt• edllell enaln aaıa. 

' Jt1yenin k&l'fllıt> •bam n 
(ta1ıttıat ıuı..rı kıymetle 

8er~., Mh•m .., t.ahnl&t 

" ......... um .,. dt.tt nz.rme 

....... 

344.840.72 

12. 736.0.'18.38 
fl.150.43 

D.678 . .4J70.9:; 

1:JR.7-18.563.00 

3HM0.'19 

22.420.:;:;o.;ı 

1 :..O:l7 .D4D.00 1'3.flD0.614.00 

3.100.000.00 
l').'J.:; ı o.a.-.A.oo 56.6 ı 0.6.'"'>R.oo 

ti~. • •••• 

led&YUl<le.ı Bulmotlar: 
o.ruııı. edil.. • rraJu :ıa.ıru,. 

Kanunun 6-8 inci madde
ıUUM IAVllJUUI Duine L&ratı. 

dLa •akı tecii,tat. 

Oer'Uhte edilen eYT&ltı aaJlU,.-llald,_ • 
Karpllfı tamamen aJtm ot&rU 
11&.,.teıı teda'1ll• nzedU• 

eueekODT lllUk&tılll lllve\ell teCI 

•.-el. 

rtlrla Ul"Mı MeV.-.11 

fN.tıı J'aalt!IOdabı 

AJtma tab.tlt kabil dn.tzler 

ntter ı'lllv' '•r " alaealdı 

oııtr1nı rvıktyelert • • 

40.fl24 .D00.48 llUllWlt ı • ı ı ı 

fl.000.473.14 46.031 .468.62 

47.330.S& 
0.299.26.41.42 9.346.504.2fl 

4.300. 000. 00 
13.83 ı .697. 73 

2. 712.234.l l 1 
6.000.000.00 

158. 748.563.00 
15.0.)7.0-tO.OO 

143.600.614.00 

19.000.000.00 

8.712~3.t.ıı 

13.000.000.00 17:i.600.614.00 

23..292.740.38 

700.30 
32.~"i0.210.7:l 32.:S."S0.91 ı. t t 

85.672.519.56 

y ..... 

1 Mart 113! tarlhlJlden IUbvea: 

340.010.028.l:'i Yekb 340.919.028. 15 
lakODCo b&ddl )'tlade 1 L2 - .Altm f1r.ertDe &ft!UI ytlzde C 1..1 
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Tercih edilmesfnde!<i sebeb 

, 

~ 
~ 
~ 
GR • 

1 p N • 
1 

~ Bütün ağrılara, hastalık baş-

ı langıçlarına karşı tesiri yüz-
de yüz olan ve hiç zararsız 

ı en kuvvetli müsekkindir. 

GRiPiN 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında 
baş, diş, mafsal, romatizma, asap ve adale ağ
rılarında icabında günde 3 kaşe alınabilir. is
mine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Gri
pin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle 

reddediniz . 

' 

• \: • \ : • r ~ ';. '• • •. : • • , •• ~ 
• ~ • • " • f , 4 .. . • ;. •• ,1 ' \ . •. . .. .. • .. • • •' ·~. .. • • . ........ ~ + 

Pazarlık usulile betonarme kö~rü inşaatı 
Snfın \'cktiJcti .Snmsurı Su i~Jcri sekizinci ~uhc mühcmfödJğiıulcn: 
Paznrlığn konulnn iş: 
1 - Samsun Çarşnnba şosesinin 17 inci kilometresinde Hamzalı ba

takları nua karınlı üzerinde yaptırılacak beton arme şose köpsüsüııUıı inşa. 
atıdır. Keşif becleli 15423.80 lira olan bu iş lG - 6. 938 tarihinden ltlbaren 
bir a) müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 1 G - 6 - 938 tarihine rastlayan cumartesi güııU saat on bir
de Samsun su işleri sekizinci şube mü hendlsliğl binasında vahidi flat üze • 
rlnden icra kılınacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartna rnesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genci şartuamesl, fenni şartname ve projeleri 78 kuruş muknbllln • 
de Samsun su işleri sekizinci şube mil hendlsliğlnden nlabllirler. 

4 - Pazarlığa girebilmek için ısteklilerln 1156.79 liralılt muvakkat 
teminat vermesi ... e on bin liralık köprü işlerini taahhüt edip muvaffak!yet
le bitirdiğine ve bu kabil Nafıa işlerin! lıaşarmakta kabiliyeti olduğuna 

dair Nafıa vckiUetlnden nlrnm1ş Müteahltlik \"Csilrnsı ibraz etmesi Htzım • 
dır. 

5 - lşl üzerine alan müteahhit Yüksek Yekdletçe tastlk olunduğu ken
disine yazı ile tebllg edildiği tarlhde n itibaren 15 gün içinde murnkkat 
teminatının kat'l teminata. ibhığa ve aynı zamancla mukaYeleyi noterlik-
ten tesc!I ettlrıneğe mecburdur. (3929) 

Naha Vekaletinden: 
1 Ağustos U:JS pazaı tcsi günU saat 15 de Ankarada vekalet binasında mal

zeme müdürlüğü odasında toplanan mal zemc eksiltme komisyonunda 7000 lira 
muhammen bedelli iki adet Emilsiyon cihazı emilgatörün kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartn amcsi ve teferruatı bedelsiz olarak An
karacla vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 

!steklilerin teklü mektuplarını talim atnamesine göre vekaletten alınmış 
malzeme müteahhitliği vesikasile birlik te ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri ltızımdır. (1838) (3537) 

..-,L,... ____ _.. ____________________________________ ._.. ____ _ 

Muha.!!ımen bcdclı 2536 J!ra :!O kuruş olan 1140 adet muhtelit renk ve eb
atta lokmnotif fener camı 180 adet muh telif cb'atta duble kırmızı ve yeşil cam. 
la 100 adet vagon iç)n çerçeveli ayna 4-7.Hl38 pazartesi günü saat 10,30 oıı 
buÇukta Haydarpaşa gar binası içindek i komisyon tarafından açık eksiltme ile 
satınahııacaktır. 

Bu işe ginnelt isti)enlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 190 lira 22 kuruş
luk muvakkat teminatJarile birlikte eksiltme gUnü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa~ad a gar binası dahılindcki komisyon tara-
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3563) 

\'ü"sek milhendls melitehi 
Direk törlüğünden : 

Mektep için iki katip • Daktilo alınacaktır. En aı;;ağı orta mektep mezunu 
olmak, sür'atli Daktilo yaznmak ve as kerJiğini yapmış bulunmak şarttır. 

Lisan bilı.>nlcr tercih edilir. 1stcklileıi n vesikalarını bir dılekc<'ye ba~eyarak 
6-7-1938 akşamına kadar Müdürlüğe müracaatları ilin olunur. 

(4035) 
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