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KURlJN 
müaabakaıı 

Hediye 
Kuponu - Kesip r;.ıklayımz 

Numaralı kuponlarımı.zın sonun
cusunn da bugün koyduk. Yarınki 

i2ahatımızı bekleyiniz. 
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Cesit rumi.n'Je Galataıaraylılar 

Sporcular Cümlturiyet Abitlerine 
~elenir lco,dular 

Ge~it reıminde Güne,lüer 

Basın Kurultayı 
Buıünlerde bütün lıtanbul ve 

Anadolu ıazeteleri~in ve ıazete· 
cilerinin müıne11illeri Ankarade 

Rtatü Spor 
ACI 

Günü 
GERÇEK toplamyor. Topl~tının amacı ..... lı---l--------. 

Lir hasın kurultayı yapmakbr. Ga. t Q ya 
&eteler ve ıazetecilerle hükUmeli 
ilıileyen (aldiaJar eden) itler•o U b 
IMitününü deiilae bile bir kıımını 1 na eş 
aralannda konuımaktır. 

Anlaşmazlıjı 

Bay 'Şü1irli Kaya 

~rada böyle bir kurulta) 1 
toplamak tetebbüaü ilk önce lçba
k&nmuz Bay Şükrü Kaya'dan ıe-!.

1 'di. 
Bay Şülöii Kaya yazı ve ba11n I 

İtleriyle ötedenberi ujrqmıı bh 
fikir ve ülkü adamıdır. Gençliği. 

ASIM US ---

Herıey Mıuolininin 
elindedir 

Cenevre, 24 ( A.A.) - Dün 
a'ıam, roma ve AtldiaA6a6a 
hülıametinin bir mlaıma lor. 
miilü uerilmiftir • 

. ~~Dii __ .. n öfletlm ıonra B. La.
ual, El.,., AloW N Hilhf '.,:. 
lereri ara11nda yapılan ltonuı
ma ltalya • Habq anlapaa/r
janda bir uzlOJmaya vanlabile· 
ceği ümidini uyantlırmıfhr. 

Cenevre, 24 ( A.A.) - ltal
yan • Habq anlC1fmazlıfı muh
telif delegelilrlm meıgul et
melıtedir. Genelce tlüıünültlü
ğüne göre bu meıelenin halli 
U. Muıolini'nin elindedir. 

Roma, 24 ( A.A.) - B. Mu
ıolini, Hicaz dıı itleri balıa,11 
B. fuatl Hamza ile ilri aaat ko. 
nurıtur. 

Bir Bahnahmer devleti ol
malt itibariyle Eritre'nin kar. 
1111ntla bulunan ltalya, miUlü
man Arabiatan ile doıtça mü· 
naıebetlertle bulunmak tlile-
ğinJedir. _. (Sonu 2 eüle 3 eil aütuntla) , .. ___ ...,. __ .,... ____ .. 

lnqiltere Hitlerden~ 
izah.at istiqecek 

- Y•zıaı ikinci aaylf•da_-:-

Hitler ~alqı)'or .• Memnun ! 

25 bin 
yurttaş 

Bayramda bulull-du 

U ıtte: Gün et lrlübü bqlranı 
Bay Ce11at Abbaı ıöz aöylüyor. 
Altta: Geçit reıminJe avcılar. 

Sporcuların büyük ıünü "Ata• 
türk,, ıpot' bayramı dün yapıldı. 

Çok parlak ve heyecanlı oldu. 
Bayram, öğleden evvel T akıimde 
Cümuriyet anıtında (abide.inde) 
yapılan törenle (meraıimle) açıl· 

dı ve öileden aonra F enerbançe 
ıtadında tamamlandı. Stada gelen 

7Ul'ttatlann aayııı 25 bin tahmin 
ediliyordu. Stat, görülmemit bir 
manzara ıöıteriyordu. Törene ve 
maçlara ait tafsilatı 6 ve 7 inci 
aayf alarıauzda bulacakıınız. 

Türkiye 
kesi 

bir ha va tehli
karşısındadır 

Hava Kurumu Kurultayı, Başbaka
nın önemli bir söylcvile açıldı 

I.m.«Jn_önii~ luıH ~likel.1ine ka,~ koyahilmek 
için IJiltlJn gurttaşlara düşen ödeoleri 

tJe aüşergeleri anlatıyor 
Ankara, 24 (A.A.) -Türk ha .... -. ............. _ _...._. ___ ... 

va kurumu altıncı kurultayı bu- Başbakanın 
sün saat 14' de kamutay kuraim· - J • 
da Batbakan ismet lnönü'nün çok soy evı 
önemli söylevi ile açılmııtır. Ankara, 24 ( A.A.) - Baı· 

Kurultayda bakanlar heyeti, bakan lımet lnönü Türk Ha11a 
bakanlıklar ileri gelenleri ve havca Kurulunun altıncı kurultayını a
kurumu genel inerkez kurulu V<! çarken Clfağıclaki •Öylevi 11eı
merkez yönetim üyeleri ile deleıt?- mittir: 
ler hazır bulunmuılardır. ArkaJaılar; 

Türk Hava Kurumunun altın· Batbakan, ıöylevinde, büyük 
uluılar tarafından son günlerdı
havacılıia verilen büyük önemi 
kaydetmif, Türkiyenin bir hav., 

' Sonu 2 incide 2 d •Ütunda) 

-Sayama
dın, Baq ••• 
Başın döndü 
galiba .. Yüz 
otuz iki ba
aamaktır ta-
mam .•• 

Ahırkapı sis ku· 
lesi. Kıvrıla kını • 
la çıkan merdi • 
nnlerde se!ler u
iuldıyor. 

Yüz otuz ikin
ci basamakta ku· 
le bek~i.si söyli • 
yor: 

- Yüz ıeneJik 
kuledir, bay... Eu 
ne depremler at · 
lattı, ne deprem • 
ler!-

Vınhyarak e • 
sen rüzglr insa • 
nın içini hoplatı • 
yor: N eredeyn 
kule yıkılacak 

sanki." 
- 9 unct~ :ı~yıfa. 

mıza b:ıkmız -

cı lıongruini bütün dünyanm 
hava teıkilôtı üz.erinde lıumıi 
bir alaka gÖ•terJigi günlercle a

çıyoruz.· Hava tehliheıi, havtı 
.__.. (Devamı 8 inci sasıfada) 
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Türkiye bir hava tehli
kesi karşısındadı~ 

E 

~ (Ba.'j taralı 1 incide) r 
tehlikesi karşısında bulunduğunu 
söylemiştir. 

ismet İnönü Türkiyenin hava 
dunımunu ve büyük ha va tehlike
sine kartı koyabilmek için bu u
ğurda nasıl çalışılması lazım ge1· 
<liğini ve bütün yurtdaşlara düten 
üdevleri ve dütergeleri anlatmt§· 
tır. 

can uyandırmış, yurdun dört ta
rafından üye yazılmak istekled 
başlamııtır. 

YENi UÇAKLARIMIZ : 
iki kurultay arasında ulusal e

nerji, hava filomuza 31 uçak daha 
kazandırmıttır. Bu uçakları ve-
ren vatan parçaları tunlardır: 

Kurultayımız 

Bugün 
1 lngiltere hükiimeti Hit

lerden izahat istiyecek 
Birinci Basın Kurultayı bugün 

saat 11 de Ankarada içişleri Ba
kanı Bay .Şükrü Kayanın bir söy
leviyle açılacaktır. 

hmct lnönünden aonra Türk 
hava kurulu ba~kanı Fuat Buka 
ha vacı!ığm bir tarihçesini yapa · 
rak, otuz yıl içinde geçirdiği dev • 
rimi ~·e §İmdi bütün dünyada bu 
nilaha. ı,•erilmiş yüksek değ~ri V~? 

bu yolda hızla ilerlemek için ulus· 
ların naaıl çalııtığını ve ne gib: 
sonuçlara -vaı-dıldarını rakamlar 
la izah etmiştir. 

Bundan sonra gündemenin di 
ğer maddelerine geçilmittir. 

Ba~bakan ismet lnönünün ö · 
nergesi üzerine Kurultaya Kamu· 
tay Başkanı Abdülhalik Renda i· 
le Grup Başkanı Saffet Arıkan 
başkan seçilmişlerdir. 

Abdülhalik Renda batkan ye· 
rir.e geçmiş ve ikisi yedek olma!c: 
üzere dört sekreter seçimine ge
çil.mi§ ve yapılan önerge üzerine 
sekraterliklere lzmir saylavı Ba
yan Nevzat lşter, Elaziz delegesi 
Bay Surur Gürevin, yedek aekre· 
terliklere de idman cemiyetleri 
Nenel sekreteri Hüsün Naili, lstan-, .. 
bul Basım Kurumundan Zeki Ce
;-.1:;Al :ıeçilmişlerdir. 

Kurultaya şehrimizden itti · 
rak edecek delegelerden son par· 
ti de dün akşamld trenle Ankara
ya gitmiştir. 

Akdağmaden, Alpullu pancar 
üretmenleri, Amasya, Ayacık, Ba
kırköy, Beıikta~, Beykoz, Bolva
din, Bozöyük, Çarşamba, Eskiıc
hir, Geyve, Giresun, Hopa, Kad;:. 
köy, Kartal, Samsun (3), Saray- ÇiN ULUSLAR KURUMUNA 
köy, Sürmene, Trabzon (3). GiRMEK lST1YOR 

Bundan başka, iıçi ve iıyar kc- Şar.gay, 24 (A.A.) - Çin hü· 
meleri arasında orduya birer uçak kumcti Londradaki elçiliğine, Çi-

nin Uluslar Kuru-:nu konseyi de -vermek için çalıtmalar başlamış 
ve gümrük muhnfaza genel kamu- vamlı üyeliiine -kabulünü isteme· 
tanlığının önayak olduğu bu gir. ~-in_i_bil_dirmişlir_. ___ _ 
gi son aylarda bir yarış halini ai
mıştır. Bugün, polislerimiz, di
yanet işlerinde çalıtanlar, kültür
cüler, eczacdar, her ay aylıkla
rından, kazançlarından bir parıl 
ayırarak kurumumuza vermekte. 
dirler. Sporcularımız da özel mas· 
lar yaparak bunların ürütle bir ı.·· 
çak almaya karar vermişlerdir. 

İzmir köylüleri, lzmirin dirik 
ilbayı General Kizimin Yöneme • 
siyle köy bütçelerinden ayıracak -
!arı bir para ile iki yıl içinde btr 
"İzmir köylüleri uça.ğı,, almak i -
çin sözleşmişlerdir. 
AVRUPADAKITALEBEMIZ: 

Basın Kurultayı 
lf1!lr . (B2şmakalenin devamı) 

nin ilk devirlerinde doğrudan dol!-
·' 

ruya gazetecilik de yapmıştır. Af. 
tı, yedi yıldanberi lçhakanlığında 
bulunuyor. Burada bulundukça 
hemen her gün basın işleriyle kar· 
şılaşmıştır. Bu bakımdan bir ha· 
sın kurultayı teıebbüsünün ondan 
gelmesi p·ek yerindedir. 

Londra, 24 (A.A.) - Timesı 
gazetesinin parlamento aytarma 
göre İngiliz baaknları dominiyon· 
lar uruntaklariyle B. Hitlerin söy
levini incelemitlerdir. Bu söylev. 
deki bazı noktaların aydınlanmaST 
18.zım geldiği görülmüıtür. Bu i
zahatı iatemeye lngilterenin Ber-· 
lin elçisinin memur edilmesi ileri 
sürülmüş ve İngiliz bakanlariyle 
dominyon uruntakları arasında 

yeniden bir konferans yapılması 
kararla~tırılmıştır. 

Daily Mail gazetesi, lngilterf'· 
nin hava paktı hakkmdaki r,örüşii· 
nü Hitlere bildireceğini ve Alman
ya, İngiltere ile uygun kalırsa Lo
karno devletleri arasında bir kon-
ferans toplanacağını yazıyor. 

Yine bu gazete, İngiliz bakan· 
lariyle dominyonoruntakları ara
sında yeni bir projenin görüşüldü
ğünü haber veriyor. Bu projeye 
göre, dominyon oruntaklarının da 
atılacağı daimı bir kurul yapıla · 
cak ve bu kunıl kararlaştırılacak 

zamanlarda Lonldrada toplana -
rak ulusal sav (müdafaa) ve dış 
sıyaaa meselelerini inceleyecekt;r. 

Daily Expres bu projenin kabul 
olunduğunu ve Hitlerin söylevinin 
İngiliz bakanları üzerinde iyi bjr 

tesir bıraktığını yazmaktadır. 
Varıova, 24 (A.A.) :__ Ekspre 

Poranni gazetesi B. Hitlerin söyJ 
vinden bahsederek diyor ki: 

Söylev, bir baysallık duyu~ 
(intibaı) vermektedir. B. Hitle 
Lehiıtandan bahsederken, Leh 
Alman andlatmasınm Avrupa ba 
rıtr için kıymetli bir yardım oldu 
ğunu haklı olarak söylemittir. Al 
man bu andlatmayı yalnız kör 
kürüne yet~rmek değil, bunun sü 
reıiz bir surete uzamasını ve hun 
dan doğan dostane münasebatı 
daha ziyade derinleşmesini i:ıte 

mektedir. Lehistanda ayni istek 
tedir. 

Hitler bu suretle dünya önünd 
bu andlaşmanın geçici olmadığtn 
herkitmittir. 

Bu gazete, Çekoslovakya seçi 
minden bahsederek diyor ki: 

Dıt Bakanı B. Benes bu seçim 
de büyük bir bozguna uğramı' v 
siyasası şeçiciler hrafmdan onan· 
mamıştır. Kendisine karşı olanlar 
bu seçimde ha~arıklar kazanmış · 
tır. Bu durum Çek hükumetine, 
Çey olmıyanlara kartı yükenlere 
uygun olarak içsel bir tevileme 
( tenıik) edilmesini ıöıtermekte
dir. 

Genel merkez kurulu raporu· 
r ·· ::ıh..ıdulıtan sonra, kurumun he
, .. ,a•ı ,ı ve tüzükte yapılacak de-

Kurumun şimdiye kadar yeti~
tirmiş olduğu talebenin sayısı 13\; 
mühendis, 6 sı öğretici olmak üze~ 
re 19 u bulmuştur. 

.;. ~imdiye kadar bizde basın işi 
genel dertlerden biri olmu§tur 
Bakılırsa, zaman zaman bir yan
dan hükumet ve devlet adamları 
gazetelerden ve gazetedlerden şi· 
kiyet ederler; öteyandan da ga
zetelerin ve gazetecilerin kendile-

rine göre hükumeUen ve devlet 21· Tecim Endüstri kurultayı encümen-
oamlarından tikiytleri vardır. Bu ·" ·• • • . 

<Y ~·Heri ve Kurultaym dileklerini 
g.'r:clca ge~irmek üzere iki komis
y -,. t ~rkii edilmi~ ve yarın saat 14 
d~ h:ı. ; a kmulu J;urağında toplau 
n·:ı.~- üzere toplantıya son veril 
r., i:t ir. 

~-nkara , 24 (A.A.) - Bugün 
topian:la Türk hava kurumunuı? 

<ıltıncı kı.:mltayında okunan rapor. 
da, Türk hava kurumunun bir 
yandan bugün altıncı kurultayma 
verimli bir çalı~ma ile eriştiği, bir 
yandan da onuncu yılını bitirmel.: 
ergisine kavu~tuğu için sonsuz bit 
kıvanç içinde oulunduğunu ve bu
gün Türk vatanının uçmak ve U· 

çak meselesi üzerinde bir tek yü
rek gibi çarpmakta, bir tek nabız 
gibi vurmakta ve on yıl içinde top
raklurımızdan geçen ekonomik C· 

sinbrin hiçbirinin kurumu kaygu
ya düşülecek kadar sarsmamış v~ 
Türk hava kurumunun böyle bh· 
z~rmn cliri ve ayakta kalmasını Ö· 

veren ulusumuzun göklerin ko
n.mmasma vermit olduğu öneme 

Arsıulusal hava federasyonunun 
35 üyesi arasında yedi yıldanberi 
bulunmakta olan kurum, bu fede~ 
rasyonun 933 ve 934 de Kahired~. 
Vaşingtonda yapmış olduğu iki 
toplantıya iştirak elmiıtir. 

BlR YIL DÖNÜMÜ 

Roma, 24 (A.A.) - İtalyanın 
harbe girdiği 24 Mayıs tarihinin 
yıldönümü münasebetiyle yapıla
cak muzamma tezahüratı bütün 
ltalyan radyo postaları ve birçok 
ecnebi postaları tarafından neıre
dilecektir. 

P ATMAN PROJESl 

Vaşington, 24 (A.A.) - Sena
to üyelerinin 40 ı Patman proje -
sinin kabulü ve S4 ü reddi için rey 
vermiş!erdir. 

Proje taraftarları, Cümhur 
Başkanının reddini hükümsüz 
yapmak için lazım olan dörtte üç 
nisbete varmadıkları için Patman 
projesi kanun olamıyacaktır. 

borçlu olduğu yazıldıktan ıonr3. l I 
başta Türk tarihinin eritilmez do- Den iz y o arı 
ruğu önderimiz Atatürk'le, kuru· i Ş L E T M E S i 
mun on yıllık batkanı ismet İnönü 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
olmak üzere bütün devlet yönet- Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 
menlerine ve Cumuriyet Halk Par. I•-- Han telefon: 22740 --•I 
tisi örgiltl~rinin göıtermit olduk
ları ilginliği minnet duyarak an· 
mayı bir düterge ve ödev aaydığr 
kaydedilmekte ve ıu izahat veril· 
mektedh. 

MERSiN YOLU 
KONYA vapuru 26 Mayıs 

PAZAR günü saat 10 da Mer 
sine kadar. (2872) 

GELiR : A l k v l 
iki kurultay arasındaki iki bu- yva 1 1 o u 

çuk yıllık gelir 3.144.594 lirası pi- ANT AL YA vapuru 25 Mayı~ 
yangodan olmak üzere 8.418.377 CUMARTESi günü saat 17 d~ 
liradır. Dikiliye kadar. (2873) 

TÜRK KUŞU: 7 rabzon Yolu 
iki buçuk yıl içinde t;aıarılan CÜMHURIYET vapuru 26 

en 8nemli bir giriıimdir. Ankar~ Mayıs PAZAR günü saat 20 de 
~ubesinin bugünkü üye yekUnu 20 Rize'ye kadar. (2874) 
dir. Türk kuıu gençler araıınd:-.lill••••••••••••ııi 
coşkunluk derecesinde bir heye -

kartılıklı tikayetJer ne o yanın, ne . lerinin dünkü çalışmaları 
bu yanın kötü niyetinden değildir 
Her nedense hükumetle Türk BJ.
aını arasındaki ilgiler ( münaıe;. 
betler) iyi bir nizama konama
mııtır. Bu durumun sebepleri a

rasında hükUmet merkezinin An· 
karada olması, haaın evleriniıı 
de daha çok lstanbulda bulunma
ıı gibi maddi etgeler ( timiller) 
vardır. Fakat bu türlü etgeler~ll 
zorluklarını azaltacak çareler bu 
lunup bulunamıyacağı da bugüo 
yapılmak is~enildiği tekilde açı~;ı; 
bir basın kurultayında konuıu\. 
mamı§tır. 

Bu balumdan basın kurultay· 
yeni bir ileri adımdır. 

Bize öyle geliyor ki bir kere b•J 
köklü anlatamamazhk kaynağı 
kurutulabilirıe hükumet ile gaze· 
teler ve gazeteciler araıındak; 
karı ılıklı durum hem hükfuneti 1 

hem de basın adamlarını memnun 
edecek bir devreye girecekth·. 
Çünkü ondan aonra hükilmet ga 
zetelerin ve gazetecilerin gere~ 

kendi özel asığları (hunııi. menfa
atleri), gerek genel aıığlar (umu
mi menfaatler) için şimdiye kt:.· 
dar yapmak isteyip de ba~aram:>.
dıkları ortaklaıa itlerde emniyet 
aracı (emniyet 1.1asıtası) olabilir. 
Böylelikle o işleri başarmak yolu· 
na gidilebilir. 

Kaldı ki yeni harflerden aonr..t 
·olduğu gibi bugün gene ancak ba
aın yoluyla başarılabilecek bh· 
geni§ devrim hareketi önün~e bu· 
lunuyoruz. Türk dilini özbenli
ğine kavuşturmak için büyük b~r 
ulusal tetebbüse girişiyoruz. Bu 
büyük ulusal te9ebbüsün batard
ması da hükumet ve basın adam· 
larının elele vererek çahımaaı ile 
olabilir. Onun için ilk basın ku
rultayından Türk ulusu için hayırlı 
kararlar bekleriz. 

ASIM US 

Ankara, 24 (A.A.) - Tecim f porlarını hazırlamaya ba.tlamır 
ve Endüüri kurultayı 2enel -~- la.rdır. 
reterliğinden bildirilmektedir: 3 - Dilek ve ıtandardizaıyon 

t - Tecim ve Endü&tri kom is- encümenleri aktam ıeç vcakte ka .. 
yonları bugün de çalışmalarına de· dar çalı§malarına devam etmitler• 

vam etmişlerdir. Bunlardan Te· dir. . 
cim borsaları, genel mağazalar ve Standardizasyon enmümenın~ 
deniz ürenleri komisyonları çalıı- tarim İ§leri umum müdürü B. Ahı· 
malarını bitirerek raporlarını he- din ittirak etmİ§ ve encümen. ~za· 
yeti umumiyeye sunulmak üzere larmın suallerine çok kıymetlı ıza· 
genel ıekreterliğe vermişlerdir. hatta bulunmuştur. 

2 - Tecim odaları kanun ve Bu encümenler raporlarını ya· 
nizamname komisyonu bu ubah ı·ın genel sekreterliğe verecekler• 
çalışmalarına devam ctmit ve ra· dir. 

Sarhoş bir suikastçi 
Şan~<llay, 24 (A.A.) - Şnnk · 

haydaki arsıulus:a.l 'bölge hakyeri 
Abı-amoviç adında bir Yugo3lav -
yalının yakalanmasını emretmiş · 
tir. Bu adamın iç.inde geltliği 
"Kalküta,, vapuru tayfaları, hu 
Yugos!avm Manilya suikastini ya
pan şeheke içinde bulunduğunu 
sarhc~luıkla ıöylediğini bildirmiş · 
lerdir. 

Abramoviç hakyerinde suikast
la ilgiai olduğllnu redc!etmiştir . 

METAKSAS HOKOMETl 
MUAHAZE EDlYQR 

Selanik, 24 (A.A.) - Kralcı 
General Metaksas, söylediği se • 
çim aöylevinde hükumeti rejim 
meseıleaindeki durumdan dolayı 
muaheze etrnittiı·. 

ISVEÇ PRENSi EVLENDi 

Stokhrilm, 24 (A.A.) - laveç 
Prensesi lngirid ile Danimarka 
veliahtı Frederik, bu ıabah laveç, 
Daniımarka ve Belçika Kral ve 
Kraliçeleri olduğu halde çok par
lak törenle evlenmi,1erdir. 

İngiltereyi Prenı ve Prenses 
Conneught temsil ediyorlardı. 

Sivil silah ticareti 

Profesör Arnold hükume~ 
· üyelerini itham etti 

Londra, 24 (A.A.) -Hükumet 
komites~ni ıivil silah ticareti hak
kındaki çalıtmaları sırasında ln · 
giliz barış komite3i namm:ı söı 
söyleyen profesör Arneld F ot ster 
bazı hükumet üyelerinin silah en
düstrisi tahvillerine sahip olduk • 
larını söylemiştir. Resmi bir ista • 
tiıtiğe göre, iç itleri bakanı Sir 
Jon Gilmar, Wicken silah fahri· 
kasının 2066 tahviline aahiptir· 
Koloniler f>akanlığı miiatetarı Sir 
Filipde de bu tahvillerden 25 tane 
bulunduğu aöylenmiıtir. 

Buna cevap veren Sir Filip, an· 
cak kıymeti düşük üç tahvile .nJıiP 
olduğunu bildirmiıtir. 

FRANSIS BÜTÇESiNDE 
ISLAHAT 

Pariı, 24 (A.A.) - Hük\hnet 
yalnız bütçeyi denklettirmek içiıı 
değrl ayni ;;:amanda id:1re ve ha~ 
ta aiyaıi bir takım 11Iahat yapın• 
için mecliıten genit ıalihiyetl;~ 
istiyeceğini parlamento mebafı 1 

de sö lenmektedir. 



• 3 - KURUN 25 MAYIS 1935 

lif;-;. e ti er 1 
Gazeteci 

Makulesi C b" A .k J J 
ÇoHez kendini aaklamaya, enu ) merJ 3 Ve spanyo gazete-

lrendini bQfka iamler altıntla maı-

~==~ mecbur olan tek allam: cilerinden bir grup şehrimize geldi 
Hekim atlının bQfucuna bir ün 

baYr~i1 gibi he~imliii ko~J.~ru.r. Dominika gazetecileri delegesi lstanbula gelirken mem-
llatta okatlar kı tloktor •ozu ın· 
•anların öz atlları üstüne bir göl· 
re gibi ba•ar. 

Kaptan öyledir. Herltu onun 
tözlerinde, açık denizlerin ren ... · 
rıi, uzak iklimlerin sırlarını gör-
l'tlek ister. . 

Hoca adıyla ba§kalarının ;;. 
"İinde hemen bir kürsü kurar. 

Diplomat, zekanın. inceliğin 

Örneği diye Jözleri ü•te çeker. 

Her mesleğin kendini yabancıla
ra ıevimli, ferelli, Ü•tün gö•teren 
bir yolu vardır. Fakat gazeteci 
dediniz mi, bu ıanki mesleklerin 
Parya11dır, adı söylenemez bir a
damdır. 

Bizim mesleğin bu halini ben 
ltaç yıldır ,.,., acı görmiifüm, hiı
•etrnifimdir. 

• 
Niçin bizi parya ıayarlar? . 
Bunu bir me•leiin talila.izliğ: 

diye anmak iıtemem. 
Böyle bir düıünce, düıüncelerin 

en bayağ11ı olur. 
Bu gerçi bir kimya l&boratu· 

varında kan tahlil etler gibi milı· 
roıkop altına almak, onun ıebe· 
bini bulmak gerektir. Niçin gaze
tecilerden bahıederken, onlara: 
"- Gazeteci makulea, derler? 

Avukatlar bir tqkilata f1ağla1'.
Prıaclan, onları in.an toplulukları 

~Öti; kötü seyrederlerdi. 
. Hekimler bir meslek ~i.iplini 
·~ =ne girmeden cinlerle, perilerle 
'llfili, korkunç, üfürükçü bozma" 
f':!y/er ıanılırtlı. 

Aklınıza gelen nekadar me•-. 
lek varsa, mesleğin ahlak ve disip-1 

cinine uyma)'Cln bQfıbozulı kalaba
lıklar halinde iken korkunç gö
ıiilr.ürlerJi. Halk onları ıevimıi-: 
bulurdu. 

Hekimler meıleklerinin diıipli.. 
ni"i yaptılar, itibarlı oldular. 

A1.1akatlar barolarını kurtlula··, 
adaletin gerçekten Jürüıt bir par· 
~ası haline girdüer • 

Biztle, gazetecilik "malıulet, 
lilttftl kurtulmamasının sebebirti 
burada, bu noktada aramak ıe· 
'ektir. 

Me.Iek, henüz bQfıbOftur. 

BGJ/ıa meılelıte tutunamayan 
l~etecilik ele yapamaz mıyım, 
der. 

Vaktile Je hekimlik için böylı! 
~erlerdi. Avukatlık için de ... 

Böyle dendiği zamanlar, bu ik4 
'ttealek itibannı, ·otoritesini kur· 
ta,G"1am1f h. 

Otoriteli ve tıpkı hekimlerin, 
~e auultatlarınkine bt>n:zer diıir--
1"1i rne.tek ahlakını korur bir le· 

felt1tii1, bir matbuat birliği hepi.
ltti~i (makule) liltten lrurtaracalt
fır. 

"""---- Sadri Ertem 
a :------------

leketinde dışişleri bakanlığına getirildiğini öğrendi 

OUn fehrimize gelen yabancı gazeteciler 
Birkaç günden Deri beklenc:rı 1 

Cenubi Amerika ve lspanyol ga. 
zetelerinden sekiz muharrir dün 
Romanya vapuriyle Köstenceden 
tehrimize geldiler. Gelen muha1-
rirler araımda önemli tahsiyetler 
vardır. Kimi birkaç defa bakan· 
lık etmif, kimi yabancı memle
ketlerde maslahatgüzar olmuttur. 

Matbuat Genel Direktörlüğü -
nün konuğu olan gazete muhar · 
rirlerini rıhtımda Matbuat Genel 
Direktörlüiü namına Bay Netct 

mez matbuat direktörlüğünün gös
terdiği alaka hepimizi çok müte· 
haıiı etti •• 

"Eski Türkiyede olup biten 
bütün hadiseler çok uz.ak memlc.
ketlerimiz.e kadar aksetmiJ, her 
taralta büyük ilgiler uyandırmı§-1 
tir. Gazetelerimize Yeni Türkiye
yi kendi gözümüzle gördüğümüz 
gibi anlatmak iıtiyoru:z. lıtanbu
lu gezdikten ıonra Ankaraya gic/c. 
ceğiz .. ,, 

Halil kartıladı. -·--·-,.,.,.--.:::ı-•-mnmıllllllMmatuıwıumMınıım 

Gelen 1nuhar,rirler tunlardır: 
Amerikanın matbuat cemiye~i 

azasından ve Boenoı Ayres' de çı
kan "El Hogar,, ve "Atlantida,. 
gazeteleriyle Sanitago' da çıkım 

"El Merkuryo,, gazeteıi mümes · 
sili Bay Hektor Farini Fin; Ven~-
2eellada çıkan "Universul,, gaze • 
tesi muhabiri Bay Alf ando Agui · 
lar, Madrid'de çıkan "Eliberal., 
"Ahora,, ve "Prensa Grafika,, ga· 
zeteleri muharriri Bay Alvar, Sal
vador hükumeti Paris masli.hatgü. 
zarı ve uluslar sosyetesinde Sa!
vador mümessili ve Salvador I"· 
zeteleri muharriri doktor Jokb 
Paredeı, Koıtarika cümhuriyet: 
Paris maıli.hatgüzarı ve Koıtar!
ka ıazeteleri mümesıili Bay A!
berto Mazeno Kanas, Salvadorun 
Pariı konıolosu ve Salvador ajan· 
ıı muhabiri Bay Alfredo Buıta
mante, Madridde çıkan ''Lent
partiyal,, gazetesi muhabiri Bay 
Vejarano ve Dominoka cümhur'.
yeti eski nazırlarından ve Dom~· 
noka gazeteleri mümeasili Bay El. 
yaı Braf Hijo ..• 

Kendileriyle dün görüttük. Ce
nubi Amerika ve lıpanyol mu ha·· 
rirleri diyor ki: 

• 

Sol kolundan ağır 
yaraladı 

Nevbahar mahallesinde Kalen • 

der çeşme sokağında on üç numa· 
ralr evde oturan Suphi ile arkada
şı sabıkalı Halit arasında kavga 

çıkmı§, Halit Suphiyi bıçakla sol 
kolundan ağır surette yaralamış • 
tır. Halit yakalanmıştır. 

Ayağı kırıldı 
Sultanahmet meydanında mo · 

toıikletle gezen Ahmet isminde 

biri, bir taraftan diğer tarafa geç· 
mek isterken yoldan geçmekte o· 
lan gazete müvezzii Saratibe çar 

parak yere düfiirınüt ve ayağını 
kırmıştır. Ahmet yakalanmıştır. 

Kadın döğülür mü? 
Aksarayda Hüıeyinağa ma • 

hallesinin Çıngıraklı Bostan ıo • 
kağında 52 numaralı evde oturan 
Seniye ile Salahattinin arasında 

kavga çıkmıf, Salilıattin Seniye· 
nin üzerine hü~um ederek kendi • 
sini fena halde dövmüştür. Sala • 
hattin yakalanmıştır. 

BiR HIRSIZLIK iDDiASI -
Kantarcılarda, Aralık sokakta 
kahve üstündeki bir odada oturan 
Sahim zabıtaya baş vurarak ayni 

Arjantinde çıkan iki büyük ga
zetenin de mümeaaili bulunan A
merika matbuat cemiyeti azasın
dan Bay Hektor Fin de demittİ'r 
ki: 

"Cenubi Amerika memleketle
ri ara11nda Türkiyeye kartı en bü. 
yük ilgiyi gösteren Arjantin o'· 
muıtur. Arjantinliler kendilerini 
Türkiyetle ıayıyorlar. Çünkü bil
hassa Boenos Ayreı'de ve diğer 

büyük fehirlerimizde Türkiyenin
kilerine benziyen bazı tipik kah· 
veler vardır. Oralarda Türk uıu
lü kahve piıer. Kahvenin merak· 
lılarına raJarsınr:z. Son yıllar 

zarfında siz.in taraflardan Arian· 
tine gelenler bu yerleri açmıılar· 
dır. Türkçe konu§ulur. Bu itibar· 
la buradan göndereceğim yaı:ı

ların Arjantinde büyük bir me
rakla okunacağına eminim.,, 

:(. :(. ~ 

Dominika ciimhuriyeti gazete
leri mümessili Bay Elyas Hijo d" 
Türkiyeye geldiğinden duyduğu 
sevinci anlatırken lstanbula gel
mekteyken bir telgrafla kendisi· 
nin Dominika dı,itleri bakanlığı· 
na seçildiği bildird1kJerini ıöyla
mi,tir. 

Türkiye yolculuğunu bu suret
le çok uğurlu aaymaktadll'. Bav 
Hijo diyor ki: 

"Bundan önce ele bakanlık 

yaptım. Şimdiye haclar on dört de· 
la bakanlık mevkiine geçtim. Bun
ların dört tanesine dıfbakanı i
dim. Fakat bu son seçiliıimin, 

Türkiye yolculuğuma raıgeliıintı 

husuıi bir önem veriyorum. Bir 
yolculuk yapmaktayken bu, ilk 
dela bakan olufumdur. Yolculu· 
ğuma clevam edeceğim. Meml{'
hetimize karşılık harp korkusu ol
madığı için hemen geri dönmemi 
icabeden bir durum yoktur ... Ba· 
na göre, Avrupada da harp korku
su yoktur. Ben kendim iyi gören 
bir adamım. Bütün ulusların ba· 
raf için çalııtıklarını ve kimsenin 

IGezintiler 1 
Gerçekten 
Korkmıyalım 

Gar.etelercle imtihan duyumla
rı 11klQJtı. Sağdan , soldan top
lanmıf haberler 11ralanchktan ıon· 

ra ıöyle olacak, böyle olacak de
nildiği ele görülüyor. 

Geçen yılın "Bakalorya,, •ı, acı 
bir bozgun gibi ortalığı karl§tır-

mııtı. Çocuklar fafkın, babalar 
ölkeli idiler. Bu noktayı kurcala
yanlar, kalemlerini nasıl bir alı 
yuvasına ıoktuklarınr bilmed{'n 
yazdılar. Sanıldı, ki yurtta ger
çekten "bilgi,, nin b?yu kısalma,. 
tır. Eğer konuıanlar, bağırıp ça
ğıranlar, ifi köküne/en kavrasa/ar, 
Kültür Bakanlığının ıayımlarınr 

gözden geçirıelerdi bir kıvılcım, 
yangın kızıllığı ile gökleri tutuf· 
turmayacaktı. Yalnız ıonun ka
ranlığına bakanlar, yüzdelerin bu
naltıcı döküntülerinden ürktüler. 

Gündelik itlerden daha ileri.!· 
ne yetiıemeyen gaz.etler, elbette 
bu bozgunun içyüzüne kadar ine· 
mezlertli. Böyle derin bir arQftır. 
ma, gazetelerin değil, meılek mec· 
mualarının, kitapların iıitlir. 

M eıela, hiç kimıe bugünkü ço
cuğun dört yanını ku§alan, der•· 
leriyle kendiıi arama kalın tlu• 
varlar çeken engelleri anmadı. 
Yüzde kaç çocuğun ayrı oclaı, ay
rı ııığı, lritaplariyle bQfbCJfa kala
bileceği ıes.iz bir köıeıi olduğu a· 
raıtırılmaJı. Gramofonun, raJ.-

yonun, vakitıir. miıalirliklerin, ge
ce topluluklarının çocukta verimi 
nekaı:lar ~tt!ğ! ~,,lanınad&. 
Akıamları çocuklariyle yarınki 

der• üzerinde binde lraç babanın 
uiraflıiı alrla bile• getirilmedi. 
Hiç düıünülmedi, ki okul cemi

yetin içinde bir varlıktır. Bo
zukluğundan, ileri ve geri oluJırn· 
dan yalnız o, suçlu tutulamaz. 

Gerçekten korkmıyalım. Liıe
ler, ancak bilgi tohumunu lilizlen· 
diren genç beyin tarlalarının yeri· 
dir. Oraya çocuklar geliıi güz.el 
doldurulamaz. Ne yar.ık, ki bu·· 

gün liıe sınıllarının dörtte üçü b"· 
ba :zoruyla okuyan, bQJka yer bu· 
lamadığı için oraya ıokulan çocuk· 
larla doludur. Orta mektepten 
çıkan, bir liıenin kapısını çalıyor. 

Onları hayata ha.zırlıyacak ku· 
rallarımır.ın bulunmamcuı karıı-
11ncl a buna bcı§eğiyoruz.. Açıkça 

ıöylemiyorur. ki bu türlüler için li
ıe, çıkmaz bir ıolıaktan baıka bir 
ıey değildir. 

Her ıeyden önce liıelerin kapı· 
larına ıağlam bir ıür.geç komalı

y~:z. Burada okutma paraız J .ı 
olmamalı, daha doğruıu parasız 

okuma hakkı ayrı değerlere ıak
lanmalıdır. 

Gerçekten korkarak ıeviyeyi 
düıürmiyelim. Bunun ıonu yoktur. 
Sorular ağır ağır hiçe katlar inebi
lir. lı hata damarı bulmakta, 
hatayı değil, hatalığı ortacla11 
kaldırmaktatlır. 

s. Gezgin 
ir eroin şebekesi daha 

"Orta Avrupa ile Balkanlarcl•ı 
bir tetkik •eyahati yapıyorduk. 
Bükrqte Balkan antantı konıeyi 
ıoplantı11ntla bulunan T ürkiy~ 
Dıtifleri Bakanı Bay T evlik Rüı tü 
Ara'ı gördük. Kenduiyle görü§ -
tült. Orada matbuat genel direk
törünüz Bay Vedat Tör ile tanı§ -
tık. Bunlardan iıtilade ederek 
Yeni Türkiyeyi ve Türkiyenin bü 
yüklerini tanımak, yakından gör· 

odada yatan ark~daşı Bekirin bir 
gün kendisi odada yokken sandr 
ğmı kırarak içinden yedi lirasını 

çaldığını söylemiştir. Bekir yaka
lanmış, hakkında araştırmaya baş

lanmıthr. 

bile bile yeni bir felakete atılamı· -------------
Dünkü konser meydana çıkarıldı 

tı k~~oilunda Sakızağacmda al· 
ı, •ılık bir eroin ,ebekeıi yaka • 
c1~~~1l' • Şebeke ara11nda aatr • 
l', 

1 1t~ ıören iki kadın da aorıu· 
Ci~ekılnıittir. Yakalanan eroin • 
~1.nn ihtisaı hakyerine (mah 
~ . ite) Yerileceklerdir. Bu te
tit· ealtl eroini nereden tedarik et· 

1 -"&tbrılmaktadrr. · 

me/ı istedik. 
Bükrqteki elçiniz Bay Tar.· 

riöver bize çok yardımda bulun· 
Ju. Gazeteniz vasılaiyle kendi
sine teıeltkürlerimizi bildirmeni
zi rica ederiz. lıtanbula gelir gel-

AYAKKABIYI KiM ÇALDI? 
- Küçükpazarda Kaptan Hüsnü 
isminde biri zabıtaya baş vurarak 
izzet adında bir arkadatı tarafın · 
dan ayakkapları çalındığını iddia 
etmiştir. izzet yakalanarak araş • 
tırmaya batlanmııtır. 

yacağını kuvvetle umuyorum .. ,, 
~ ~ :(. 

Konuklarımız dün Bay Neşet 
Halil ile birlikte motörle Adaya 
bir gezinti yapmıf, akıam Park O
teline gelmişlerdir. 

Bugün camileri, müzeleri ve 
Akademiyi gezeceklerdir. Yarın 

T opkapı sarayını da gördükte•ı 

sonra, Ankaraya gideceklerdir. 

Dün ıaat on bette, Beyoğlun • 
daki Fransız tiyatroıunda "lıtan • 

bul musiki aan'atkirlarr cemiyeti,, 
tarafından bir koıuer verilmiştir. 
Cemiyetin muhip azasına tahıiı e• 
dilen konıer, serbest birşekilde ça· 
lrtan ıan'atkarların en iyi konser 
)erinden birisi olmuı ve büyük bir 
muvaffakıyetle idare edilmittir. 

J 
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Dil lflerl 

Kılavuz için 
dersler 

-14 -

• 

Bir borç 1 Tarih konuşmaları Lı lJst. Levazım Amirliijl Satın I' _._.___________ _ Alma Komis~onu UAnlar1 

I skender Paşa Derqa ~ 73000 k_ilo aüt, 66500 kilo~~- Yurttaşlar Kızılay 
gurt 13 Hazıran 935 perfembe gu- Üye olunuz 

Kı t Old ? nü ıaat 15,30 da kapalı zarfla alr-a n anı U mu Memleketimiıde iyilik mü~l fi • nacaktır. Tahmin bedeli 19401) ri altında başh başına bir 808yal ya '1" ereddüt etmek = Duruksamak 
ikircinmek 

Tereddüt= Durukıa, dunıkn.· 
ma, ikircinme 

Yazan : Haydar Alpagut liradır. İsteklilerin ,artnamesini dım e\i \'e sevgi ocağı olan Hilalia 
görmek üzere her gün öğleden ev- rner Cemiyeti, yurttaşlarımızın başl 

öyle emreyledikim deryaya çıka vel ve eksiltmeye gireceklerin rına gelen herhangi bir felaket karşı 
Mütereddit = Durukıun, ikir 

cin 
Son der.imizi tereddüt etmek 

kelimeaincle ·bırakmııtılı. Kdavuz 
eıki dergiden iki kelimeyi bunrı 

lıarıılık olarak koymuıtur. Belki 
aurukıamak daha güzel, lokal: -
lıircinmek de bütün Anadoluda 
bilinen bir kelimedir. 

Tehlike karıuında durukıa · 
mak, yenilmektir. 

Harp, clurukıa'ya gelmez. 
Durukıun adamlar, ııyaıado 

hiçbir zaman ön ıala geçemez -
ler. 

Ayni misalleri :kinci kelime -
mizle tekrar edelim: 

Tehlike karfQlnela ikircinmek. 
yenilmektir. 

Harp, ikircinme'ye gelma. 
llıircin aJamlar, ııyaMııla, hiç

bir zaman ön ıala geçemezler. 
• • • 

(Cezayir. hakkındaki yazı~a · ı 
ra umumi bır cevap) adlı proJe -
nin (6) ıncı sayıfasında Oruç 
Barbarosun ilk akından Midilliye 
dönütünü yazarken §Öyle demiş -
tim: 

Yaptığı ilk ceveliından mühim 
bir kazançla Midilliye döndü. 
Korkudun kahyasına aıt gemiyi 
hissesine dÜşen ganimetle tzmi -
re sevketmişti ve kendi yedeğin
de esir ve eşya dolu büyük bir 
parça vardı. Adanın civarında 
rastgeldiği bir kayıktan yeni ha-

berler alca: 
Mayısta birinci 'Selim tahta 

çıkmış, kardeşleri aleyhine şid -
detli takibata başlamıştı; Korkut 
oıtada yoktu; onun üç sene evvel 
yaptığı gibi tekrar Mısıra, yahut 
başka mahalle kaçmasına mnni 
olmak için GBiibolu Kaptanı ts -
kentler Paşa bir harp filosu ile A-

nadolu sahillernide dolaşarak 
Müzakere = Görütme, ıörüt ü · ·· onune çıkan gemileri müsadere 
Münakata = Aytııma d" 

Oyl 
e ıyordu.,, 

]°eatii efkar= a.ıma 

K · Erzincan Saylavı Bay Aziz Sa-Efkarı umumiye = amoy (ka-
., 'd ) mihin KURUNDA çıkmakta olan 

mug • oy an "Ş" ı Af "k d T"" ki · · 
H b el • lıakk d "lL ıma i rı a a ur er,, mm 

.... a eı1 m_:. eolll ._ __ 
1
" a ı R (87) inci aayıfaıında şu alteki o-

.gorU§me er c:ıun ntU§c.u~. kud • 
Son görütüclen •onra, clanııma um· 

yolu ile meıelenin İfinclen ~ıia- "tsken'der Paşa Bostancıbaşı 
mayacağımızı anladık. idi. Bazı yerlerde zikrolunduğu 

Bizde aytqma'lann ~oJu, lıah· gibi Kaptanpaşa doğildi. Kaptan· 
ı:e atıımalarına bcmzn. paşalar meyanında böyle bir isim 

~ytı§malı bir 'liavga Clefil, bir yoktw-. lskenaer Paşa muahha -
ren Anadolu valisi oldu. Kendisi 

-~o""";z~ .. 
lngiltereele luımoy b&~ pn. ÇerKezdi, sonra Diyarbekirde on 

1 - !:eri yeniden itti partüine •i· beş sene mutasan·ıf olup orada 
vefat etmiştir. Evliya Çelebi sey,.. ·r:dir. 

· • ke. ı· yahatnamesi Cilt 1 sayıfa 170.,, Bu misallerde geçen yem ı · 
meler: Evliya Çelebi ıeyahatnamesi 
Kanıtma = Rızai tarafeyn bazı bakmılardan fay dalı bir e -
Eğgin = Mütemayil ıerdir; fakat biyografi bakımın -

11o "" • dan kaynak olamaz. Bununla be· 
inkisarı hayal = Umusa raber yazdıkları daha iyi okunur-
lnkiaarı hayale uğramak = U sa söylediği lıkender Patanın 

muaanmak batka bir kimse• olduğu anlatıla-
lnkiaarı ziya= Yalkırı caktır. Evliya Çelebi diyor ki: 
Okadar güvendiğim bu aclam1 "1skender pa~a Bostancıbaşılık-

beni çalıımaya bcqlaclıfımın ela- tan Anadolu valisi oldu. Andan 
Jıa erteıi günü umuıa'ya ufrattı. Çerkes !skender Paşa Diyarbeki -

Hayal peıincle koımalı, sık sık, re onbeş sene mutasarrıf olup an-
umuıanmak elemektir. da merhum oldu.,, 

Hiçbir ıey umusa acııına ben· Bu kıaacık kayıtta bile iki Is -
zemez. kender Pa,a vardır; "andan" ıö -

Günq batarken, Oılrüelar, bir zü eaki selikada maksadın değiı-
yalkırılar rüyaıına tlöntlü. tiiini göılerir. Seyahatnamenin 

• • • bir aayıfa önceıi çevrilmit olsay • 
OnürdetJDek = Rekabet el· dı, lıkender Pataları yazan bah -

mek sin (Mirmiranı Süleyman) dan 
Önürdeıme == Rekabet • batlıiı altında bulunduğu görü -
Onürdet = Rakip lürdü. Halbuki Hızır Barbaros 
Ba iki aTlradcq, 11yaıa laayahn· Midilliden ayrıldığı sırada Kü -

ela eıkidenberi önürtleıen, lakat çükaıyayı abluka eden lskender, 
bu yüzden hiçbir zaman araları Yavuz devrinde öldürülmüttür, 
bo~lmıyan 1rültür ve alalalr ıahibi timdi Derya Kaptanları iiıtesin -
adamlardır. de lakender adlı bil' kimse var mı, 

Güdümlü ekonomi btqlaclıfm· yok mu, onu araıtıralım: 
Janberi eıki önürclqme özgürlü- 1 - Şimalt Afrikada Türkle • 
ğiinclen bahıetlilmn olmuıtur. rin kaynakları araaında gösteri • 

Dinle beni, ıevrili önürılqim! len ve bir nüahaıı lıtanbul Üni -
Jı btqka, dostluk bcqlraclır. veraite&i kütüphanesinde bulunan 

Manzara = 1 - Görey (payı:ı· (Gazevatı Hayrettin Pa§a), ls -
ge) 2. Görünüm, söriinüt (u- kender Patanın kaptan olduiunu 
pect) töyle tasrih ediyor: 

Bizde ıörey reıimlerini en iyi " Ezincanib Hayrettin dahi 

· 1455 liralık ilk teminat mektubu ı<ıında yardım elini uzatan Türk er ve geını ..... ,, ... 
2 - Şu da resmi vesikalardan· veya makbuzlariyle teklif mektup- deminin örneğidir. 

dır: larını belli saatten bir aaat evvei Nerede bir yanğın, bir yer !arstıl 
ı k · tısı, bir su baskını, bir dağ yürüm ' 'Bundan e~bak, fahriilümera Tophanede satın a ma omısyonu olsa oraya çarçabuk koşup gönülle 

İskender Bey ld, bilfiil kaptan - na vermeleri. (2816) seYindiren Hilaliahmerdir. 
dır, denizde bir firenk gemisini "' "" "' Bir yerde kuraklık. açlık. bulatı 
darülharptedir deyu alıp içinde 300 ton Un 28 - Mayıs - 935 hastalık, yemeksiz okula çocukla 
olan esbabmdan elli sandık şe - Salı günü ıaat 15,30 da kapah n ince hastalıklar mı Yar, Rilaliah 
kerle bunda deridevlete gelip zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli merl orada bütün bu acıları dindir 
beylikten attarlara ve sair ehil o· 29250 liradır. Şartnameai 147 men, hastalıkları iyi etmeğe, açla 

do~urmağa Ye yoksullan korumai lan ehlipazara tevzi olunup satıl- kuruıı. mukabilinde alınabilir. lı · 
3' hazır bulursunuz. 

ımştı. Haliya mezkur gemi 'Porto- teklilerin 2194 lira ilk teminat 
gal gemisi olup içinde olan bazir- mi\kbuz veya mektuplariyle ka · 
ganlar Sakızlı olup Sakızlı cani - palı zarflannı belli aaatten bir 

binden mektupla Badeşto Filibe saat evvel Tophanede Satmalma 
(Podesta Filip) nam firenk ge • komisyonuna vermeleri. (2451) 
lip .... "23 Muharrem 919,, • • • 

3 - Feri dun Bay Münteatı- 253,000 kilo Koyun Eti 2 Ha· 
nın birinci cildinde divan kitabı ziran 935 Pazar günü saat 15 de 
Haydar Çelebinin ruzna.meıi var- kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
dır; Yavuzun aavaılarını yazar. bedeli 116380 liradır. Şartname . 
Ruznameler yarı resmi veıikalar- si 582 kurut mukabilinde alına -
dandır. İran seferi dönüıünde ka· bilir. İsteklilerin 7089 Ii -
rargahın Amasyaya geldiğini ra ilk teminat mektup veya mak· 
kaydettiği sırada Hayder Çelebi buzlariyle teklif mektuplarını 
diyor ki: belli aatten bir ıaat evvel T opha· 

" Şehri Zilkadctüş§erife sene ned~ Satınalma Komityonuna 
920 (18 Kanunuevvel 15141) Do - vermeleri. (2556) 
kakin zade veziriazam oldu; ve • • • 
Gelibolu kaptanı !skendcr Pa._."3. 167,000 kilo Sıjır Eti 2 Hazi . 
vezir oldu. Hüdavendigaı· Amas- ran 935 Pazar günü aaat 15,30 da 
yad::. oturup .... "S. 412,,. kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 

Demek oluyor ki: bedeli 56780 liradır. Şartnameıi 
A - lskender Küçük Asya ya· 284 kuru, mukabilinde alınabilir. 

lılarım abluka ettiği sırada Bos - isteklilerin 4089 lira ilk te • 
tancıbatı değilmiı; bostancıbaıı - minat mektup veya makbuzlariy
Iıktan çıkma kaptan imiJ._ __ - le tekliflerini belli saatten bir sa· 

B - Onu bilfiil Gelibolu kap· at evvel Tophanede Satınalma 
tanı gösteren "hazı yerler,, yanıl· Komisyonuna vermeleri. 
mamışlar; pek doğru aöylemitler. (2557) 

C - "Kaptanpafalar meya -
nında böyle bir isim,, varmıf. 

Deniz kuvvetimizin batbuğuna 
Gelibolu aancak beyliği verilirdi; 
bu usul, Hayreddin Barbaros za -
manına değin sürdü. Sancak bey· 
lerine bey denilirdi; paıa denil -
mezdi. Hatta Yavuz devrinde bey
lerbeyilere bile çok kez bey denil· 
diği o devre ait yazılarda görülü -
yor. Küçük Davut pafa, Niğbolu 
komutanı olarak deniz işlerini bı
raktığı vakit lskender, bostancı -
baııhktan alınıp Gelibolu aancak 
beyljğile kaptan dikildi. Karde! 
kavgalarında ve İran seferinde ça· 
lıttı. Yavuz, Amasyada iken ken
disine vezirlik verildi ve oraya ge
tirildi. Biraz sonra Amaıya vak'a
sı oldu. Yavuz İıtanbula gelince 
vak'ayı tahkik ederek önayak o · 
lanları buldu ve boyunlarını vur
durdu ki bunlardan biri de lıken-
der pa§a idi. 

(Sicilli osmani) ye göre bu ls
kender pafa (Obur) likabile anr 
hrdı; Galata mevlevihanesini 
yaptırdı. Hadıkatülcevami de Ga
lata bahsinde böyle yazar; fakat 
Kanlıca bahsinde tafırrr. O ıatrr
lara ben de özel bilgimi katayım: 
lskentlerin Geliboluda bir mahal-
lcsile bir camisi vardı. Cami şimdi 
harap bir haldedir ve mezarlığın 
bir ucunda kalmıttır. Fakat hala 
lıkender camii adını ta!ımakta · 
dır. 

T. C. Beyoğlu sulh mahkeme -
fori baş yazganlığından: 

1. - Virgin, Anjel, Zareh, Ha· 
tice ve Höıninin mü!tereken mu -
ta&arrıf oldukları Beyoğlunda Ku
loğlu mahallesi, Faik paJ& soka • ı 
ğında 11 / 13 numaralı zemin ka · 
tında bir bahse 3 o da, eofa, hala, 
hamamlık, mutfak Ye saire, ve di
ğer 5 katında büyük bir sofa ile 
7 oda, mutfak banyo odUJ, 
halaları ve daraça katında hiz -
metçilere mahıus birer odaları ha
vi apartıman tamamı ,üyuu iza · 
lesi için açık arttırmaya kondu -
ğundan (25 - 6 - 35) salı günü 
sat 15 den 16 ya kadar Beyoğlu 

sulh mahkemeıi batyazganhiınca 
müzayede ile satılacaktır. Arttır -
ma bedeli oranlan.an bedelin o/o 
75 ini bulursa o gün ihale edile -
cektir. Bulmadığı takdirde 15 inci 
günü gelen (10-7-35çartamba) 
günü saat 15 den 16 ya kadar ic· 
ra olunacak ve en çok arttıran& i
hale edilecektir. 

2. - İhaleye kadar birikmit Ha
liye belediye vergileri vakıt icare· 
si, telliliye alıcıya aittir. 

3. - Artbrmaya ıirmek iate · 
yenler oranlanmıt bedelin Cfo ye
di buçuğu niıbetinde teminat ak -
çeıi veya uluaal bir bankanın te· 
minat mektubunu getirmeleri tart· 
tır. 

Sa\'aŞ sıralarında yaralarımı 
saran, hasta e\'leri açan Hilaliahmer 
dir. 

Hilallahmer Cemiyeti CUmhuriy 
timizin kurulduğu 29 llkteşrin 19., 
den 16 Nian 1935 e kadar yukarıda 
ki işler için 3 milyon 717 bin 186 lir 
yardım yapmıştır. 

Bütün bu yardımlar, gözbt!beği 
miz olan Ciimhuriyct hükümetimiılll 
Jlilaliahmere ,·ermiş olduğu bir ta • 
kım gelir kaynakları ile Ak!ıoy ulu 
sumuzun bu cemiyete. (ÜYE) olara1' 
elinden gelen yardımda bulunma1' 
yohı ile yaptığı sunğular n özel tda· 
relerle belediyelerin verdiği paralar· 
la yapılmıştır. 

Rilı\Jiahmerin biriktirdiji geliri. 
btr parasını bile boşa gidermiyerekt 
son r'~ecede tutumlu bulunarak, it' 
dökmesi. kıvançla görülmektedir . 

Hililiahmerin son on iki yıl içia· 
de yaptığı teme! !ilerinden bir kaçı· 
nı burada sayalım. 

1 - lstanhulrla hastahakıcı kıl 
karde§kr oktılam kurmak. 

: - Es!dşehird~ld ~lillliah•" 
ambarının, gerek 1&''8' n ıerek ba • 
rrş mralıınndft Aronac.laK a'laılı 
nesnelerle doldurmak. 

3 - ACyonkarahisar madensu)• 
çıktıiı >·erde Avrupadaki benzerlerill' 
den üstün kuraklar yapmak, 

4 - lstanbuldaki HilAJiahmer 1c11· 
dın iş e'·lnin yurdumuzun en ince bİf 
iş evi bi~imine koymak n yoksU~ 
Türk kadınlarını güzel iş ustası , .. 
parak kendi ellerinin emeği ile geçf rı· 
melerinc ) ol a~mak. 

!l - Anupadaki Gençlik Salibi • 
ahmerlcri knnımları gibi okuJaları • 
mrzda Gençlik Hililiahmeri kurmalc. 

6 - Ankarada Hılaliahmu cemi • 
yetinin, ününe yakıtır bir genel özdl 
yapısı yapmak Ye bu binanın çer(e · 
,·esinde düzelttiği geniş, güzel, günef· 
li parkı büyük ,küçük, kadrn, erke" 
herkesin gerip eflenmesine bırak111•1' 
gibi iyilik ve sevgi işleri yapmıttır. 

Çok büyük iyiliklerden birazını .,.. 
rada yazmakla yurdumuzun şe.fkS& 
ve insanlık duygulanndan doğara~ 
bundan 58 yıl önce kurulmuş olan ıtı· 
lı\Jiahmerin ne yapmakta oldufu1111 

yurttaşlara hatırlatmış oluyoruz. B1' 
UlkU ile çalıpn. barışta ve savaşt~ 
üzerine aldığı büyük işleri ba§arıııa 
ğa uğraşan HilAliahmere bugün &e1' 

gili yurttaşlarıqıızın :; kuru,ıa (C • 
YE) olmak suretiyle arka olmaltrl 
yurt borcudur. 

1 u .... 
alakadarlar iıe ıayri menkul üs' 
rindeki haklannı huauaile f aiı ., 
maaraf a dair olan iddialarım ~ • 
bat için ilin ıününden itibareıı 'JIJ 
gün içinde isbatı beliğalarile bir : 
likte sabt memüruna müracaat et 
melidir, akai takdirde haklan ı- • 
pu kütüğü ile aabit olmayanlar ,.. 

h•· tıf paraıınm payl&flDUmdan 
riç kalırlar. 

yapan artist, 'f•"' elir. gemisiyle riyaset Ye ticaret etmek ~;;;;;;;;-H_il_m_i_Z_ı-.y-a:;;;;;;;~ 
Vıküdann karııılan görey'ini üzere iken Sultan Korkud mer - ,.. 

4. - Arttırma bedeli ihaleden 
5 ıün ~inde mahkeme kaauına 
yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale 

6. - Gayri menkuldeki z.,eb 
ve Anjel hiıaeleri (2400) lira~~ 
kabilinde Emniyet Sandıtm& hı 
rinci duecede İpoteklidir. • A R İ S T O bozularak farkı fiat zarar ve ziyan n1111l bulursunuz? hum Sultan Selimden havfedip 

Bu maelenin soıyal ıörünüm :; ·;:~çıp gitti; olecilden hüdavendi - 7. - Şartname mahkeaıe dı • 
1 

Wbbü~ bcqkaclır. • .. .. j 
M E TA Fi Z i K faiz bilahüküm kendilinden alına-

gar hazretleri Korkud deryaya caktır. 
kaça, sonra bir elem vere ve öyle Birinci Kitap 5. -2004 aaydı ic:.r& ve ifliı ka-

vanhaneıinde berkeain ıöreb~ • 
ceii yere uıl11Uflır. F ula ...-.-, 
mat almak iateyenler 935/ 5 .. fi i
sile ba,yazganlığa müracaatlen 
lin olunur. 

fikrerup muhkem yasağ edip bos- Fiatı 40 Kuruş. nununun 126 mcı madde.ine tev · 
tancıbaşılıktan çıkan 1skender l V AKIT Matbaası İstanbul fikan gayri menkul üzerindeki i · 

Pap olııamanda kaptan idi, ana -----------•ı potek ıahibi alacaklılar A. diier 

Deonm davamızın yem ıoru• , 

len lııafuıntl ayu. 1 

Eılri evin denize olan görüs' • 

llalta rüzeldi. , - ULUS -. ...... . 
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~en ~en~i suroyınu, ~en~i ~iline yo~oncı 
~ir er~e~ıe ~euisece~sin ! 

(Kara rahip) o akıam (Gon • 
zalve) nin kapısındaki nöbetçiden 
bu haberi alınca, ba§ını bodrum -
claki pencereye indirdi. içeriye hak 

h •. Lo§ bir kandil ışığı altında kol
lanndan ve bacaklarından kayıt· 
larla duvarda gerilmit bir deli • 
kanlı gördü. 

Rahip, bu delikanlının kim ol • 
duğunu anlamııtı. Nöbetçinin ya
nma sokuldu: 

- Duvarda gerili duran, Emir 
Mehmet değil mi? 

Diye sordu. 

Nöbetçi çekinerek: 
- Evet •. 
Diye batını salladı. 
Ra:hip yava§ yavaı yürüdü. Atı

na bindi .• Ve kendi çadırına git -
ti. 

(Kara rahip) in !İmdi bir tek is
teği vardı: Emir Mehmedi orta -
dan kaldırmak. 

O, ıbu zavallı delikanlıyı da ge· 

neral Gonzalvenin elinden alma • 
ia. karilr vermitti. 

Emir Mehmet, generalin ya • 
nm:Ia da az mı işkence görüyor • 
du? İkisi de biri birinden gaddar, 
biri birinden ina.af sız iki cellattan 
farklı değildi. Fakat, Emir Meh · 
ınet Gonznlvenin yanında kalmak
la, giini"n birinde özgenliğe kavu· 
a.bilir,Ji. 

(Kcını rnhip) ise onun vücu -
c'·;,,u hfü: r.rnn ortadan kaldır · 

ı ·'\k ve kr<:lm ~~indeki şüpheleri 
l·ökl'n .-en &ilmek istiyordu. 

Bu iti ya.rm değ ilse, öbürgün 
Yapacaktı .. Ferdin.anda: 

- Emir Mehmcdi ha.na teslim 
ediniz! Sizin için daha hayırlı o • 
lacak ! 

Diyecekti. 
Kralın: 

- Ben onu Gonzaf veden alıp 
•ana teslim edemem! 

Demiyeceiini biliyordu. 
(Kara rahip) o gece, birkaç 

günkü uykusuzluğunu gidermek 
için, yatağma girdi •. Kapısındaki 
nöbetçiye: 

- Ben, kraldan baıka, herkes 
İçin yolcum ... Beni yirmi dört sa -

•t, hi; kimıenin rahatsız etmesini 
istemem. 

Diye söyleyerek gözlerini kapa· 
dı. 

• $ • 

Prenses (Maryana) nın 
gönül üzüntüleri .. 

- İçimde günler geçtikçe artan 
\'e derinleıen bir sıkıntı var, Za • 
llıora ! Seni, bunun için çağırttım. 
Beni bu sıkıntıdan kurtarabilirsen , 
Parmağımda taııdığım yakut yü • 
:t''" Ugü ıana hediye edeceğim.! 

Zaınora, İspanyanın en Yıl§lı ve 
llıethur ıihirbazlarmdan biri idi. 

On.a Kral Ferdinand bile hürmet 
eder, yılda bir kere sarayına ça • 
irrtır, elini öperdi. 

Maryana, el altından (Zamo • 

;~> Yı yayına davet etmif, ona giz-
•ce bütün dertlerini ve ıstırapları· 

Ilı IÖylemitti. Güzel pl'enses, ihti -
~ar ıihirbaza mütemadiyen yal -
\'anyordu: 

d .. - Şimdiye kadar iki rüya gör • 
.um, Ze.mora ! Bunlardan birinci-
aınde hı·r T" k" el' "I ·· d d'J ur u sev ım, o muf e· 

1 
er .. Başını getirip iÖıterdiler. 

ikinci rüyamda yine onu gördüm. 

Öldüğüne inanmıyorum. 
- Y aıadığııu farzetsen, ne o -

lacak? Onu yine sevecek misin? 
- İnsan, gönül verdiği bir ada· 

mm sevgisini, elbise değiştirir gi· 
bi, sırtından çıkarıp atabilir mi? 
Ben size sırtrmdaki elbiseden hah· 
setmiyorum .. Yüreğimi yakan a • 
tefi söylüyorum. 

- Bu ateşi söndürmek senin i • 

cin cok hayırlı olur, yavrum! Irk· 

larınız ayrı .. Dinleriniz ayrı .. Y \O'" 

dumuzun kapılarında, aylardan • 
beri bizi tehdit eden Türklere, ba
ban kızını verir mi?! 

- Peki .. sen söyle .. Ben ne ya· 
payım? 

- Don Alfonı'u bekle .. Elbet· 
te bugiin değilse, yarın kurtulup 
gelecek. Onunla evlenirsin! 

Prenses yüzünü burutturdu: 

- ltte ben seni bunun çağırt -
tım, Zamora ! Ben o adamla ev -
lenmek istemiyorum. Sen benim 

yıldıznna bak. Ben kiminle ve ne 
vakit evleneceğim? Bu ate§ ;çim· 
de sönüp gidecek mi? 

Zamora ellerini göğsüne ka · 
vuıturdu .. Gözlerini göke dikti. 
Odada ikisinden batka kimıe yok· 

tu. Herkes uykuya dalmıtb. U • 
zaktan bayku§ sesleri ititiliyor -
du. 

- Yıldızını buldum, Maryana! 
Şimdi onunla konuıacağım .. Ta · 
lihini ondan öğreneceğim. Sözleri
me dikkat et •• Kulağını hana ver .. 
Beni dinle! 

Marya.na vücudünde hafif bir 
ürperme duydu.. Kulağını sihir -
baza verdi .. Ve gözlerini gökteki 
yıldızlara dikerek: 

- Seni dinliyorum, Zamora ! 
Diye cevap verdi. 

Odanın içinde korkunç bir ses -
sizlik vardı. Zamora, titrek scsile 
yavaı yavaf anlatmağa başladı: 

- İşte.. Sinanı görüyorum .. 
Garnatada bir küçük evin bodru · 
munda yatıyor. Ölmemi§. Senin 

yıldızınla onun yıldızı arasında 
büyük, derin bir botluk var. işte 
bir batka genç!.. Bu, senin tali -
hin .. Senin müstakbel qıkm o • 

lacak ! Bu geceden sonra esmer bir 
delikanlıyı seveceksin.. Uzun 
müddet yüreğinde onun aletini, o· 
nun sevgisini ıaklıyacakıın ! Sen, 
diğer kardetlcrin gibi, bir erkek · 
le evlenip bahtiyar olmıyacak -
sın? Gökyüzündeki melekler sen -
den yüz çevirmişler! Sen, kendi 
rrkına, kendi kanına, kendi diline 
yabancı erkekler seveceksin.. Bu 
sevgiler seni ıztıraptan ıztrraba, 

tehlikeden tehlikeye düşürec~k ! 

(Devamı var) 
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Ha köycitı: Halk. 
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FATiH KAZASINDA: 
Aşık Mustafa Paşada Tekke soka-

ğında 10 numaralı evde oturan do - Yazan: Niyari Ahmed Ok,,., Tefrika No. ·-142-
1 

~. 
kumacı Bay Sadıl: ile smail kızı Ba· 
yan Ayşe, Atik Alide bah~evan soka
ğında 87 numaralı evde oturan Şa -
ban Salahattin ile Has:ın km Bayan 

Hayriye Ali fakıh mahallesinde Koçdi 
bek sokağında. 20:> numaralı evde o -
turan Bay Hü ·eyin Rahmi ile 
Hasan kızı Bayan Fatma Zehra, Sa
mntyada Merhaba sokağında 21 nu -
ralı evde oturan ~e~-ynr :;atıcı Abdül
kerim ile seyyar ı::atıcı Hi -
zal'Oz kızı Bayan Askik, Fe -
nerde Cambaz sokağında 88 numa · 
ralı evde oturan ~oför Huh1si Tunç 
ı:.;rle Eşref kızı Bayan Ayşe Neri -
man, Saraybostanınd~ otuz beş nu -
maralı evde oturan fotoğrafçı Bay 
.Suri ile Ziya kızı Bayan Ayşe, Hacı • 
kadın mahallesinde yüzbir numaralı 
evde oturan şoför Deniş Ahmet ile 
lskotop kızı Bayan Surpihi, Davut -
paşada lskele sokağında 22 numara -
1ı evde oturan makinist Bay İbrahim. 
ile Hasan kızı Bayan Zeynep Neri -
man, Karanlık sokağında altı numa· 
ralı eYde oturan balıkçı Bay Yorgi i
le Yorgi km Bayan Asposya, Hızn· · 
çayuşta Hükman sokağında 38 numa· 
rnlı evde oturan balıkçı Bay Jstafan 
ile Yani kızı Bayan Hirsonti, Nesli -
şah mahallesinde 45 numaralı evde 
oturan çorap fabrikasında işçi Day 
Etem Kayaalp ile Abdülkerim kızı 
Bayan Fethiye llhan, Aşıkpaşada 
Türbe sokağında makinist Bay Ömer 
Kadri ile Osman kızı Bayan Halime, 
Eyüpte dökmccilerde Teke sokağın -
da 3 numaralı evde oturan lastik fab
rikasında şef Bay :Mehmet Nuri ile 
Murat kızı Bayan Fatma, Samatya 
caddesinde 3-J;; numaralı evde otu -
ran terzi Karpostol ile Kosti kızı Ba
yan Atanasya, Avcıbeyde kantarcı 
sokağında bir numaralı evde oturan 
Saraç Bay Kazım ile Hüseyin kızı 

Bayan KeYser, lbrahimçavuşta YoJa
hane sokağında 82 numaralı e\·de o -
turan terlikçi Bay Necip ile Nafiz 
kın Bayan J?akiz~ Nazlı, Abdi Suba
·ında tncebelde r:ı6 numaralı evde o • 

Aqasof qa n sıl 
qapılmıştı? 

turan şekerci Bay Meh.met Celal ile 
Ali kızı Bayan Nigar, Beyceğizde do· 
Japlı bostanda 3 numaralı evde otu -
ran bakkal Bay Şerif ile Raif kızı 
Bayan Fatma Miirşide, kasap Demir
han yeri Mehmetpaşada oturan mu -
alJim )Jay O man ile Omer kızı Ba
yan muallim Fatma Müveddet ''Ün -
man., küçük Langada altıncı sokakta 
G:; numaralı evde oturan terzi Hüse -
yin ile Şükrü kızı Dayan Lutfiye ev • 
lenmişlerdir. 

BEYOCLU KAZASINDA: 
İstiklal caddesinde Aniksi kızı ha· 

yan Aleksandre ile Taksimde Sıraser
,·ilerde 123 numaralı evde oturan 
Mustafa Kadri oğlu bakkal Bay Ah
met, Pangaltıda Meşturiyet mahalle· 
sinde 59 numaralı evde oturan Salih 
Juzı Bayan Emine ile ayni evde otu
ran Mehmet oğlu karyolacı Bay Ab· 

Ayasof yanın temelleri, birçok 

kemerler!e yapılmış, birçok zel • 
zele buraya teaiz edememiştir. Bi
nanın altında ayrıca büyük bir sar
nıç vardır. 

Kubbe, çok hafif tuğlalarla ya
pılmı§tır. Rivayet edildiğine gö • 
re bu tuğlalar, sünger taşı ile adi 
tuğlalardan on iki lef a daha ha -
fif olduğu söylenen Rados tuğla· 
sıdır. Kubbenin yüksekliği, kut • 
runun altıda biri nisbetinde yapıl

mıştır. Tuğlaların üzerine "Hüda 

yaptı, hüda muhafızıdır,, yazılı 

olduğu, fakat bu yazıya rastlan • 
madığı kaydedilmektedir. Gene 
rivayet edildiğine göre kubbe, tuğ· 
lalarla yapılırken on sıra yapıl • 
dıkça aralarına mukaddes yağ sü
rülerek yaptırmış. Tuğlalarda yazı
lı olduğu rivayet edilen yazıların 
ne derece doğru olduğu kat'i ola· 
rak anlaıılmıt değildir. Eski "mü· 
zei hümayun,, müdürü Detye'nin 
böyle bir yazıya rastlamadığını 

yazılmasına karşı, Dil adlı diğer 
birinin iddiasına göre "Cenabı 

Hak onda olduğu için o sarsıl -
maz,, yazısı bulunduğu kaydedil • 
mektedir. Bununla 'beraber fstan · 

bul hakkında çok ince tetkikleri 
bulunan Mamburi bu yazılar için 
şu satırları yazmaktadır: 

"1915 - 1918 seneleri arasın . 
da eski adliye binasının şarkında
ki toprak içinde harice çıkarmış 
olduğumuz müteaddit tuğlalar -
ki Ayasofyanın tamirind~en kal -
ma ?lmalarr muhtemeldıir - yal
nız - l\fogalis Eklisiyas - kita -
besini kah tamamen ve kah muh • 
tasar havi bulunmaktadırlar.,, 

•• $ 

Kubbenin yerden yüksekliği 
56,15 metredir. Binanın ıathi me

ıahası yedi bin metre murabba · 
ıdır. Kubbenin kaidesi etrafında 
kırk pencere, kubbe ile alt taba -
kayı tutan kırk ve üstünde aJ~mış 
sütun vardır. Bunlardan ba§ka 2 ci 
katta dört kö§cdeki yarım kubbe
leri de bunlardan başka sütunlar 
tutmaktadır. 

dullah, Polonya sokağında Gardiye Bizans kurununda buradaki 
kızı Bayan Rujine ile Fransız elçili · mozayıklar, altı bin kandil altında 
ğinde Jean oğlu katip Bay Şale, E - b b 

ütün inayı saran hayaller gibi dirne Dilavcı-boy sokağında Mişon 

lumdur. Başlanmış olan bu iş biti· 
rildiği vakit, bütün m~zayıklar or

taya çıkmış olacaktır. Biz, bura -
da bu mozayıkların bir kısmından 
kısnca bahsedeceğiz. 

Dokuzuncu yüz yılın sonların • 
da birinci Bazil bir madalyon yap· 
tırmıştı. Kral !kapısının dışında 

büyük bir taht üzerine oturmuş ve 

kitap okur vaziyette Hazreti İsa -
mn tasviri bulunmaktadır. İki ta -
rafında Mikael ile Meryem vardır. 
lsanın önünde yerlere eğilen bir 
İmparator görünmektedir. 

Kapının içinde gene lsa, dört 
melek, Havariyyundan Petro ile 
Pavlos arasmda Mesihi ta§ıyan 

Meryem, Kostantin Monomakın, 

karısı Zoe ve Jan Paleolog'un tas· 

virleri vardır. 

Ayasofyanın Bizans kurunun -
da avluıu da bugünkü şekilde değli 
di. Avlunun üstü örtülü bulunu -
yordu. Bu örtü, mermer sütunlara 
dayanmakta. idi. Ortada arslanla· 
rın ağzından suları akan büyük 
bir havuz vardı. Kiliseye girecek 
olanlar, ilkönce burada yıkanır -
lardı. Kilisenin içindeki diğer bir 
yıkanma teknesinde !U yazılar 
vardı: "Yalnız yüzünüzü yıkama
yın.ız, günahlarınızı da yıkayınız.,, 

Kısa 

(Devamı var) 

Şehir ___ _ 

Haberleri 
OTOBÜS MUA YENESi - Be-

lediye, önümüzdeki haziran içinde 

bütün otobüslerin muayenesine 
başlıyacaktır. Belediye mühendis· 

}erinin yapacakları muayenede bo· 
zuk otobüslere işleme müsaadesi 
verilmiyecektir. 

ESKi ESERLER - Müze ida -
resi tarihi değeri olan eski harap 
eserleri tamir ettirerek muhafaza 

edilmesine karar vermi§tir. Gele -
cek yıl ba!lıyacak olan bu işe be· 
lediye de yardım edecektir. 

F ABRIKALAR BÜYÜYOR -
Vergi istisnasından istifade eden 
birçok fabrikalar bu yıl işlerini 
büyültmeğe baılamışlardır. 

titreşirdi. t 
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nıet Şevket kızı Ilayarı Sinıet ile ay- Bu yapılışın a;ılma resmi 658 :.=:.: 2 - Ilu mcı;ele hakkındaki çö -~:.= 
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Tören 
Sporcular Atatürk bayramı, 

dün F enerbahçe stadında, yirmi 
beş bin kişilik muazzam bir kala
balık önünde kutlulandı. Merasi
me, öğleden evvel saat on buçuk
ta Güneş klübünün Taksimleki 
lokali önünde yapılan bir toplan
tı ile başlanmıştı. Otuz klübün 
delegeleri Güneş klübü önünde 
birleşmiş ve bu klüpleri temsil e· 
den otuz çelenk Cümhuriyet abi
desine konulmuştur. 

Öğleden sonra Fener bahçe sta
dın da yapılan merasime görülme· 
miş derecede büyük bir kalabalık 
. tirak etmiştir. Akay idaresinin 

nr ayy'en '&eferlere ilave ettiği be;: 
~rmrl.ın' • fstanbuldan getirdiği 
- lka Kadıköy ve civarından ge-
:ller de İnzimam etmiş ve koca 

· d, şimdiye kadar görülmemi:: 
·r İnc;an kesafetiyle dolmuştu. 

_,orcu gençliğinin Atatürke olan 
:..üyük sevgisini gösteren bu ala - 1

1 l.:a, merasime büyük bir mana ve 
ifa.de vermiş bulunuyordu. i 

Saat 15 de geçit resmi başla -
dığı vakit Fenerbahçe stadı ta -
mamen dolmuş bulunuyordu. Bi -
ne yakın sporcu önlerinde klüp ı 
bayrakları olduğu halde, büyük 
bir intizam içinde pisti dolaştılar 
ve sahanın ortasında yer aldılar. 

Geçit resmi bittikten sonra I 

Bayrak çekme töreni 

taf silitı ve 
türke olan büyük saygısını ve sev
gisini anlattı. Çok alkışlandı. 

Bolu saylavı ve Günes klübü -
nün başkanı Cevat Abba; Güner 
alkışlar arasında şu söylevi söy -
ledi: 

Kendine tabiatı, kuvveti .. Ta
pik yapmış olan ve uluslar içinde 
asaldan, kökdcn en temiz bulu -
nan dünyanın dört yanmda, her 
bucağında insel kınavlarr gözler 
önünde büyük sevgili ulusumu 
bütün varlığımı selamlarım. 

Yurttaşlanm: 

Bir gün Osman oğulları, ölme· 
miş ve ölmiyecek olan Türk ebedi 
varlığını, kendi kara ve kaytak 
dileklerine feda ederek bize her 
yönden parçalanmış bir vatan, bi-

Bay 

s -
Atatüır·k 

Baq Cevat Abbasın 19 
Maqısı anlatan söqlevi 

çok alkışlandı 
Cirit atma da Balkan 
Kaı Üe~~er futbol maçı 

rekoru kırıldı .. 
heyecanlı oldu 

Cavat Ah basın söylevi 

Takımlar geçerke>. 

gençliğindenberi Yeşil Makedon • 
yanın ovalarında., .. Bin:;a.:r;iııin kız· 
gın kumluklarında, .. Korkunç Ge
libolu dargeçidinde, ... Çanakka -
lenin kilidi Arıbumunun.dan tari-

c:ı he ad veren şan alan Anafarta -
larda, ... Cehaletten eritilmiş Kaf
kas ordularının en küçüğile Bit -
lisin, Muşun zaptında.. bir avuç 
yedinci ordusu ile Nablusun, Şa -
mm, Şcrianın, Halebin karşılnrın
da yurda ... en yüksek yara yetgin· 
liğini gösteren ... 

Atatürk'tü. 
Yurttaşlarım; 

her zaman kendini feda eden bir 
sevgi ile, seviyordu. Yurdun bo · 
zulmamış oğulları da, .. tarihte bir 
benzeri bulunmayan yüksek ka • 
fasını, .. arık açık alnını, .. bükül • 
meyen kuvetli bileğini, .. hiç dur -
lurulmayan ülenini tammış, .. ona 
bel bağlamıştı. 

"Vicdanı millisinin iradei ali · 
resine ti.bi olarak milleti müsta • 
~il, vatanımızı masum görünceye 
kadar çalışmak ahdiyle,, İstanbul -
elan ayrılan .. bu Türk güneşi A .. 
~<ı.türk, .. 

19 may•• ıoıo s>;nii. varatanı 
büyük sporcular adına en bü1ü~ 
ıaygı ve sevgi ile selamlar en zen· 
gin Türk tarihinin ehedi solmaya " 
cak olan bu büyük hayat "zafer,, 
gününü yapanı cuda unutmayalırıı 
ve geleceklere unutturmayalım .. , 

Nutkundan sonra bay Cevat 

Abbas Güner şu andı içti: 

"Ey varlığımızı yapan sayın, 

sevgili Atatürk, açtığın yolda, kur
duğun ülkede, gösterdiğin amaç -
ta hiç durmadan, irkilmeden yürü· 
yeceğimize ve bu uğurda kanımı· 
zı güle güle akıtacağımıza söz ve· 
ririz.,, 

Tiirk ulusunun ateşirdcn yapı· 
-.. ...... --... ........ ~._.. ....... _..,,...._....._""""'.,.,.....~ lan bir pota içinde kendi kendine 

~ 

bayrak merasimi yapıldı. 25.000 
kişinin ayakta dinlediği ulusa· 
marşımız çalınırken bayrağımız 

direğe çekildi. 
yetişen.... erginlenen... kamalla -

Seyircilerden bir grup nan bu Atati.irk tek başına bir var· 

Bay Cevat Abbasın bu an.dını, 
Fenerbahçeli Necdetin kumanda -
sı altında, bin sporcu ve 20 bin se· 
yirci tekrarladılar. Sporcuların 

sahayı terkedişleri, gelişleri kadar 
güzel oldu. Merasimin açış söylevini yapa

cak olan Adliye Bakanı ve F e -
nerbahçe klübünün başkanı Bay 
Şükrü Saraçoğlu Ankaradan gel -
memişti. Onun yerine, ev sahibi 
sıfatiyle Fenerbahçenin ikinci 
Başkanı Bay Hayri Celal kısa bir 
söylev verdi. Ve sporcuların Ata· 

ze her yönden körletilmiş, ve Ö -ı 
zünü kemiren pak gC:vdesini ka • 
nalan yabancılar ellerinde tutsak
lanan bir ulus bırakarak ataları 
çağlarının sonunu bitiriyorlardı. 

Bıraktıkları vatan, son günle -
rine kadar, Türkten başka herke-
sin malıydı. 

Bir ceza vuru§u 

Bıraktıkları vatan, son giinlc- lıktı .. , kainattı. 
rine kadar, Türkten başka herke- Parake~esiz çüri.:k bir tekne ile 
se hayat verendi. • coşkun Karadenizin köpüren az -

Bıraktıkları vatan, son günle-! gın dalgalarını aşan Atatürk 19 
rine kadar, türkten başka herke- mayıs sabahı güneşi olarak Sam • 
sin iradesiyle değişen ve sönme - suncla rlofidu. 
ğe mahkum bir ocaktı. Orada bağrına bastığı ulusun .. 

Kardeşlerim, adile, sanile, özile herkesten zi -
Türk ulusu, o kutsal varlık ise yade kıymetini biliyor ... onu .. ona 

kendisinden koparılmak istenilen 
bu güzel vatanın, her karış yeı· ir.i 

temiz kaniyle sıılayarak tarihten 
yaşlı ~gemcnliydi. 

Halbuki, onu asırlarclanbcri hiçe 
saymışlar, onu hiç etmek istemiş · 
lerdi. 

Dış düşmanları da, evrensel ta
rihin en şanlı ve kahraman ulu -
sunu, en aksoy, en yüce köklü u· 
lusunu koyu karanlıklara yuvar -
IP.mak için öldiirücü bir uçuru - ı 
rr.un kenarına getirmişlerdi. 

Çizmeleri, kırbaçları altında, 1 
süngüleri karşısında ezilen ulu · ı 
sun, ne •utı-- '<bir eli ne dayana
cak bir ek ,. i ne gökte bir ışığı, 
ne de atiden bir umudu kalmıştı. 

Sıra spor hareketlerine gelmiş· 
ti. Evvela Veysi ile Karakaş elik• 
ve cirit tecrübeleri yaptılar. Ka • 
rakaş büyük bir muvaffakıyet gör 
terdi. Ve dört senedenberi bir tür' 
lü kmlamıyan Balkan rekorun&J 
56,64 ile kırdı. Eski rekor, 56,40 
idi. 

Yalnız, kalan biri vardı. O, ... Güne§ - Be§İktaı karııık takımı 
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Spor Günü 

Dün yapılan spor baq
ramında 25 bin qurt

taş bulundu 
Bayram çok güzel oldu, geçit resim

leri yapıldı, antlar içildı 

Maçlan 'bir mıtanlane 

Beşiktaş + Güneş : 3 - Galatasaray + F enerbahçe : 2 
Sıra buıün futbol maçma gel • 

lllİftİ. Dolup tap.n ve alanı ta oyun 
çizgiıine kadar dolduran görülme
lllİf bir manzara yapan yurtta,lar 
&rumda büyük bir kaynaşma, 
büyük bir heyecan bathyordu. Gü· 
netli olarak ilin edilen lıtanbul· 
•porlu ıençlerin katılmasile orta • 
Ya çıkacak Betiktat - Güneş ka• 
rııık takımı çok kuvvetli olarak'. 
ıörülüyor, bunun kart11ında yer 
alacak Galataaaray -F enerbahçe 
kantrk takımmm inadına ekıik 
ve iyi kurulmamıt olduğuna bük • 
ınolunuyordu. Bu bir bakıma doğ• 
ruydu amma çare yoktu. LGtfi ile 
Yatar hastaydılar. Bunun içindir 
ki Galatasaray - Fener karışık 
~mm en çolf müdafaam akaa· 
~ •• hu zayıf müdafaa lau,ı 
tarafın hepsi tanmmıt birer kuv -
•et olan akmcılarma göğüı gere -
cekti. 

SeyiTc:ilerden çoğunun Fener · 
bahçe - Galatasaray karıtık ta.kı
lllmı tuttukları, çıkardıklan "ses -
lerden ve sözlerden belli oluyor · 
du. Hele takımlar alana gelip kar
tılıkb dizildikleri vakit bu, kendi
ni daha belli etti; !Öyle cümleler 
ırk ıık duyulmaya batladı: 

- Neredesin Yatar? 
- Nerdeıin Lutfi? 
- Kadri, bu takımda sen de ol· 

lllalıydın! 

• • • 
Beyaz forma ıiyen Beıiktat -

Cüneı karışık takımı boyca, posça 
da üıtün görünüyordu. Şöyle ku -
l'Ulınuftu: 

Mehmet Ali - Nuri (ikinci par
tide Hüsnü) Faruk-Reıat-Ha· 
•an, (ikincide Nuri) lımail - Sa
lahaddin, Hakkı, .Rasih, Şeref, Eı
ref (ikincide Rebii) Fener bahçe 
f orınasını giyerek çıkan Galatasa
ray - F enerba~e karııık takımı 

Fener takunmm hızlı ve teknik o· 
yunu karımmda büıbütün anlata· 
maz hale girdikleri görülüyordu. 

fU cümle iyi ifade edebileceli: 

, Sayılar töyle oldu: 
\ 6 mcı dakikada Lebibin bir ha- ı 
tasını hakem firikik VUl'U§ile ce -
zalandırdı. V urut kale önüne düı· 
tü. Güneıliler becerikli davrana . 
rak yakın bir mesafeden ilk golle· 
l"İni çrkardılar. 

- Y abu bu ne biçim it? Beıik
taf - Güneı, topu topu üç akın 
yaptı, ikinciıini rolle neticelen -
dirdi. Galatasaray - Fener yir 
miye yakm akın yaptı. Bir tek 
gol çıkarabildi! 

• • • 
ikinci parti birin :iden farklı 

oldu ve bu sefer Beıiktat - Gü -
neı takımı daha aiır bastı. 

Tribünler 8tiiiriJc •'-""*""'! ~~ ' 
küçük l>oylarile caba az güveni •. 
lir bir görüniifteydi. Şöyle kurul • 
muıtu: 

Bedii - Oıman, Lebip - lb • 
rahim, Eaat, Retat - Necdet, Mü· 
nevver, Fikret, Şaban, Danyal. 

Taknnm akıncı hattı, tavsiye• 
mize uygun bir tekilde kurulmut 
b~unuyMd~ · 

Kardeıler maçı, Şazi T ezcL •. ın 
idaresinde hatladığı saniyede, a • 
landaki ses ve söz gürültüıü birkaç 
saniye için duruverdi.Herkes bütün 
merakını timdi gözlerine vermit • 
ti. Tribündekiler bile daha iyi gör• 
mek ve bir şey kaçırmamak icin a· 
yağa kalkmıtlardı. 

• • • 

r 

15 inci dakikada Danyalı dü
türen Betiktat - Günef müdafa. 
aıı bir penaltı ile karıılaftı. Fik. 
ret bunu dııan atarak kaçırdı. 

29 uncu dakikada kale yanın· 
dan dıp.rı çıkmak üzere bulunan 
topu Münevver çizgi üzerinde çe· 
virerek ve Güneş - Beşiktaş ka· 
leıine büyük bir UJtalıkla ıoka · 
rak vaziyeti ı -1 bir pife setir· 

açın ırıncı partısı e ı ıncı . M b. . . . . d 'k' · ı T alımlar gegerhn · 

si de birhayli enteresan oldu. Fak~t lar çok güzel bir oyun çıkarıyor · f di. 31 de Betildat - Güneş akı · 
birinci parti hız ve teknik yönün - lar, böyle bir maçta orta haf gibi nında Hakkı topu yakalayarak 
den daha ustaca açılıp kapandı. mühim bir yere alınan Esat fevka- şahsi bir ıürüıle ve müdaf aayi at· 
2 - 1 yenik bitirmesine rağmen iade oynuyor, karşı tarafın bütün latarak kendi tarafma ikinci bir 
Galatasaray - F enerbahçe karı • bağlarını iyi görüşlerile ve hazan sayı kazandırdı. 
tık takımı bu ilk partide büyük bir tek başına kesmeye muvaf;~k olu- Birinci partinin hülisaıını, 
üstünlük gösterdi. Vakıa müdafaa yordu. bir se,Yircinin ajzından itittiiim 
zayıftı amma haJ .b.!lttı ile akın<"' Akıncılar ise yıllardanberi be -

- - • • • - - - • . 
1 

raber oynuyorlarmıı gibi güzel bir 

anlatma yapıyorlar, hele Münev · 
verle Fikretin biribirini tutan ve 
tamamlıyan oyunu karşı tarafın 

tanınmış müdafaasını allak bul -
lak ediyordu. Y almz Danyal topu 
ayağında fazla tutuyor. Fikret gol
lük vaziyetlerde şanssız kahyor<~j~ 
Arka arkaya birkaç fırsatı hava -
ya dikerek kaçırdı ve bir aralık da 
bir penaltı vuru'lunu kale dışına 
atmak sureti le sıfıra indirdi. 

Güneş - Beşiktaş kanşık takı

mına gelince, biitiin yükü müda -

Müdafaası Hüsnünün ıiriıiyle 
tazelenmit, Nurinin Hasan, Rebi
inin Eıref yerine alınması da iyi 
olmuttu. Takım timdi öbür tara -
f ın üstünlüğünden kendini kur -
tarmıf, biribirini anlamıt görünü
yordu. Bunun bir sebebi de G. • F 
takımının hızını kaybetmtf, ne -
feAİs kalmıt olmalıydı. Şimdi iki 

takım arasındaki boy ve vücut far
kı çok göze çarpıyordu. Bununla 
beraber tam yarım saat bu üıtün· 
lük eıer vermedi. 

Bazan Şeref, hazan Salihat • 
L;n ay.t.K'larına geçen toptan ıü • 
zel ve ııkı tüller çıkardılar amma 
bunların çoğu kaleyi tutm1dı, tu· 
••"'"' dı K" • ·~-i tarafından tutul
du. 

Parti aonlarma doğru oyun re-
. ne Galatasaray - Fener üstünlü· 
ğüne doğru ıitmeğe batladı. Fa • 
kat bu sefer eski hız olmadıiı ve 
Fikretin kale önünde ıanuızlığı 
ıürüp ıittiği İçin bu üıtünlükten 
çok birıey çıkmadı. iki açığm a • 

. kınları ve ortalayııları çok defa 
içlerle ortanın geri kalmuı yü • 
zünden müdafilerin ayaklarına 
düıtü. 

Bu partinin sayıları da töyle 
oldu: 

32 inci dakikada Raıih bir 
penakıdan kendi tarafının üçün -

99": ( LUtfen sayı/ayı ~Tiniz) 

Galatasaray - F enr.r karııık takımı 

faa toplamı§ görünüyor, haflar 
yokla v~r ara~t. rr.ü:!afoa ile akın
cılar arasındaki bağı bir türlü kuv
vetlendirer.ıiyorlardı. Biribirileri
le anlatamadıkları, Galatasaray -
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• • 
Başbakan ismet in önünün 

~(Başta.rafı Birincide) 
•ı kilôtı bugün arııulu•al •ıya .. 
aznın mihverini teıkil etlen en 
inemli ve en ti eğerli bir konu hcı. 
lini almı§tır. Türk Hava Kuru
munun •ayın ve çok çalıfkan 
bQfkanı bu tqküatın birçok •e· 
nedenberi bu memlekete ettiği 
h;emeti ıize rakamlarla ifade e
decektir.Çok memnun olacakıı
nız. Anlıyacakıınrz ki, sekiz, 
on ıene içinde memleketin ha· 
va mütlalaan için kentli anlayı. 
fl ve araçlariyle elli milyon lira 
haclar para temin etmiftir. Bız 
lırıattan i•tilacle ederek Türk 
Hava kurumunun çalıımaııntı 
teıekkürlerimizi, minnetlerimi· 
zi ıöyler ve memleketin hava 
mütlcılaasına karıı bu yurclu ve 
bütün vatanclQfları ilgilendir
mek için sar/ettiği emekleri Ö· 

verek anarken sizi bir takım ~ı· 
yasal ve lenniğ acı hakikatler
den de haberdar etmeyi vazife 
sayarım. 

F enniğ bilgiler size göstere -
cektir ki, hava araçları, tayyare • 
ler bundan 10 sene evvelkine ni:;
betle umulmıyacak, da!ha evvel -
den hatır ve hayale gelmiyecek 
derecede yüksek ilerlemeler gös
tf!rmiştir. 

Bu ilerleyişi şöylece belirtebi· 
liriz. Yakın bir zamanda dünya
nT~ herhangi bir memleketinden 
hiç olmazsa bizim yakınımızda 
bulunan kıtaların !herhangi bir 
tarafından kalkacak tayyarelerin 
ulaş.mıyacaklan ~urt kalmıyacak 
ve ·bunu baştanbaşa y!kmak için 
geu~ken vakti bulabileceklerdir. 

Mesele !}Öyle ol2'.caktır: Avru· 
panın en şim:ılinden Avustural · 
yaya 3 - 4 gi.i.nde giden tayyare
!lr bir, iki : ene i~in::le Türkiye gi
bi 76Q.OOO ki:cnctre murabbaı o· 
lan ibr memlek~tin bir ucundan 
girip herhangi bir şehrini bomba· 
Iıyacak kadar ü:.ı:erinde durduk · 
tan sonra burnu kanamadan tek · 
rar .me!!:.le1tetine dönebil~ek fen· 
o.iğ k:ıı;asi~eyi kazanacaklal"dır. 

Gö:·i.iyorsunuz ki, dağlık ve u
zak ::-.. ~~::ıh!retler hava hücumla· 

cü sayısını ç!kardı. Kaleci topu 
tuımı1!, fakat elinden kaçırmıştı. 
Ra.c:h yetişti ve topu daha rahat, 
daha yakın bir Y,erden kaleye 
toktu. i 

39 un~uda Necdetin sağdan 
gfö:e] bi ı· inişi ve topu çizgi üze • 
r~ n':len ortnya çevirerek kale ö -
nüne getirişi kartı kaleyi bir an 
ıa!ırttr. 

Topun peşinden gelen Necdet
le Şaban bu taşırmadan istifade 
ettiler. Şaban yakın bir mesafe • 
den topu kaleye &0ktu. 

Mo.ç 3 - 2 Güne§ - Be~ikta~ 

karışık takımının kazanmaıiyle 
bitmi~ti. 

G. - F. takımının en iyi o -

yunc?!tu battan sona kadar Eıat
tr. lkinci derecede Münevver, Re· 
tat, Şaban, Necdet, Fikret iyi oy
nadılar. Oımanla Lebip de ken • 
dilerinden umulandan :fazla i§ 
aördüler. 

B. - G. takımında ise en iyi 
oyniyanlar Faruk, Hüsnü, Nuri, 
Rebiidi. 

NiŞAN 
Mütekait Bahriye Binbatıla -

rmdan Bay Muıtafanm kızı Ba • 
yan Şükranla Şazi Tezcanın ni -
tan töremi (merasimi) sporcula
rı: ~'Atatürk,, günü olan dünkü 
Cuma günü saat 14 te Çapadaki 
evlerinde hususi bir surette ya • 
pılmıştır. Kutlularız. 

rına kartı vadettikleri maıun.iyet- yaıramadığmı görününüz.Bir tay· 
leri gittikçe kaybetmektedirler ve yareyi dalına vazifeye hazır bu • 
yakın bir zamanda bu masuniyet- bndurabilmek için o tayyarenin fia 
lerden kalnuyacaktır. tını her sene bütçeye koymak la -

Çok 11k nüfuslu, çok mamur zımdır. 
ve birçok ıxnai müeaıeıelere ma• Bir memleketin tayyareıi ne 
lik olan büyük Avrupa memleket.. kadardır? Bunu anlamak bir he • 
lerinin nihayet bir hava hücumu " saba göre hepimizin iktidarı da • 
na maruz kalırlarıa, vahim ·bir hilindedir. Memleket tayyare büt· 
tehlikeye maruz oldukları endite· çeai olarak resmiğ devlet belge · 
ıinin, niçin her gün münakata e· leriyle ne kadaır para vermiştir.? 
dild;ğini ve niçin bu endi,eye ce- Bu, 6 milyon liradır. Bu memleke-

vap vermek için bu milletlerin çok tin va.zif eye hazır daima yüz tay • 
yorulduğunu bu kııa bilgiler an • yareıi vardır. Eğer bir memleket 
!atacaktır. Barıtın korunması için 500 tayyarelik bir hava kuvvetini 
kendi memleketleri aıığı ve bir daima hazır bulundurmak ister · 
inıanlık ideali olarak siyasal a · se bütçesinden her sene 30 m1lyon 
damların uğrattıklarını görme • 1 ·a bulundurmak lazımdır. 
mek 'kabil değildir. Şimdi bi:ı:im tayy~e cemiyeti-

Sıyaaal bakımdan biz de yur - mizin çah§nıaıiyle temin ettiği a· 
dumuzun ilerlemesi ve .yükselme- raçların ne oldunu, elde ne bulun· 
si için ve insanlarm biribiriyle durduğunu kolaylıkla hesap ede • 
iyi geçinme yollarında yükselms- biliriz. Eğer bu Eç milyon lira ol -
ıi için arsıulusal barışı araç sa - duyıa demek ki 50 tayyarelik bir 
yanlardan biriyiz. Biz, diğer bir kuvveti hazır bulundurabiliyor de
memlekete karşı hiçbir saldırıcı meıktir. Görüyorsunuz ki bir hava 
amaç beslemeksizin bütün kuvve- kuvveti vücude getirmek için bü • 
timizi kendi yurdumuzun açılma· tün iyi yüreklileri, yurtseverlikleri 
sına kesin olarak bağlanmış in - ile yardım edenler yaptıkları ya.r 
sanlarız. dmıın ihtiyaca nisbetle ne kadar 
SiY ASAMIZIN PÜRÜZSÜZ • az bir derecede bulunduğunun 

LÜGÜ farkında değildirler. Beş köy bir-
1 Arkadaşlar, bizim bu sıyasa - leterek bir tayyare aldığı zaman 

mız senelerdenberi komşuları • ıamimi olan kanaat !Udur ki, o tay 
mızla ve diğer memleketlerle o - yare bundan on, on bet sene ıon· 
lan münasebetlerimizle açık yü · ra 'bir savaı olursa o savaıa girmek 
zünü göstermiş ve çok müsbet so· için hazır olaoağmı ıanıyorlar. 
nuçlara varmı~tır. Hayır, eğer her sene o tayyarenin 

Memleketleı·in en çoğu kendi parasını tekrar verirlerse it günü 
komıulariyle geçimsizlik gösteri- geldiği zaman o tayyare hazll" bu· 
yorlar. Bizim sıyasamızın pürüz- lunmut olacaktır. 
süzlüğünün ne kuvvetli, en inan • Arkadtlar, biı· iki senedenberi, 
dırıcı belgesi senelerdenberi bü - bilhassa geçen seneye nisbetle hu 
tün komşularımızla. iyi bir doıt - sene hava kuvvelerini arttırmak i· 
luk ve sağlam bir güven kurmak çin bütün memleketlerde, hele bü
için sonsuz sabır ve emek sarf et · yük memleketlerde aşrrı bir f aa -
memizdir. liyet vardır. Büyük devletlerin fa-

Yalnız bu bile bizim ııyasamı- aliyetlerinin şu noktada esaslı bir 
zın tamamiyle tedafüi ve tanıa • önemi vardır. 
miyle insani bir mahiyet~e olduğu· Büyük devletlerin gelecek ha -
nu göstermeğe yeter. Amma ar • zırlanıtları herkesin genliği üze
kadatlar, eğer siyasette uğra • rine etkin bir manadadır. Gele • 
ıanlarımız yalnız bizim hüsnü ni- cek ihtimaller her şeyden evvel 
yetimizle bu memleketin kenditi- büyük devletleı-in siya.aaları ile 
ni müdafaa mecburiyetinden u • belli olur. Büyük devletlerden her 
zak kalacağını ve sulhünün teh - biri geçen ıeneki tayyare bütçele
likeye dütmiyeceğini dütünürler· rini, bu sene en az iki misline ya· 
ıe bununla kendilerini çok ağır kın artırmışlardır. Geçen seneki 
bir surette aldatmıt olurlar. Bu • bütçeleri 75 veya 100 milyon Tüı·k 
nunla tarihe kartı altından kal • liraaı ise bu seneki 150 veya 200 
kılmaz ağır bir meıuliyet bizi kar~ milyon Türk lira11 olmuttur. 
,ılamıt olur. Meydana getirilmit ve getiril-

tdealist insaniğ fikirlerin sıya- mek istenilen tayyarelerin ı; c.ı.ym 
sa hayatında tatbik olunabilmeai bin1eri aşm~ktadır. Bundan ik! 
için, gerçektir ki, bunların mem · sene evvel bin tayayresi olmak yer 
leketin müdafaa:u imkanı ve mü- yüzünde en büyük hava kuvvetine 
dafaa kuvvetiyle beraber bulun · malik olmak gibi idi. Amma için· 
maaı lazımdır. (Bravo se&leri) acı de bulunduğumuz zaman-:la bu bin 
veya tatlı ger~ek olan budur. hiç olmaza iki veya üç bin ile ifa· 

Türkiyenin müdafaa kuvveti de olunur. Türkiye tarihinin ecre · 
anıulusal barış i~in çok yal'dımc1 reyanmda uzun seneler türlü cil· 
ve faydalı olabilir. Ancak arsıulu· veler içinde kalarak kendi müsla -
sal barış şayet bir gün bozulacak kil ve ulusal mevcudiyetini hiçbir 
olurıa bu bozulmayı her ne paha- hadisenin, hiçbh- kimsenin., hiçbiı 
'ına olur&a olsun önlemek ve sav ars!ulusal tertibin veya lutfün sa· • 
mak bizim kudretimiz içinde tle- t•e3inde kazanmamıştır. Türkire · 
ğildir. nin oldum olası ve hele son devir· 

ACI BiR HAKiKAT !erde ergin ve ulu!al varlr.ğı ya!nız 
Arkadatlar; tayyareciliğin bu- ken:li ya~o.ma kudretine ı.·e kcn~i 

gün ka~andığı yeri söyledikten vnrhğına bcrçludur. (Alkı~lar). 
50nra tize bir acı hakikati daha EN AZ KAÇ UÇ.ACIMIZ OL· 
ıöylemek is:terim. O da tayyareci- MALI? 
liğin an,layııh ve akhlh geçinen · Arkadaşlar, gelecek 1!i.yasal 
terimiz gözünde bile cuzu ve kolay hadisel~ri eğer birkac aene ~vvel 
bir ısil~h zannolunmasıdır. işe ya· görmek talihinde isek gelecek ha· 
nyan orta bir tayyare aşağı yuka· diseler karşısr.nda da Tiirkiyenin 
rı 60 bin liraya alınır. 60 bin lira- varlığının. hava bakımından yine 
hk tayyareyi daima işe hazır bir kendi kudretine dayanmnktan ba§· 
halde tutmak için her sene 60 bin ka ~aresi olmadığına sizin inan • 
lira harcamak lazım gelir. Bu bir manrz ve sizin ile hütiin ulusun bu .. 
sırçadır, alrrsınız ve bir lahza için· nu iyice anlaması ve ona göre ha· 
de harap olduğunu ve hiç bir işe zrrlanması gerektir. Açık olarak 

•• 
Onemli 

söylemeliyim, hava hareketleriyle 
hava tekniğinin ve hava siyaseti· 
nin mrnetlerin hayatlarına yapa • 
bileceği etki ile meşgul değiliz. 

Binlerce tayyarelerin cihan siya
sasını baskı altmda bulundurduğu 
devrelerle Türkiyenin kendini ko
ruyabilmesi için kaç tayyaresi ol -
mau lazmı geldiğini kabul eder • 
siniz. 

Binlerce tayyarenin sözü geç
tiği bir çevrede, Akdeniz çevre • 
sinde, Avrupanın şarkında dün -
yanın en büyük siyasi cereyanla-

, ·nm binlerce senelerd~nberi en çok 
kaynaştığı bir çevrede bizim en 
az kaç tayyaremiz o'lmaımı ister
siniz? 

Hiç olmazsa 500 tayyaremiz 
olmalıdır ki, Türkiyenin varlığı 
nı müdafaa etnek için az çok ye· 
ter bir kuvvetimiz olduğunu sana· 
bilesiniz. Türkiyenin bulunduğu 
alanda sıyaıal akışlara kar,ı ha . 
rış, inıanlık ve medeniyet bakı · 
mından faydalı bir etki göstere -
bilmesi için de bu 500 tayyarelik 
kuvvete .i1htiyacımız vardır. Bu -
günkü §artlara göre en az bir ra• 
kam olarak söylediğimiz 500 tay
yareyi elde edebilmek i~in her se
ne 30 milyon lira tahıiı edebilme· 
liıiniz. Açık hakikat bundan ibaJ 
rettir. Biz!.m tayyare cemiyetinin 
memlekette tedarik edebildiğ bu .. 
nun onda biri değildir. 

MiLLi MÜDAFAA 
VASITALARI 

Arkadaılar, büyük milli mü 
.dafaa va11talarmın halkın kendi 
anlayııı ve takdirine göre iradi o
lan bir yardımı ile temin olunamı
yacağı bir hakikattir. Eğer fenniğ 
ve nazari olarak düşünürsek bu 
kadar mühimt.olan ihtiyacı 'devfe· 
tin kendi bfü~esinden temin edip 
halkın yardımı gibi ne mahsul ve
receği belli olmıyan bir tasarrufa 
bırakma.mak lazımdır, denebilir. 

Ancak siz Türk kurtuluşunun 
çetin safhalarını geçirmit olan 
neılin evlatlan bilmelisiniz ki, 
Türk kurtuluşunu tem1n eden 
şartlar buluncaya kadar ır.~çirece· 
ğimiz günler· daha hafif değil, o 
kadar ıert olacaktır. 

Harap olmuş bir memleketi i -
mar etmek için ve bakılmamış 
hele kültür hayatında bir çok ek
sikleri ihmal edilmiş bir milleti 
az zamanda yükseltmek, yetiıtir
mek için birçok emeklerin sarfe· 
dilmesi lazım geldiği bir devirde 
hayatın asıl çetin ve sert olan ta· 
rafı şudur ki, memleketin müda -
faası i~in, ara.ç!arı kolaylık ve 
bollukla temin edebilecek günle
ri bekliyecek bir teminat da yol<· 
tur. 

Eğer 25 - 30 seıte temin olun· 
muş bir ıulh havau içinde mem · 
leketin zenginliğini yeter derece· 
de arttırdıktan wnra milli müda-
faa meselesini düşünmek müm -
kün olsaydı bu meselelerin halH 
tarafı çok daha basit olurdu. 
Hem memleket bir taraftan yeti! 
tirilecek eksiği tamamla:nağa ça· 
hşılacak Vf'! hem de bir tehlikeye 
kartı memleket müdafaası düıü
nülecektir. Bu meseleyi dütün -
mek bizim borcumuzdur. Onun i
·çin milli müdafaa meselesi diğer 
her memlekette olduğundan çok 
daha .fazla bir mahiye'. te bizim İ· 
çin mevcuttur. 

Arkadatlar, eğer teknik ve sı· 
yasal bakımdan hava hareketleri 
bu yolda devam ederse etmeme . 
si için hiç bir bcldek yoktur, hü -
tün ahval, sıyasal ve teknik is · · 

Söylev 
kametler bunun edeceğini 
termektedir. 

Bu ahval karşısında ke 
va müdafaamızı milli müd 
nın bütçe ve devlet hizmeti 
rasındaki vaziyetinden çık 
mecburiyetinde kalacağız. 
fa bilmek lazımdır ki. bütü 
yada havadan ıaldırma h 
bundan hatta beş sene evve 
nolunduğundan çok daha 
sir Jir. Türkiyeye ait olar 
Tfükün, her türk vatandaş 
nim ağzımdan işiterek ve 
larak bilmesi laz!mdır ki, 
ye için hava tehlikesi 
Türkiye 1havadan bir ta 
maruz kalıp ve bu taarruz 
leketi harap edebilir. Tatlı 
ıöylemiyorum. Amma h 
bundan ibarettir. 
KARŞIBULUNDUGUMU 

ARRUZ iHTiMALLE 
Arkadatlar, bugün mem · 

tin müdafaa vaziyeti olarak 
nız sıyasal vaziyetimiz deği 
kat teknik ve coğrafi duru 
mız itibariyle Türkiyenin 
olarak maruz kalacağı taarr 
timalleri denizden, karad 
havadan kısaca mütalea edi 
lir. Türkiyenin milletin feda 
lığı ile ikmal olunan müdafa 
kanlan karadan bir taarruz 
ramak halinde kendi müdaf 
nı temin etmeye muktedirdi 

Hatta yalnız kalsa bunu 
tarihten kuvvetli misallerle ı 
yebiliriz. Silahsız bir mem 
her köşesinden hiç olmazsa 
devlet tarafından istila olun 

Elimizde hemen hiç· ·v 
yokken kendi memleketimiz 
rumasım ve yabancıları top 
larıİnızdari' ıürüp çık~rm 
peli:ala bildik. (Alkışlar). 

Aşağı yukarı denizden d 
rayacağrmız hücumlara karı 
fi deniz müdafaa araçlarımı 

mamakla beraber mücadele 
devamlandıracak kuvvetlere 
kiz. 

Havaya gelince: 
Havaya kafi derecede ö 

verdiğimizi söyleyemeyiz. H 
saldırıt }arına karşı · memlek 
korunması için arzu edilmeıi 
reken çok noktalar vardır. Tü 
ye bir hava tehlikesi altınd 
Hava tehlikesini bütün daği 

mız çok mamur olmıyan geniş 
ha!arımız kolaylıkla önleye· 
zannı ham ve ya.nlış bir zand 
baret tir. Bugün tayyaronin üs 
den geçemiyeceği bir dağ, yer 
zün:le görmiyeceği bir köşe ka 
mıştır. Memleketin ıu ve bu k 
sincle yaptığımız fabrikalar, m 
tepler, müeueseler ve yetiıtir. 

ye çalıştığımız çocuklarımız h 
dan vukubulacak taarruzlara t 

~1 açıktırlar. 

Biraz evvel devl et bütçesin 
temin etmek imkanım anlatt 
Devlet bütçesinden hava müda 
ası için böyle yirmi otuz mil~ 
liralık paraya bugün ve yarın a 
rıp k~r§ılamak imkimı yoktur. 

Arkadaşlar, bir devlet büt~ 
için normal olarak ahnmaıı m ·· 
kün olan bütün membalara te 
ettik Biz bir memleketin fen 
ve tedrili bir surette ilerleyip 
çılmaıı için el koyabileceği 
varidatların ve vergilerin hem 
hepsine el koymuşuzdur. Biz bi 
kia bütçemizin artırılması için 
nümüzdeki senelerde iki esa 
tedbiri takip etmek yolundayız. 

Bunlardan birisi; iyi ekonoın 
tedbirlerle memleketin zenginleı 
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Başbakanımız Söylevi Ahır kapı 

Sis 
kıyılarına bir kuş bakışı 

kulesinde bir (8 inci sayfadan devam) 
:eıi, ikincisi, vergiler üzerinde 
l atta icap ederse indirmek sureti· 
~ ıslaha.t yaparak memleketi ted • 
~c~ faıkat emin bir surette bütçe • 
••.nı artırmak yoluna gitmekteyiz. 
Şıtndi biz bu yol üzerindeyiz. Se • 
llelerce bunu takip etmek mecbu
riyetindeyiz. Görüyonunuz, dev • 
1et bütçesinden hava için 30 mil
Yon lira verebilmek için bir çok 
'eneler beklemek lizundrr. Jıte 
bu birçok ser.eler için Türkiyenin 
bir hava tehlikesine maruz olnıı • 
Ylcağına dair bu milletin itimat 
edebileceği bir teminat elde ede • 
l>ilınesi lazımdır. Böyle bi~ temi· 
!latı kim•e size veremiyecektir. 
llOTON DÜNYANIN UYKUSU • 
~lJ KAC!RMIŞ OLAN TEHLiKE 

I ·:ARŞISINDA YIZ •.. 
Şu lı::- lele arkadatlar, devlet büt

Çe3ind~ durum böyle olunca va
land .. ~ların aklını batına alıp Tür
kiye havasını teneffüs etmeye ö
lıeın verip vermiyeceklerini dütün
bıeleri lazımdır. llk önce buna b' 
ıirn aklımız ermeli ve her birimiz 
bütün vatandatlara ve en kuytu 
lcötesine en aklı ermez adamına 
kadar hakikati ve tehlikeleri o\ . 
'duğu gibi söylemeliyiz. Bir defa 
buna sağlam karar verdikten son· 
ta, sizi temin ederim ki, tehlike
lıİn yarısı atlamıı ve tedbirin ya· 
rıdan fazla11 bulunmuıtur. Biraz 
evvel hava tehlikesini klasik dev 
let bütçesinden ayırt etmek decli
iim budur. Eğer biz yarın kalk
hiımız zaman teneffüs edeceği • 
tniz havanın emin olup olmadı • 
iına dair yüreğimizin içinde bir 
tiiphe uyanırsa bunu temin ede • 
cek vaaıta ne ise ona içtiğimiz su 
\ıc :;edi~imiz ekmek gibi bir 'pay 
"' ··ıı·manın çareaini bulacağız. Me
:--: ·~:<lin e:tas11 noktası buradadu. 
B:.itün dünyanın uykusunu kaçır.
mı~ o!an tehlikeye kartı ki.fi de 
t~:ede gayret göstermemekteyiz. 

Arkadatlar, klasik vergi mev 
zularına biraz evvel söylediğim g~ 
bi temas ederek bugün ve yarın 
tayYare için çare bulamazsınız. Bo.1 
ancak tayyareye para verebilece~ 
olanların kendiliklerinden bu teh
likeyi anlıyarak yardım etmeleriy
le mümkündür. Bu yardımın en 
Önemli noktası muntazam olması
dır. Milli karekterimizdeki esa:s
lı bir zayıflığı bilmeliyiz. Bizinı 
herhangi bir memleket meselest 
için yapamıyacağımız fedakarlık 
Yoktur. Bütün malımız ve cam· 
ltıız, en zenginimiz, en fakirimiz, 
biz bunların hepsini veririz. Anı · 
ltıa arkadatlar, on bet gün en h:ı
Yırlı bir makıat için bir kuyuda:-. 
tünde bir kova su çek~meyiz. Mc
•ele buraaddır. 

Tehlikeyi böyle görüp mem-
lekette böyle bir uıul koy-
ltıaktadır. Herkesin hava tehlik~ 
•inden korunmaıı için bütün caru. 
nı ve bütün malını vermesine lü
ıuın yoktur. Hatta böyle bir 9e7 
ıararlidır. Amma her gün kuyu
dan bir kova su çeker gibi munta
ıarn olarak tayyare c~miyeti vez
neaine bir borç ödemesi lazımdır. 
8unu tanzim etiıeye ç.are buldu · 
" llınıuz vakit ve herkesin kenJ· 
"aktini ve kendi genitF; 1ni takd!r 
ederek teneffüs ettiği havanm 
~•uniyeti için böyle bir borç ö 
deıneıi lazım geldiğini anladığ. 
"~it tayyare cemiyeti muntazam 
hır \'aridata istinat edebilir. V-J 
i?ıeıııteketin hava müdafaasında 
ne Yapmak lazım geleceğini mey· 
dallJt -rıkarır. 

YILDA YiRMi LiRA ••• 
Arkadatlar, bütün fikirlerim( 

. 
ve tdebir olarak gördüğüm isti· 
kametteki noktai nazarımı söyle. 
mit olduğumu zannediyorum. Bü. 
yük Kurultaydan ricam, hiç ot 
mazsa vakti hali yerinde olan bit j 
ailenin senede 20 lira vermek ü 

zere kendi ihtiyariyle Türkiyen·ı 
maruz olduğu hava tehlikesin= 
bilenler sırasında adını bir deft .... 
re yazdırmasıdır. Türk hava k ·· 
rumuna daimi aza olarak sene~· 
vakti hali yerinde olanlar diyorur
hiç olmazsa 20 lira vermeyi taal· · 
hüt etmelidirler. (Hayhay sesl ,.. 
ri) Bu suretle birkaç yüz bin ü r,.. 
temin edebilirseniz esaslı bir var· 
dat elde edilmit olur. Bunun h:\ 
ricinde diğer vatandatların gen~ 
likleri mümkün olduğu kadar, bu·1 
lar için bir had söylemeksizin h · 

4 : .. , ' "'°>''ı'll ~. 1 . . 
·ı 

tll. . . " -

saat 
Bir ayyaşın "en iyi rakı alemi 

yapılacak yer,, demiyeceğini ileri 
süremezsiniz. 

• * • 
Sis düdüğü makinisti bay Na • 

zım yüz otuz basamaklı kulede 
izahat veriyor: 

"- Düdük otomatiktir. Kendi· 
liğinden Clakikada dört defa öter. 
Her defasında dört saniye uzar, 
F enerbahçe clüdüğü dakikada bir 
defa ötüyor, fakat el ört saniye sü· 
rer, Yeıilköy altı saniye sürüyor.,, 

- Her düdüğün sesi bir midir? 
-"Hayır .. Ahırkapı feneri üç 

kat muntazam olarak tayyare ce- ! · ·· J 
miyetine bir yardımda b_ulun~a\a 1 lfJ• 
n lazımdır. Memleketın muda . 

buçuk deniz milinden, Fener bahçe 
dört, Y etilköy altı milden duyu • 
lur. Mannaradan ilk giren vapuru 
Yeşilköy karıılar. Onun karşısında 
F enerbahçe sonra bizim fener yol 
gösterir. Vapur buraları geçtikten 
sonra limana girecekae girer, yok
n demirler.,, 

f aasının ne olduğunu bilen bir a ~ 
dam olarak, siyasi mesele~er için 
de, vazife ve meauliyet alan b:, ., 
adam olarak sizi hakikatlerdf·•· 
ha~rdar ediyorum. lsizin, Bü 
yül< Kurultayı hava tehlikesin : 
memlekete anlatmak ve buna ka • · :· 
ıı araç bulmak yolunda bütüa 
memleketin ilgisini artırmak için 
önayak olmanızı diliyorum. ilk 
gibi, hava thlikesini bilenler he
yetini tetkil etmeliyiz. Dediğin· ı 
gibi, hava tehlikesini blenler he · 1 

yetine girenler hiç olmazsa aile,.i 1 
için senede muntazaman 20 liri\ 
vermeyi taahhüt etmelidirler. Bö" ·: 
le bir taahhüdün daimi bir bor·: 
olacağından da korkmamalıdırlar 
Çünkü benim zihniyetime göre ' 
çinde bulunduğu aenenin taahhü· 
dünü verdikten sonra gelecek se 
ne için bunu vermeye imkan gl>r· 
miyen vatandat kendi ismini ha
va tehlikesini bilenler arasından 
sildirir ve yardımcılar listesim! 
geçebilir. Bu kendi ihtiyarında • 
dır. Amma hava tehlikesini bi · 
)enler listesi içinde olanlardan bu 
taahhüdünü senesi zarfında ifa e: 
miyenlerin isimlerini ilin etmc:>i 
için tayyare cemiyetini serbest h•· 
rakmahsınız. Esaslı o arak bi .. 
yurt müdafaasına temas ederken 
ciddi bir tedbir l\lmalıyız. Büyü\; 
Kurultayı te,kil eden arkadaşla1 . 

·devletin gerek resmi ve gerek hu
ıui hayatında görgüleri ve tesir
leri genit olan arkadatlardır. Bir 
defa Türkiyenin hava tehlikesir.-: 
ma111z olduğunu görüp anlamakb 
beraber buna bir tedbir bulmak 
behemehal vazifemiz olduğunu 

kabul ederiz. 
ARSIULUSAL BAKIMDAN EN 
AZ TEHLiKEYE MARUZ ElR 

ZAMANDAYIZ 
Arkadatlar, gidiş ~.ki, Türk=- , 

ye bugün arsıulusal munasebetler 
itibariyle hemen en az tehlikeye 
maruz·olduğu bir zamandadır. Bu 
zaman, ay mıdır, sene midir? B..,. 
nu tayin edemeyiz. Amma ıu söy
levi verdiğim bir anda Türkiye 
arsıulusal bakımdan en az leh?: · 
keye maruz olduğu bir zamandır . 
Fakat bir sene, iki sene, bet sene 
sonra ne olacağını bilmem. 

Arkadatlarım, meseleleri bu 
kadar kesin ve ciddiğ bir surette 
görür, tedbirine tevessül edersek 
- ki biz büyük Türk meselelerini 
daima böyle çıplak görerek teves
sül ttik - yakın bir zamanda vü· 
cuda getireceğimiz eserlerden siz 
memnun olursunuz, yurdun en e
min ve en kısa istikamtte inkişafı 
için sağlam temeller kunnut olur· 
sunuz. 

Arkadatlar, mert adam ve bü 
yük millet o dur ki, tehlikeyi ol-

Kulenin fener yanan kısmına 
çıkmak ne kadar güçse, kulenin 
dışında demir merdivenle çıkılan 
Tifon yeri de o kadar baş döndü
rücüdür. En şiddetli fırtınalard~ 

buraya çıkıp inen Nazım tö7le an· 
latıyor: 

-"Dalga kuleye tırmanırken 

buraya çıkarım.. Benim için kor
kulacak hiçbir tarafı yoktur.,, 

- Peki ne vakit düdüğü öttü • 
rüraünüz?. 

-"Sisli, tipili, puslu ve kartı kı· 
yı görünmez hale geldiği vakit .• 
Bu ilk ve sonbaharda sık sık o· 
lur.,, 

-= 111- -L:.1..ı .. L:.- L-- ,..ı___ 
-- -·•••-- ••~ ..._..,_ ..,..&aawy-

mu? .. 

Sis düdüğünün uzaktan görü nÜfÜ - Malıini•t Nazım malıi~e•i- Nazım, eli ile denizin kıyıya Y•· 
ni İ§letirken - Makiniıt kulenin üstünde muhariririmz.le konuıuyor. kın bir yerini göstererek: 

T .. . . 

1 

d" 1 d 1 v ld 1 -"itte oruı bir mezardır di • - am yuz yırmı.. ıven er e ıes er ugu uyor, ara - M ' 
- Kaçıncı kattasınız?. da bir açılan göz göz pencereler. ykor. ütareke yıllarında bu gemi 

D ku d b b. d · raya oturmuıtu. Son yıllara ka • 

- Sayamadın bay .. Ba~ın dön· bir gök parçasından batka bir fey dar .bırçok yerlerı go~uk~yordu. 
- o zuncu.. 

1 

en azan ır enız parçası, hazan . . .. .. .. 

dü galiba .. Yüz otuz iki basamak- gözükmüyor. Yüz otuz ikinci ba. Denız durgun oluna tımdı ancak 
t t Samakta kul b k . . . . kazanları görülebiliyor.,, 
ır amam.. e e çısı, sesmın to -
Ahırkapı sis kulesinde konuşu· nunu yükselterek bağırıyor: 

yoruz. K~vrıla kıvrıla çıkan mer · - Kapıyı açıyorum dikkat e • 

-~i~"i~"';'ib't";'ö;ü~:sö;i;";ill:ti~~ din .• 
Türk milleti gibi, geçende olduğu - Ay .. Japkam .. derneğe kal · 
kadar yarın da daima muzaffer 0 • ınadı foto Alinin şapkası kanadı kı 
lur. rık bi kuş gibi boşlukta sağa sola 

Ve daima her müşl"ülü yenerek 
ortaya çıkar (şiddetli alkıtlar) 

Türkiyenin hava tehHkesint· 
maruz olduğunu bilmeliyiz ve söv· 
)emeliyiz. Tedarik ede-:-?ğimi;: 

araçları kendilerine emanet ede 
ce>!imiz kahramanlarımız vardır. 
(Şiddetli alkı§lar) Emin olunu? 
arkadaşlar, sizin vücuda getire· 
ce&iniz 500 tayyarelik bir hava fi 
lom Türkiye havasını korumay.l 
inıkan verecek yüksek bir kalitede 
olP.l'..aktır. (Alkışlar) Elimizde :ı. · 

d:ıt·nll"rımız, milli istjdadımız bu 
kadar yüksek iken bu milletin em· 
niyetini temin edecek vasıtaları 

vaktinde görmüt ve bulup verm\' 
olmamaktan dolayı Ttirk millet\ 
nin büyük me•ı faatlerini ve çok 
yüksek geleceğini t\arsıntıya ma · 
ruz bırakamayız ve bırakmıyaca · 
ğız. (AJk,tlar) 

Me3e!eyi çıp~ak görerek ame)I 
bir takım tedbirlere varmalıyız v~ 
her halde Türk hava kurumunu 
muntazam ve emin varidata i!ti · 
nat eden bir kurul haline getir · 
meliyiz. Şimdi size Türk kurumu 
batkanı fenniğ bir söylev vere· 
cektir ki, bu bilgiler hepimizin av· 
dınlanması için çok fay dalı ola
caktır. Teşekkür ederim arkadnş
lar.,, (Sürekli alkışlar) 

savruldu. 

Rüzgar, mülhit bir uğultu ha -
)inde esiyor .. Gülhane hastanesi • 
nin balkonunda hava almağa çık · 
mı~ hastalar birer nokta gibi gö • 
züküyor .. Ali: 

- Şapkam denize doğru gidi -
yor .. 

- l~te rüzgar tekrar çevirdi.. 
- Bahçeye düşecek galiba? 

- Eyvah, dalgalara karıştı .. 

Bu §apka uçu~u olmasa, bu ka
dar yükseğe çıkış insanı pek eğ • 
lcndire:eğe benzemiyor. Kule bek
çisinin: 

-"Yüz senelik kuledir .. Bu, ne 
dcprenmeler (zelzeleler) atlat -
tm ... Ne deprenmeler ... Demesine 
karşı, gene vınlayarak esen rüz · 
gar: 

- Nerede iae koca kule yıkıla· 
cak ! .. Diye ir.ı;anın içini hoplatı -
yor. Eğer rüzg&ra fazla önem (e · 
hcmmiyet) verirseniz, kulenin sal
landığını da sanacaksınız. 

Burası öyle bir yerdir, ld neye 
yorarsanız öyle geçiyor. 

Kule bekçisine göı-e yüz C>tuz 
iki basmaktan sor.ra sden taraça, 
hava almak için en iyi bir yer. He· 
le bir sigara da tüttürüraeniz key· 
f e son olmaz .. 

• • • 
Yirmi yıldır feneri yakmak iti· 

ni yapan bay Sait, çok mütevazı • 
dır. Burad~ geçen hayatı hakkın• 
da k11aca ıunları söylüyor: 

-"Bizim yazılacak nemiz var, 
ki. Otuz lira maatlı bir memuruz. 
Kuleye çıkmanın ne güçlüğü olur .• 
Bu da bir it·· Yalnız makinelere 
yağ verr~ek biraz yoruyor, ti üste 
kadar dolu tenekeyi çıkarmak la· 
zım. Evim itte kulenin altında .. 
Bütün ömrüm kule itleri ile geçi • 
yor .. ,, 

Küçük bir ev içinde yetil bah· 
çeler arasında karılı kocalı iki 
bekçinin y&f&Yl!ını her §ey gibi 
dıtardan belki rahat ve enteresan 
hir yaşayı§ olarak görenler de bu
lunabilir. Fakat bu basama.klarıçı· 
kıp indikten sonra bu gorutun 
yerinde olacağına insan hiç de i • 
nanamıyor. 

• •• 
Dönüşte foto Ali ıslak fapka ~ 

sınıelinde tafıyor ve söyleniyor • 
du: 

- Allah göstermeıin böyle yer· 
de ya§amak, inıan denizden de 
korkuyor, Yüz otuz iki basaınağı 
çıkmak ne ise ne, fakat teneke te
neke benzini oraya çıkarmak me· • 
sele .. Fotoğrafçılık gibi san'at yok• 
tur, ben bunu bilirim.! 

Bu esnada son defa kuleye ba
kıyoruz. Nazımın taraç.u:nda ai• 
garasını tüttürerek uzakları göz • 
lediğini görüyoruz. 

~. A. Okan 
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Veresiye serinlik •• 
tlerhangl bir cereyan prizine takılabilir 

Elektrik vantilitörü 
Sayesinde istetıiğiniz Kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 

SATiE'de 
12 AY VADE iLE SATILIR 

Satış yerleri: 
Salıpa.zar mağazası 
Sahpazar ftecatl Bey cadde•I 

no. 428·43&, Tel. 44983 
Metro Han: 

TUnel meydanı, Be~o§lu, Tel.44so0 
Elektrik Evi: 

Beyazıd MUrekkebcller caddeal 
Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Muvakkithane caddeal, 
Tel: 80790 

Büyüka.da: 
23 rtlsan caddeal Tel: &8-128 

Usküdar: 
Şirketi H~yr iye iakelesl 

Tel. 60312 

'118 
HAFTALIK 1 Belediye 

25 MAYIS CU1JIARTESJ 
lSTA.NBUL: 
I<'ransızça ders, 18t30: Jimnaatik • 

Bayan Azade Tarcan, 18,50: Muhte • 
lif plaklar, 19,30: Haberler, 19,40: 
Spor Salt Çelebi 20: Vniversite na • 
nuna konferans, 20,30: Şehir caz, 21, 
15: Son haberler, borsalar, 21,30: 
kadyo, tango orkestra8ı ve Bayan 
Bedripe Tüzün şan. 

BUKREŞ, 823 Khz. 36-t m. 
13 - 15 Gündüz plak yayımı, 18: 

'.Asker orkestrası, 19: Duyumlar, 19, 
15: Konserin de,·amı, 20: Unh·ersite 
dersi, 20,20: Plak yenirıikler), 21: 
Raayo cazı, 23,30: Sözler, 22,:"0: Du
YlUDlar, 23,10: Konser nakli, 23,45: 
f!cnebi dillerle duyumlar. 

!\tOSKOVA, 17;; Khz. 1724 m. 
l.30: Krzılorduya konser. 19,:JO: 

Kolkhozlara tarihi ) ayım. 22: Al -
manca yayım. 23,05: Fransızça ya • 
yYm. 24.0:i: İsveççe yayım. 

BUDAPE TE 5-i5 Khz •. 550 m. 
18,50: Macar şarkıları. 20,3:l: Trio 

kon<:ocr. 21,25: "Gyuri urfi,, adlı stüd· 
yo piye i. 23,l:i: Duyumlar. 23,40: O· 
pera orkestrası. 1,05:Duyumlar. 

713 Khz. RO.MA 421 m. 
20: Sözler. 20: eDrs. 20,15: Karı • 

şık konser. 21: Sözler. 21,15: Yuna -
nistan için }11),m. 21,~0: Duyumlar. 
21_.:lO: Eyslerin "'Son alt'ess halle de 
valse.. adlı opereti. 24: Duyumlar. 

6 6 Khz. BELGRAD 437 m. 
20,30: t; 1 u al yayım. 21 : Sırp şa r· 

kı1arı. 23: Duyumlar. 23,15: Dans 
plakları. 2:~,30: Konser nakli. 24: 
Dans plakları. 

26 MAYIS PAZAR 
1STANBUL: 
18: Dans plakları 18,30: Jimnas -

tik (Bayan Azade Tarcan). l~,;;o: 
Muhtelif plaklar, 19,30: Haberler, 19 
40: Maystro Go1denberg idaresinde 
11'.oro. 20: iZraat ,Bakanlığı namına 
konferans. İstanbul Zirat mektebi 
muallimlerinden Bay lbrahim Atıf 
(Meyve nğaçJannı ne zamandan son
ra ekmeli). 

20,30: Kemon solo: (İstanbul kon· 
servatuvarı mual1im1erinden viyolo • 
nist Ali. 21: Bayan azan Mahmut, 
şan piyano refakatiyle. 21,20: Son 
haberler, borsalar. 21.30: Radyo or • 
kestrası. 22: Radyo caz, tango orkes· 
trası ve Çadırcı caz. 

RUDAPEŞTE '•t:- Khz. 550 m. 
19,30: PJak. 20: Şnrkr, 20,4:>: Söz

ler. 21.l::i: Operetlerden parçalar. 22. 
4:>: Duyumlar. 23,1:>: Caz. 24: Çinge
ne musikisi. 

BÜKREŞ, 823 .Khz. 364 m. 
12: Kilise korosu. 12,30: Radyo or· 

ke.stı-ası. 13,30: Sözler, 13,35: Romen 
musikisi. 14,15: Duyumlar. 14,40: 
Konserin devamı. 17: Köylü sati. 18: 
Asker mızıkası. 19: Duyumlar. 19,15: 
Asker mızıkasının devamı, 20: Kon • 
ferans. 20,20: PJAJc. 21,05: Operet mu
sikisi. 23: Duyumlar. 23,4S: Fransız 
ve Alman dillerinde duyumlar. 

VARŞOVA, 224 Khz. 1339 m. 
20,15: Plak. Sözler. 21,2.l: Piyano· 

şarkı. 21,45: Duyumlar - Sözler. 22: 
Lemhergden şen yayım. 22,45: Du • 
yumlar. 23: Reklam. 23,15: Leh mu -
siki si. 24: Sözler. 24,o;;: Dans musi • 
kisi. · 

PRAG 638 Khz. 470 m. 
20,4.>: Hafif musiki. 20,1:>: Sözler. 

21,30: "Le cloches de Corl\°''ille,, ad
lı operet, 23,20: Plak. 23,25: Duyum
lar. 23,30: Orkestra konseri. 

27 MAYIS PAZARTESi 
lSTANBUL: 
18: Fransızça ders. 1 ,30: Senfo • 

nik musiki plakları. 18,30: Ha herler. 
19,40: İki piyano <Bayan Selçuk Ev· 
renos ve Bayan Anjel) 20: Ege caz. 
20,30: Gavin kardeşler ve Mandolin 
orkestrası. 21: Ki tar solo (l\laryo) 
21,30: Son haberler n borsalar. 21,30 
Radyo caz, tango orke8trası ve Ba • 
yan Bedriye Tözün pn. 

22.30: Fransız Lisztin eserlerinden ı 
konser. 23.10: Haya raporu 24: Çinge· = 
ne musikisi. ~ 

BOKREŞ, 82.3 Khz. 36:1 m. ı-
13 - 15 Gündüz plak yayımı. 18: -

Fransız operetlerinden parçalar. 19: : 
Sözler. 19.l!l: Balet mızıkası. 20: Söz- -
)er. 20: Sözler. 20.20: Plak. 21: Söz- . 
ler. 21.45: Kuartet oda musikisi. 21.4;; 
Şarkılar, 22.10: Romen musikisi. 23: 

1 Duyumlar. 23.15: Konserin devamı. 
2.'l.45: İngilizce l'e Almanca duyum • -
Jar. 

V ARŞOY A, 224 Khz. 1339 m. 1 
19.45: Plak. 20.07: Sözler. 20.35: 

Piyano korosu 20.50: Filmler. 21: Yi- ~ 
yana şarkıları. 21.45: Duyumlar. 21.1 
5:>: Konferans. 22: Senfonik orkes - -
tra konseri. 23: Reklamlar. 2.'l.15: 
Hafif musiki ,.e dans. 

PRAG 638 Khz. 470 m. -_ 
20.30: Şrammel musikisi. 21: Söz· ~ 

Jer. 21.15: Yugoslav romansı 21.45: 

sa dile terkos fabrikasındaki terfi 
borularının takviyesi için qapıl
ması ~ereken ehemmiqetli ameli
yat dolaqısile 27 Maqıs 935 Pa
zartesi günü saat 14 den ertesi 
Salı qünü saat 12 lJe kadar şehre 
terkos suqu verilmiqeceği muhte-

Tiyatro. 22.20: Kuartet konseri. 23.15: 
1•ıak. 23.30: Almanca duyumlar. 

28 ılfAYIS SAT,/ 
İSTANBUL: 
18: Almnnra ders. 18.30: Jimnas -

tik (Bayan Azade Tarcan) 18.50: 
Muhtelif pJaklar. 19.:30: Haberler. 
19.40: Hayan Mari Oskan piyano, 
Mesut Cemil Yiyolonsel. 20: Maliye 
Bakanlığı namına konferans. 20.30: 
Demir caz n bayan Rehii şan. 21.1:;: 1 
Son haberler ve borsalar. 21.:lO: Rad- f 
yo orkestraıoı. 22: Radyo caz ,.e tan· I 
go orkestraları. 

BUDAPEŞTE 545 Khz. 5SO m. 
19.30: DUo armonik 19,ri'.i: Sözler. 

20.30: Budapeşte operasından \"erdi
nin "AlDA,, operasr. (İstiraha tıerde 
duyumlar). 24: Çingene musikisi. 

BOKREŞ. 823 Khz. 36.ı m. 
13 - 15 Duyumlar ,-e plak. 18: 

l'lak. 19: Duyumlar. 19.15: Plak. 20: 
Sözler. 20.20: Şarkı plaklar. 20.4:1: 
Sözler. 21.0:>: Senfonik orkestra kon
seri. 22: Sözler. 22.la: Konserin de • 
nmı. 23: Duyumlar. 23.15: Dans 
(Mircea kahvesinden). 23.45: Ecne -
bi dillerinde duyumlar. 

YARŞOVA, 22-1Khz.1339 m. 
20.3:l: Şarkılar. 20.50: ~özler. 21: 

Kuartet oda musikisi. 21.30: Film 
musikisi. 21.4:1: Duvumlar. 21.55: 
Konferans. 22: "LUCİB I>E I.AHER-
1\IOOR" adlı opera <Donizetti). 23.30: 
Sözler. 23 .. i:l: Plak. 21: Sözler. 2.ı.o:>: 
Plak. 

PRAG 638 Khz. 470 m. 
20.30: Karışık konser. 2t30: Ti • 

yatro. 22: Orkestra. 2.3: Duyumlar. 
2.3.15: Plak. 23.30: Karışık hafif mu
siki. 24: Duyumlar. 

29 MAYIS ÇARŞAJJIHA 
lSTANBUI...: 
18: Fransızça ders. 18.30: Jimnas

tik, havan Azade Tarzan. 18.50: l\1 uh· 
teliC plaklar. 19.:lO: Haberler. 19.40: 
Monoloğ - Bayan Halide. 20: Kon • 
fE'rans. Maarif. 20.30: Stüdyo !;İgan 
orkec;tra~ı. 

21: Bayan Ateş şan piyano ile 
21.20: Son ha herler. borsalar. 21.30; 
Radyo orke.strası. 22: Radyo, caz, 
tango orkestrası \'e bayan Emine Ih
san. 

RUDAPESTE :',,t;ı Khz. 5:>0 m. 
19.30: Plak. 21.10: Konferans. 20. 

40: Opera orkestrası. 21.20: Duyum • j 
lar. 22.30: iÇngene musikisi. 23.10: 

1 
Ha\-a raporu. 21: Caz. 

BÜKREŞ, 823 Khz. 364 m. 
1:1 - il Plak, duyumlar. 18: Rad· 

yo orkestrası. 1~: Duv11m lar. 19.1~: 
Konserin devamı. 20: ·Sözler. 20.20: 
PlAk. 21: Sözler .. 21.15: Piyano (So • 
list konseri) 21.t:>: Şarkılar. 22.05: 1 
Radyo salon orkestrası. 23: Duyum -
Jar. 23.15: Hafif musiki. 23.4:>: Ecıte· 

rem · halka bildirilir. "2884,, 

.ı~mııım ı1ını1ıııııııı1ııııı ıııınııı ~.·: ı ~ .·111 nıııımıı ·· 11 . 'lmın ı~:ır:ıi~m!llllllllwıwnııınınm~m~mn~~ınmı ,,nı1ıa_ .. __ mı m~~~ 
YARSOr\'A, 224 Khz. 1339 m. 

hi 1i anla <lu) urnlar. 1 

20.;}0 :' Piyano - şarkı düo. 20.50: 
Sözler. 2\: Plfık. ::?1 . ..t:l: Duyumlar. 
21.5~ı: Sözler. 22: Chopin konseri. 22. 
:ıo: • özler. 22.40: Şarkılar. 23: Hek
lamlar. 23.1): • alon ve caz musikisi. 

PRAG 638 l\hz. 470 m. 
20.30: Şrammel musikisi. 21: Söz· 

ler. 21.15: Yugoslav romansı. 2ı..ı:;: 
Tiyatro. 22.20: Kuartet konseri. 23. 
ı:ı: Plak. 23.'.lO: Almanca duyumlar. 

:10 JJfAYIS PERŞf:bl/JE 
lST.ANHUL: 
18: Almanca der!öl. 18.30: l\fuhtelif 

plflklar. 19.30: Hah<'rler. 19.40: l~tan· 
bul l\onscnatuvarı muallimlerinden 
Ferdi Ştatzcr piyano solo. 20: Sağ -
Iık ve sosval bakanlığı namına kon· 
ferans. (Ş.iryan tazyiki yüksekliği • 
nin manası Ye ehemmiyeti) Mazhar 
'l'evfik. 20.:m: Ay tango orke tra ı. 
21.15: Son haberler. borsalar. 21.30: 
Radyo orkestrası. 22: Radyo, caz, 
tango ork<'sf rası. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, :l:iO m. 
20.l:>: Stüdyo tiyatrosu. 22.l:l: 

Duyumlar. 22.:>0: Asker mızıkası. 23. 
10: İtalya - .i\laratistan clüelo şam
piyonluğu (raporta.i) 24.20: Piyano 
konseri. 

23 Khz. IlUKRES. 36,t m. 
13 - l:i Plak ,.; duyumlar. 18: 

Radyo salon orke trasr. 19: Duyum • 
lar. 19.l:l: Konserin devamı. 19.511: 
, özler. 21.JO: Konferans. 20.3:5: Bük
reş operasından transmisyon. 

\" A RŞO:V A, 224 Khz. 1339 m. 
20.11: Plak. 20..t:J: Rcportaj. 21: 

Piyano - Şarkı. 21.45: Duyumlar. 
2Vi5: Sözler. 22: Stüdyo tiyatrosu 
22.30: Pliık. 22.35: Reklamlar. 23.lfi: 
Senfonik konser. 

PRAG 638 l\hz. 470 m. 
l!l.5:l: Plak. Sözler. 20.0:i: Askl'r 1 

nıızıkasr. Sözler. 22: Hadyo orkestra
sı. 2.:1: Duyumlar. 23.t:ı: Plak. 23.25: 
Caz orke~trası. 

BI ıl!A YIS CUıllA 
1S'I'.ANRGL: 
12.30: Muhtelif plftklar. 18: Dans 

musikisi, plak. 19.20: Çocuk saati, hi· 
kfı) eler, Mesut Cemil. 19.50: Habeı· · 
Jer. 20: Bayan Nazlı Keman solo. 20. 
30: Hıwaiyen kitar Siyret ve arka -
da~Jarr. 21: Bayan Babikyan şan pi • 
yano refakatiyle. 21.20: Son haber • 
ter. 2L30: Radyo caz ,.e tango or . 
kestrası n bayan iBrsen şan. 

:->4:> Khz. nUDAPESTE, j50 m. 
20.40: Plak. 21.40: Duyumlar. 22: 

Opera orkestrrRI· 23.l!'i: H:n-a Taporu, 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 

Cinai ve mevkii 
Muhammctt 

Deieri 
L. K. 

Fatihte Hüsrev pa§ada Kaıaplvaz mahalleıinin çe,. 
me sokağında yapılırken yarı bıra.kılm19 on No. lu bah
çeli ev ile bu evin biti,iğindeki 24~., 52 metre murabbaı ar-
sanın tamamı. 837 70 

Boğaziçinde Çenıelköyünde Çakal dağı sokağında 
5 No. lu bağ ve kötkün 9/ 108 payı. 63 

Şiıli Büyükdere caddeıi yakı,nında Derbent karako
lu civarında Söğütlü derede 3700'1 metre murabbaında 
bağ yeri ile bostan. 1208 

Yukarda cins ve mevkii yazı!r yerler hizalarındaki bedeller üze
rinden açık arttırma usul iyle ıatı ~ "'caktır. lat klilerin 1 - 6 - 935 
cumartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 pey akçeleriyle müracaatları. 

(M) (2709) 

23.20: Çingene musikisi. 24.10: Caz - 1----·Hilmi Ziya ___ _.._ 
ban el. 

82'.; J{hz. BOKRE~, 364 m. 
ı:ı - J:i: J'lllk ve duyumlar. 18: 

Hafif mu iki. 19: Duvumlar. 19.l:'i: 
Konserin deramı. 20: ·:::>özler. 20.20: 
Operet plakları. 20.:">.l: Sözler. 21.l:l: 
Senfonik radyo orkestrası. 22: Söz • 
ler. 22.15: Kon~erin clevamı. 23: Du • 
~uınlar. 23.U: Plük. 23.45: Ecnebi di
İiyle duyumlar. 

224 l{)ız. VATIŞOY A. 1339 m. 

ARiSTO 

METAFiZiK 
Birinci Kitap 

Fiatı ~O Kuruş. 

VAKIT Matbaası İstanbul 

20.35: Plfı.k. 20.:lO: Sözler. 21 : Söz. 
ler. 21.l:i: Varşova filharmoni i tara-
fından kons('r. Zl.:lO: Şiirler. 2.1.4:;: ,~~ 
lloktoı· sözleri. 24.07.i: Plak. Fatih Karagümrük tramvay 

DIŞ DOKTORU 

tlbeyt Salt 

l\hz. PRA<: 470 m. " durağı, No. 4 
20.1;): PJıik. 20.20: Duyumlar. 20. =-===~~===-~=-=~~~:::>"'" 

:m: Hafif musiki. 21:Radyo pin~i. :ı::JiYJe duyuml-~r:- - - ~ 
22: Duvumlar. :?3.l:i: Plak. 2.'J.30: 
Rus~~ duyumlar. 

1 ılfAZ.IRltN CUMARTESi 
:>S:; Khz. IHJIJAPEŞTE, 550 m. 
20.30: fialon orkestrası. 21.40: Kü

çlik tiyatro u. 22.30: Opera orkestra
sı. 23: Duyumlar. 23.50: Yüzme şam· 
piyonluğu (reportaj). 24.15: Caz. 

82.1 Khz. BÜKREŞ, 3&1 m. 
13- ı:; Plak. Duyumlar. 18: Rad

yo orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Marş ve ''als musikisi. 20: Sözler. 
20.20: Pla.k. 20.4S: Sözler. 21.05: Rad
yo cazı. 22.30: Sözler - Duyumlar. 
~.05: Konser nakli. 23.45: Ecnebi CÜ· 

224 Khz. VARŞOV A, 1339 m. 
20.30: Piyano - Şarkı konseri. 20· 

50: Aktüalite. 21: Asker mızıkat'~ 
21.30: .Josef Şmi~~n plakları. 21.~; 
Duyumlar. 22: Sözler. 23.30: - .,n• 
Reklamlar. 23.15: Edebiyat 23-:"'• 
Hafif musiki. 2t.05: Dans mu8ikisı. 

Khz. PRAG 470 m. 
18.45: Amele yayımı. 18.55: Al : 

manca musfldli yayım. 19.4~: Dd 
yumlar. 19.55: Popuıisi. 23.15: Pil.!': 
23.30: Radyo orkestrası. Plak. 20.l:J: 
Asker mızıkası. 21.45: Radyo orkeS 
trası. 



Devlet Demiryollarının yazllk 
tenzilath yolcu tarifeleri 1-6-935 

tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir: 

Devlet Demir1fJll11n Ve Limanları Unaımi lliülii?lüfiimlen: . 
ltluallim oe Talebelere~ 

Umumi teclriat derecelm dahilinde bulunan reami veya maarrf 
idarelerince muaaddak hU1uıi bilumum mektep ve ünive11itelerin mu· 
.Ulm, profulr, ubtan, mürebbi ımaarin ve müdürlerine Mayıı ba
tından Birineitetrln sonuna kadar ve bu mekteplerin talttbelerile ec· 
aebi memleketlerdeki ayni mekteplerin talebeleriıae her zaman umu· 
mi tarif• ile mak ımafelere mah aaa teuilli D. D./ 71 numaralı tar\· 
fe üserlnden her aeyyahatte % SO tenzilat yapılacaktır. Bu tenz1-
littan iltifade etmek iıti~lerin. memup oldukları mektep veya Ü· 

Dİvenitelerden veya maarif Yeki letinden ve milclürlüklerinden mu· 
allim kıımmda olanların ıeyyahat edilen takvina Mneai içinde tamim 

••limit bir hüviyet varakumı ve talebelerin de keza en cok altı a1 
evvel tanzim edilmit fotoğraflı b\r veıikayı hamil bulunmalan Y·J 
Wı.t alırken ve :polda biletler kont rol edilirken tlemiryol memurları· 
na ,._.._im lizımdır. Mekteplerini &itiren talebeler de. talebe iken 
alcbldan ftlllralana muteber olcluia mUdclet içinde 1Ra temillttan iı· 
tifade ederler. 

Umuma iti ahsus Gidiş - Dönüş tarifesi: 
T enzilitlı Gidiı - Dönüt tarif eıinin yeni tatbik tartları ıöyle· 

dir. Gidit - Dönüt biletlerinin mer'iyet müddetleri, ıeyahate ba,. 
lanacafı ıünden itibaren müteakip aflll aJDi tarihli pniblün ıona o
lan ıece JVUma bclardır. Yolcular aeyahate bqlıyacaklan gün:i 
kendileri tayin edecekler ve bumı. biletlerin üzerine yazdıracaklaı. 

dır. Yolcular seyahate bqlamadan evvel tarifenin mer'iyet müddeti 
dahilinde olmak prtile, iatedikler; sünde biletlerini alabilirler. Biletin, 
bir &Jhk mer'iyet müddeti bitm~den evvel ıidit - dönüt ücretini:ı 
Jii&de Jirmiei verilmek tarti:rle bu biletler ilk müddetin bittili aün
den itibaren müteakip aym ayni ta ribli ıününiin aonu olan pce J&· 

nama bdar temdit edilebilir. Bu tarife Eylül 935 sonuna kadar 
uzablmıtfır. 

Aile Biletleri: 
En çok sekiz kitilik puplar halinde ve ıidit - dlnüt f&J'tiyle 

herhanıi iki İltuyon aruında 1 Haziran 935 tarihinden Eylül 935 

•onuna kadar aeyah~t edecek aileleret "Sameun - Sivu mmtakuın· 
da % 80 ft Alatehir - smlr - Ln ırma mmtablannda % 50 
tenzilatlı olan biletlerle diğer mın takalarda katedilecek maafeye ıö· 
re maliteUf aisbetlerde teuilltb olan biletlerin Ucretlerinden aync& 
ve papu tefldl eden 10lcularm biriainden tam Ye diferlwinden % 
20 ücret alınmak ıuretiyle tenzilat yapılacaktır. Bu tarifeye lir.! 

11 - KUKUN 25 MA YJS 1~35 ...., 

Tc:J C2 KiVE 

Z.\QAAT 
. c::. 1 '.BANKA~~ 
' 

Ha,darpqa - Ankara arumda aeyahat edecek ailelerden ıidit - ııNtlllllllllluııuıııııııııııııuıııııııınııııu.-ınnıııınmnııttlllllllltlllfllllllllllllll•mııhııuuııııuıl1'ıı1nılllltHH'-1111tıllllll"'1t111111 
dlnüt ücreti olarak: 

1 Mevki il Mevki 111 Mevki BOY Ü k 
Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye Müıehaaım 

Bet kitilik bir aile anıpundan 
Sekiz kitilik bir aile srupandan 
Kurut alımr. 

9308 6735 4282 
12420 8889 5716 Tayyare Piyangosu 

Cumadan ba9ka günlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtar.bul Di· 
vanyolundaki (118) nwmrah hu· 
ıuai kabineıinde hastalarını kabu• 

Sanuun - Ankara Meaafesintle: 
Dört kitilik bir aile ınaıwdaa 10121 7348 4648 

6391 

Binlerce kitinin yüzünü güldürdü ede~uayene1ıane ve ev telefonu 

Yedi kitilik bir aile ,, 13921 10099 

Adana - Konya Mesafesinde; 
Oç kitilik bir aile ırupundan 
Altı kitilik bir aile ,, 

4618 
6598 

3342 
4773 

2124 
3033 

2. Cı• lc,ecide 77- Haziran - 7935 tedir. 22396, yazlık telefonu Kandilli 
,. 38, Beylerbeyi 48. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır KIRALIKveSATILIK 

Ayraca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- Kiralık ve ıatılık yalı - bet 

000) r 1 k 1 b. ..k"f t d oda, mutfak, elektrik, ıu, kayık. 
lerle( 20. ıra 1 1 ır mu a a var 11

••• haneıile ıayet kulanıtlı ve ehven lauut alınır. Diler münasebetlerde ele ücretler bu derece ucuzdur. h- ktır y 
llllılllll•llllll-lllllltı-llllll1111111111111"1111i--llfllllllll1 lllllııınıııııııııııu1111ıuııııııuıııM11nıııtHllHU11111111ııın fiatla kiralık ve aabh . eni • 

tanbulda köprü ıitemizden ve di ier mahallerde iıtuyonlanmızdaa köy Ayanikola caddai poliı ka· 
daha ziyade tafıilit almabilir. biletleri üzerinde hiçbir hak ve mııtalebe kabul edilmez. Dönüt ıeya- rakolu yakininde No. 185. Hane 

Bu Tenzildtın Şartları: hatine bqlandıktan •onra mer'iyet müddetleri biten dönüt biletleriy- karıııında manifaturacı bay lıaka 
Aİl• lftlPUD& sirehilecek aknhalar ıunlarcbr: "Kan, koca ve le yolda mecburi aktarma ıebepbrinden bqka bir sebeple ~evakkuf _m_üra_caa_ı. _ _ 

bunıann çoculdan, ana ve babalan, büyük ana ve büyük babalan, edilmeıqek prtiyle biletin muteber olduğu iıtaıyona kadar ucret ve. 

torunları, kardetlerin üçten • bete kadar her pup için bir ve daha faz. rilmebizin seyahat edilebilir. 

la ldtilik her pup için ele iki bdm veyahut on bet JaflDI dolch.ı.. Aile biletleriyle ıeyahat edenler hem ıiditte ve hem de dönütft: 
olan erkek "nlithk, hi~i, miirebbt, ıütniae,, Akrabalık tartı katedilen meaafenin her 500 ki'ometre ve keırine mukabil bir iıtaıı 

ohnekıızm pupa tirelrilir. yon olmak üzere müteaddit iıta11unlarda biletlerinin mer'iyet mü~· 
Grap balbalie ~edecek an.ı ... , fototraflı aile biletleri detleri içinde olmak tutiyle İlbdikleri kadar tevakkuf edebilir 

"-llecektir. 8mmn için pupa airecek aile efraclmm birer veıika Yolcular, fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife ~erinden üc.· 
fotolraflannm ıitelere verilmai limndır. Vuib olmak tartiyle ret farkı vermek ıartiyle yol deii1tirilebilir. 

~P hali~ sıJraa:ı~ küs~.ktt'~ fotoiraflar da ka~I olun:· Bir aile biletinde yazılı ohm yolcuların •JDi ıımfta, aJDi 
ilir. V enlecek aile bıletleruua dlnUf laauDlarmm mer ıyet müa· tard .,_,-.!!- ld .. bdar da ayni kompartımanda seyahat ~~-

cletı yaba .. .. d bqlamak a ve mum&uu o ugu 
eri, biletler üeri~ .1udınlacak M • ~. ~un en meleri ve ayni iıtuyonlardan hareket ve ayni iıtaıyonlara muvasal~tj 

'- ....... takip eden Odnci &Jlll ayni tarlhlı sununun ıonu olan pce eylemeleri prtbr. Bu tartlar dahHinde aeyahat etmiyen aile efraciı 
hrıamda bitmek Uzere iki aydır. Bu biletler, bu iki aylık müddet i· bu b'I ti 1 hat hakların k bed . 1 

ı e er e ıeya ı av er er. 
Sİlacle müracaat eclilmek ve sidit - dlnüt için •erilmit olan iicret · 
1-ı,ommun yüzde yirmiai teclire edilmek f&rllariyle evvelki müclcl.- Bir aile biletine dahil olan yolculardan yalnız bir kiti, grupu :ı 
tla blttiti udan baflamak m... bir ay daba temdit edilebilir. Vera· nimet aeyahatinden sonra .,.. y~lnız aile biletinde yazılı gidit - dri· 
'-t bu tartlar dahilinde biletler bidayeten temdit ettirilmit olarak d• nüt iıtaayonlan arumda olmak ı:ı .. tiyle, mer'i tarifelere ıöre, yarına 
alınabilir. Bu müddetler içinde aeyabat için kullanılmıyan d8niit ücretle müteaddit eeyahatler yarubilirler. (2813) 



RE 

Sona Ersin 
Senelerdenberl g U z tt • 

nllzde tllten bu slhhat 
kolaylık Aletine ni

hayet kavuşa -
caksmız ! .. 

Şimdiye kadar özlediğiniz " F R i Gi D A i R E ,, soğuk lia'Va""dOlafü BU se e yuvanızı 
şenlendirecektir. YALNIZ 1 O LiRA dan ibaret olan ilk taksidi ödeyerek siz de bir 
F R i G i D A İ R E alabileceksiniz. ( 40) mumluk bir elektrik ampulundan daha az 
cereyan sarfeden FRiGiDAiRE yuvanız için sıhhat kaynağı olacaktır. FRiGiDAiRE 
dünyada bir tanedir. Frigidaire markasını taşlfilly~n soğıık hava dolabı hakiki 
Frigidaire değildir. -

.. ~ BOURLA Biraderler lstanbul (ôiılata)- Ankara - lzmir 
... ... ~Z.' • ' • , 

Kadıköyünde Osman ağa mah. 
, ıhtım meydanı So. yeni 4 numa

ı ..ılı dükkan. 
Eminönünde Şeyh Mehmet Gey

lani mah. köprü sağ tarafının E. 
minönü cihetindeki kagir giıe. 

Arnavutköy Lütfiye mah. Kil
çük ayazma So. eski 19 yeni 13 
numaralı 2 kat 3 odalı kagir ev. 

Beyazıt'da S'ekbanbatı Yakuba
ğa mah. tramvay cad. yeni 38/ 30 
numaralı 5 odalı ahtaP ev. 

Unkapanında Yavuzersinail 
mah. köprü yanında 120 M. mu
rabbaı arsa kiraya. 

Kiraıı Teminatı 

132 9,90 

540 40,50 

96 7,20 

156 11,70 

240 18,00 

Yukarda semti ve senelik kirasiyle muvakkat teminatı yazılı ma
haller 936 senesi Mayıı ıonuna kadar kiraya verilmek üzere açık ay
rı ayrı arttırmaya konulmu,tur. Talip olanlar ıeraiti anlamak üzet'.:! 
her gün levazım müdürlüğüne mJracaat etmeli, arttırmaya girmek 
için de hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektubi
le beraber ihale günü olan 30 - 5 - 935 per§embe günü saat 15 de 

, . .... . -···· ~ ·-·· \ 

Ademi iktidar ve 
belgevşekliğini, sinir zafiyetini 

giderir 
Her eczanede bulunur. Kutusu: 

150 kuruştur. 
Adres Galata Posta kututsu ı2:;;; 

c!aimi encümende bulunmalıdır. (B) (2524) -----------
p=ııı= ... um s LA ıta:'I 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: i Konya Sergisi ~! 
Mecidiye köyünde likör fabrikası kartııında yeni yolda Vasfi ; 25 Haziranda açılıyor il 

Karahisar 
•

• p. 1. ' . 
'-' . .. ,_ ' 8UY1:J~un 

Mide, Barsak, Rara+r ve B8brek 
rahatsızlıklarında tesiri çoktur. 

BllAllall•er'la 
Bahçekapu Satış Mahallinde 

Şişesi 5 kuruşa 
Soğuk Olarak Satılmaktadır. 

Soğutma Tesisatı 

lElVi~iTOI 
Rıza ve Necmeddin evleri arasında 490 metre murabbaı arsanın be- 1 25 H . d 

10 
T H 

ku .. . d k . ~ azıran an emmuza:1·~·~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~r her metre murabbaı altmış ruş uzerın en açı a_~tt-~rma usuhyi~ f: kadar siirecek satışlı ıergidir. i; -~ 
s.atılacaktır. lstek.liJerin ~ - 6 - 935 çarşamba gunu saat 14 de 2·' ff Fabrika ve ziyaretçilere ve - H ;:sı1lllll~~l~~l~lll~~l~llllın~OOfül0011111mll 
lıralık pey akçelerıyle muracaat1 arı. (M) (2796) :: ·1· ki' ·· ti · d :: -fi saı ı na ıye ucre erın e ucuz - ii s J A • k B k 
----------------- - f: luk yapılmıştır. ii e anı an ası 

Devlet ~eminolları ue limanlHrl f~letme Umum i~aresi ilôlnar1 ~ ön~~~~~et~::esi::;nive za:~:~~ !i E§ Test~ tarihi: 1888 

k 9 6 93
- ii Türk izerlerini de ziyaret etmis Ü l dare merkezı: ISI AN BUL (Galata) 

Muhammen bedeli 8400 lira olan 300 ton Fondri ko u . I :, H 1 l · i: d k Ş . 
pazar günü ıaat 15,30 da kapalın rf usuliyle Ankarada idare binasm. H o uMr .~r. t h ıı·· H ESE TUrklye e 1 ubelerı: 

•• uracaa ma a ı. .. e:==_ G _ • 
da satın alınacaktır. ll Ulusal ökonomi ve arhrm'iH :=J5 Istanbul, ( alata-Y enı Cami ) 

Bu i§e girmek istiyenlerin 630 liralık muvakkat teminat ile ka- H kurumu Konya kolu si ı:::=s lzmlr Mersin 
nunun tayin ettig~i vesikaları keza kanunun 4 üncü maddesi mucibin· .............. - ......... 1 ............. - ......... _ .. il y 1 t d' ki Ş b ) rl . . .., .... . . __. . ······················· ····························• onan s an a o e e ı ce ışe gırmege kanunı manılerı bulunmadıgına daır beyanname \"e 

Neıriyat Müdürü: 
tekJifleri'ni ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme- REFiK Ahmet SEVENGIL SelAnlk . Allna. Pire 

==== feri lazımdır. Bu ~şe ait şartname ler parasız olarak Ankarada mal· Sahibi: ASIM us r..~ Her nevi Banka muamelatı. 
~:::ı~::~i~!:.d~~) Haydarpaşn da tesellüm ve sevk müdürlüğür.· r .VAKiT Matbaa11 - lıtanbul lıııım~lllW•mMlmmıll .. l.lllHll 


