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Şehir haberleri. 
Ankara muhabirimizin tele
fonları - Feleğin fıkrası -
Ahmed Ağa oğlunun· yazısL 
Aziz Hüdayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendı kendimize çatıyoruz 
- Ne dersiniz. 
Son haberler. 
Sarı Bal - Kavgam - Sağ. 
hk öğüdleri. 
Öz dil sayfası. 
Ekonomi - Anket. 
Bir dansözün hatıralarL 
Faydalı bilgiler. 
Fatıh lstanbulu nasıl aldı -
Briç dersleri - Sevişme, ev
lenme. 
Kadın, Moda - Kızıl çem
ber. 

Barış 
• • 
ışı 

Barışı kollektif bir sisteme 
bağlamak yolunda atılan adım
lar, Japonya'nın ve Almanya'
nın Uluslar derneğinden çekil
melerile geriledi. Fakat buna 
bakarak bugün barışın daha az 
sağlam olduğu kimse tarafın
dan söylenemez. 

Japonya'nm Uluslar derne
ğinden çekilmesi artık kat'ileş
miştir. Geçen marttan beri J~: 
ponya, ar.tık Uluslar demegı 
azası değildir. 

Almanya'nm çekilmesi de,. 
eğer 1933 yıh ilk teşrininde ve
rilen karardan dönülmiyecek 
olursa, 1935 yılı ilk teşrininde 
kat'ileşecektir. Bu iki hadisenin 
önemi inkar edilemez. Ancak 
bilançonun zarar tarafı burada 
ikapanıyor. Kar tarafına gelin
ce: Sovyet Rusya'mn bütün 
ağırlığı ile tekrar arsıulusal ha
yata kanşmasmı en önemli, 
umudverici bir hadise olarak 
yazmak gerektir. 

İki yıl önceye kadar Sovyet 
Rusya ile batı devletleri arasın
daki münasebetler, iyi bir dü-
2ende d~ildi.. İnailt:ere~~ bir. 
hUKumet ış başına geçer, Rusya 
ile iyi münasebetler kurardı. 
Fakat başka bir hükumet gelir, 
;tJu güzel münasebetleri keserdi. 
Genel savaşın sonuudcı.n bir yıl 
önceye kadar geçen on beş yıl
lık münasebetlerin tarihi; böy
le münasebet kuran, münasebet 
bozan kararsız bir siyasanın ta
rihidir. 

Rusya ile Fransa arasındaki 
münasebetler daha iyi değildi. 

Amerika ise, Rusya'daki Sov
Yet rejimini hiç tanımamıştı. İki 
yıl önceki bu duruma nazaran 
arsmlusal münasebetlerde bü
yük değişikler oldu. Sovyet 
Rusya Uluslar derneğine girdi. 
Geçen pazartesinden beri Ce
nevre' de görüşmelerine başla
yan Uluslar derneği konseyi, 
Sovyet Dış Bakam. Litvinof'un 
başkanlığı altında toplanmıştır. 
Amerika, Sovyet Rusya ile mü
nasebetlerine iyi bir düzen ver· 
nıiştir. İngiliz - Rus münasebet
leri normaldir.Fransa, Rusya ile 
bir karşılıklı yardım andı imza
~amıştır. Küçük antantm en 
önemli azasından bulunan Çe· 
koslovakya, Sovyet Rusya ile 
!bir yardım andı akdetmiştir. Bu, 
geri kalan iki Kücük antant 
devletinin de aynı yola gele
ceklerini gösterir. 

Genel savaştan önce, A vru -
~an'ın banş bakımından en teh
lıkeli mıntakası Balkanlar idi. 
~unun içindir ki, Balkanlara 
!l\vrupanm barıt fıçısı adı veril
tnişti. Savaştan sonra bu tehli
ke doğuya, Baltık sahillerine 
feçti. Hele batıda barışı sağ-
amıaştınnak amacıyla yapılan 

tokarno andlarmdan sonra teh-
1ke büsbütün arttı. Cünkü Ver
~ay andının batıda çizdiği smır-
ar Lokarno ile kuvvetleştirili • 

Yor. Doğu, olduğu gibi bırakılı
~ordu. Bu, doğuda sınırların 
~ a~·.ı olmadığı, bir gün değişe
d egı hakkında bir kanaat mey
il ana ~C:tirdi, Baltık meselesini, 
b a~ş ı~ın bir tehlike şeklinde 
. ~lırttı. Bu tehlikenin kalkması 
ıçın en iyi Y.Olı batıda olduğu gi-
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HAVA KURULU KURULTAYI TOPLAN Dl 

Bugün Varhğımızı Korumak için 
500 Tayyareye ihtiyaç Vardır 

"Türkiye 
Tehlikesi 

i\nkara, 24 mayıs (Telefonla) -
Baıbakan Gene ·al ismet lnönü, bu
gün Hava Kurumu Kurultayının 
açıbt söylevinde yukanya yazdığı
mız ıöz ile, Türk ulusunu havadan 
gelebilecek tehlikeye kar§ı hazır
Jıklı bulunmıya dav«-t etti. Sayın 
General, ulus ve devlete ait i§leri 
olduğu gibi gören ve gördüğünü de 
açık söyleyen bir devlet adamı ola
rak tanınmıştır. Kendisi, bir asker
dir. Bunun içindir ki lnönünün ağ
zından çıkan bü $Özler, özel bir ö
nem almaktadır. 

İçin Hava 
Vardır,, 

ğnnız bu ülkeyi hava saldınşlanna 
karşı ko;rnıak iç.in daha fedakarlık 
lazımdır, 

lnönü anlattı ki, bu topraklann 
karadan müd .faaıuna kadiriz. Yur• 
dumuzun bir çok yerleri dÜ§tnaD• 
lann eline geçtiği halde kurtulut 
savaşını başardık. Denizden de ya. 
pılacak saldınşlara karşı müdafa • 
asız değiliz. Ancak havadan müda• 
faamız kHi değildir. Tavyare son 
on yıl iç.inde en tehlikeli bir sava§ 
kuralı halini almıştır. 

Kurultayda İsmet 
Söylevde Bulundu, 

İnönü Çok Önemli Bir 
Hava -Tehlike.sini Anlattı 

AAneral ( s m e t 
lnönUnUn bir 

sey y a h at ı n d a 

alınmış resmi 

- . 
[Kurultay · tafsilatı ve söylevler 9 uncu sayfamızdadır 1 

bi, doğuda da genel bir anlaşma bunun yerini doldurmağa çalışı
olabilirdi. Fransa'nin, Rusya' - yorlar. 
nın, Lehistan'ın, Baltık devlet- Şunu gözönünde tutmak ge-

rektir: Almanya, şimdiye kadar 
lerinin, Çekoslovakya'nm, Al- ortaya konan her barış kombi-
manya'mn içine gireceği bir an- nezonuna girmemekle kendi 
laşma için' çok çalıştİlar. Marsil- kendini yalnız bırakmış oluyor. 
ya' da öldürülen Fransa Dış Ba- Gerek Fransa - Rusya, gerek 
kanı Barthou tarafından ileri Rusya - Çekoslovakya antları
sürülen bir proje aylarca bekle- mn kapıları; bunlara girmek is
di. · Eğer bu doğu anlaşması ya- teyen her devlete acık bırakıl
pılabilseydi. arsıulusal münase- mıştır. Halbuki Almanya, harp 
betler bir detente duyulacak.Av- istemediğini geçen salı günü 
rupanın sıyasal görüsü ansızın Hitler ağzı ile söylüyor. Al
değişecekti.Ne yazık ki, Alman- manya'nm, kendi sucu olmadan 
ya buna razı olmadı. Doğu sınır- başlayabilecek bir sa~aşa girme
larmm pekleşmesinden, barışın mek yüzünden bu karşılıklı yar
sağlamlaşmasından en çok fay- dım antlarından çekindiği söy
da görecek olan Lehistan, on !eniyor. Fakat o cekindikçe 
yıllık bir and ile bağlı bulundu- eninde sonunda kendisinin de 
ğu komşusu Almanya'yı gücen- kaçmamıyacağı bir savaşın çık
dirmek istemediğinden bu an - masma yardım ediyor. Acaba 
laşmayı kabul etmedi. Bu kar- Almanya için bu (fasit daire) 
şılıklar yüzünden, doğu Lokar- den çıkmağa imkan olmıyacak 
nosu, şimdilik suya düşmüşe mı?. 
benziyor.Ancak Rusya ile Fran-
şa1 karşılıklı Y.,ardım antları ile 1 

Siird Saylavı 

Mahmud . SOYDAN 

'A_ A U A 
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ÇELEBi VE MiKROFON 
Sporcu, komik, komisyoncu, tüc

car, gazeteci, lmpresario, her işin 
altına giren - ve daha güzeli/ - her 
girdiği işin altından çıkan, çıkma
sını bilen Çelebiyi, bizim Fenerbah
çeli, meşhur Çelebi uıde Sait Tev
fik'i kaç senedir görmemiştim. Dün, 
Fener stadını dolduran on binlerce 
genç ve gürbüz sporcu ve büyük se
yirci kalabalığı karşıs:nda, onu, 
dört sene evvel bıraktığım gibi, o 
çalışkan ve emektar halile, yine 
spor sahasının ortas da buldum ve 
gözüm dürbün gibi boynuna cutığı 
mikrofona ili§ince, dayanamadım, 
güldüm. 

BüyÜh bir meydanda sesinin to
nunu hiç bozmadan, sesinin tonunu 
herhangi uir iddia ile alçaltıp yük
selterek, kendi benliğini anlattığı 
§eyin üstüne çıkarmadan, on bin
lerce kişiye zengin bir programı 
takip ettirebilmek, karşıdan kolay 
sanıldığı kadar kolay değildir, De
ğil on binlerce insan karşısında he· 
yecana tutulmadan, .şaşırmadan, 
hatta kimsenin bulunmadığı karan
lık sessiz bir stüdyoda, kendisini 
bizden yüz binlerce kilometreler 
ayırmış spikerlerin bil , içlerini bir 
türlü dizginliyemiyerek seslerinin 
tonlarında laübalileştiklerini, hatta 
dinleyicilerle cil&Jeleıtiklerini, ya
yıklaştıklannı hatırlayanlar, bu 
güçlüğü daha iyi anlarlar. 

Spiker öyle anlatacak ki, yalnız 
anlattığı krılacak, ve kendisi, hatta 
sesi hatiften gelir gibi, tanınmıya
caktır, Çelebinin başka spikerlere 
ders olacak ustalığı işte buradadır. 

Bravo Çelebil Durdu, durdu, 
turnayı gözünden vurdu. Bana' öy
le geliyor ki, o, sporcu, komik, ko
misyoncu, gazeteci, tüccar, lmpre
sario derken, ıimdi, en İyi yaptığı 
İfİ bulmuş ve mütevazi, iddiasız se
sile, ağızlarını açınca İnsana: "ey
vah/ Yine başladı!,, dedirten nice 
çalımlı spikerlere, örnek olmuştur. 

Ali Naci KARACAN 

General Göring 
Sofya, 24 (Hususi muhabiri -

mizden) - General Göringin 
pazar günü karısı ve yanında 
bulunan diğer zevatla bera -
her Sofyaya gelece~i resmen bil 
dirilmekteqir. 

J"eh1ik• olduğunu sörüyoruz. An
cak bu tehlikeyi önleyemez miyiz? 
Tehlikeyi vaktinde görunek, ona 
karşı vaktinde tedbirler almak, o 
tehlikeyi önlemek demektir. Sayın 
Generalin bugün verdiği içten söy
levinde söylediği gib~ büyiik bir 
düsturdur ki, tehlikeyi gören söy
ler, ve onu önleyecek tedbirler alır. 
Bugün Ankarada General lnönü
nün söylevi ile aydınlanan hakikat 
budur. Türkiye için bava tehlikesi 
vardır. Bu.ıu görüyoruz. Seziyoruz 
ve söylüyoruz. Tedbirler de almak
tayız. Ancak bu tedbirler yeti~mi
yor. Çok kan akıtarak kurtardığı
mız, on beş yıldanberi bayındırdı-

Kunım Başkanı Eay Fuat Bulca• 
~n da aynı ve çok enteresan bir 
söylevde !:-ildirdiği gib: 906 yılında 
uçaklar havada bir kaç d \kika du
rabildiği ve 8 • 1 O kilo yÜk taşıdığı 
halde, bu :in saatte 700 ':ilometre 
uçan ve 2C ton yük taşıyan tayya
reler vardır. Bu, mesela şimendifer
deki tekamül ile kıyas edilmiyecek 
kadar büyiik bir ilerlemedir. Son 
yıllar içinde her devlet hava silah• 
larını arttırmıştır. Bu arttırma o ka· 
dar çabuk oluyor ki, rakkamlannr 
günü gününe takip etmek kolay 

[Arkası 3 üncüde] 

A. Şükrü ESMER 

SPORCULUKTA EŞSiZ BiR GÜN 

Atatürk Spor Günü 
Çok Parlak Oldu 
Sporcular Atatürk Heykelinin 

Önünde And İçtiler 
Beşiktaş~ Güneş ~uhteliti 3· 2 kazandı. 
Beş senelik Balkan cirid rekoru kırıldı 

DUnkU Maçtan heyecanh bir enstantane 
[Tafsilatı 10 uncu sayfada J 



2 
POLiS 

Hah Hırsızları 
4 kişilik bir hırsız 
Kumpanyası 

Yakalandı 
ı Bir çok ev ve apartımanlar -

'öan kıymetli eşyalar çalan dört 
kişilik bir hırsız kumpanyası, 
nihayet evvelki gün yakayı ele 
vermiştir. Zabıta evvelki akşam 
bunları gizlendikleri yerde bas
tırmış fakat elebaşıları Halil E -
tem kaçmıştır. Karısı Fatma, 
Ali ve İsmail yakalanmıştır. 

Hırsızların saklandıkları yer 
aranmış, ve 50 den fazla kıymet 
li halı bulunmuştur. Bu hırsız 
kumpanyası şimdiye kadar 10 a
partıman ve 18 ev soymuştur. J 
Çaldı.klan eşyaların mühim bir 
kısmı da sattıkları kimselerden 
geri alınmıştır. 

Aremdar Amerikan mektebinde dUn bir müsamere verildi - Kızılay 
yurtdaşlar Kızllaya Uya oldular 

Haftasmsn ikinci gUnUnde birçok 

Bu açık göz hırsızlara ait tah
kikat evrakı bugün adliyeye ve
rilecektir. Zabıta, elebaşı Halil 
lbrahimin de izi üzerindedir. 

Elektrik sosyetesinde fabrika, sinema, otel gibi mües
seselerden ( 1 O) liraya kadar bir 
para alınacaktır. 

KOÇUK HABERLER 1 
Rakı içerken 

Dün şehremini, N evbah~r ma 
hallesinde Kalender Çeşme so -
kağmda 13 numaralı evde otu -
ran Suphi, arkadaşı Halit ile 
rakı içmeğe başlamışlar, faka~ 
kafaları biraz dumanlanınca ara 
larında kavga çıkmıştır. .. 

Ağız kavgası nihayet dövüş -
~eye dökülmüş ve bu arada Ha 
lıt yanındaki biçağı ıile Suphiyi 
sol kolundan vurmuştur. 

. ~olis Halidi yakalamış Sup -
hıyı de Gureba hastahanesine 
kaldırmıştır. 

SandıOı açmış 
' Eminönünde Kantarcılarda 
aralık sokakta 3 numaralı kah
venin üstündeki odada yatan 
Saim, polise baş vurarak kendisi 
odada yokken Bekir isminde bi
rinin odasına girerek sandığına 
anahtar uydurduğunu ve 7 lira 
parasını çaldığını söylemiştir. 
Bekir yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır • 

Dayak 
Evvelki gün ARS3.ray1la Arap 

l:Iüscyinağa mahallesinde Çm
ğıraklı 1>ostan s·81<8'fılıt:Hi '52 sa 
yılı evde oturan Seniye ile Sala
h~ddin kavga etmişler. Satahad 
din Seniyeyi dövmüştür. 

.. Seniye polise baş vurarak şi
kayet ettiği için Salahaddin ya · 
lkalanmıştır. 

Motoa k1et merakhsı 
" Dün saat 11,30 da Sultanah -
mette kiralık motosikletlere bi
nen Zeytinburnu mensucat fab. 
rikası işçilerinden Münir, orada 
dolaşan gazete dağıtıctlanndan 
Sarandiye çarparak sol bacağı . 
ru kırmıştır. 

. Yaralı Cerrahpaşa hastahane 
sıne kaldırılmış Münir yakalana 
rak sorguya çekilmiştir. 
. *Evvelki gün Nişantaş.n -
da 12 yaşında Hasan adında bir 
çocuk~a 8 yaşında kardeşi Mü -
şerref ı sokak köpeği ısırrm§tır 
Köpek kaçmış bulunamamıştır. 
Çocuklar hemen hastahaneyı~ ya 
tınlnuşlardır. 

j " TAN ,. m tefrikası : 32. 

MEMURLARIN 
AYLIKLARI 
AZALTILDI 

Elektrik tarif esi "Bayındırlık 
Bakanlığı taraf mdan tasdik e
dilmiştir. Yeni üç aylık tarife 
14 kuruş 30 paradır. Elektrik 
sosyetesi, tarifenin mütemadi
yen ucuzlatılması üzerine kar -
şılık tedbirler almıştır. Önümüz 
deki ay başrndan itibaren sos
yete maaşlarından tasarruf yap 
mağa karar vermiştir. 200 lira • 
ya kadar maaş alan memurlar
dan yüzde beş, 300 liraya kadar 
maaş alanlardan yüzde on kesi
lecektir. Yeni maaş kesilme işi, 
sosyete taraf mdan memurlara 
tebliğ edilmiştir. l3u vaziyet 
memurları büyük bir endişeye 
düşürmüştür. Sosyetede çalışan 
küçük Türk memurlarının ma -
aşı bilhassa, çok azdır. Yüzde 
beş kesilmesi, bu memurların 
dar bütçelerinde büyük tesirler 
yapacaktır. Bir kısım memurlar 
şeflerine müracaat ederek, fena 
vaziyete düşeceklerini bildir -
mişlerse de, müsbet bir netice 
alamamışlardır. Sosyete memur 
Jarı, Bayındırlık Bakanlığı ko • 
miserliğinm /ju işe karı§masrnı 

dilemektedirler. 

Şehirde yangın 

Telefonları 

Yapllacak 
Yangın tehlikesi karşısmd:ı 

birden itfaiyeye habc rverınek 
için yapılacak oto~ati.k telef.o~ 
tesisatı için beledıyenın tekh.fı 
üzerine hazırlanan kanun pro3e· 
si hükumetçe tetkik edilmekte -
dir. Bu projeye göre, bu telefon 
larla yalnız yangınlar haber ve· 
rilmiyecek, polis de bu kablodan 
istifade edeceği gibi, harp zama 
nında halkı zehirli gazlardan ko 
rumak ic;in bazı işaretlerde bulu 
nacaktır. 

Bu tesisat (400) bin liraya çt 
kacaktır. Layihaya göre bir de 
faya mahsus olmak üzere her a
partımamn bir katından ve her 
evden 3 lira, mektep, hastahane, 

Erik Çiçekleri 
Giydigim kostüm, onun mah
mur gbzlerini kamaştıracak ka
dar alacalı, şıktı ... 
Kınk ıkınk gülüyordu: 

MAHMUD YESARi 
' 
' Susuyordum. O, koltuğun ke-
narındaki küçük masanın üstün 
de duran kaim kristal cigaralık
tan bir cigara aldı, yaktı: 

- Galiba, ben sarhoş oldum. 
- Hiç benzemiyorsun. Neye 

JÜphelendin? 

- Ba~, .kendimle alay ediyo
rum ... Nıc;ın, o gece, öyle alaca
lı şı~ g~yinı:niştim? Sana, onu 
da soylıyeyım. Gözü yalnız ko
kot görmüş, kokot ruhlu, kokot 
giyinişti kadınlardan hoşlanan 
bir genci seviyordum. önun 
gönlünü ve gözünü çelebilmek 
için o gece, o renge boyanmış
tım. 

Bu paranın yansını ev sahip • 
leri, yansını kiracılar verecek -
tir. Maamafih yapılacak masra
fın bir kısmı da sigorta şirket -
!erinden alınacaktır. Büyük ulus 
kamutayımn tatilden evvel, bu 
kanun projesini kabul edeceği 
ümit edilmektedir. 

Kızılay Haftasının 

ikinci günü 
Dün Kızılay haf tasının ikinci 

günü idi. Dün sabahtan ıtibaren 
kaza, nahiye ve mahalle heyetle 
ri Kızılaya üye yazmağa devam 
etmişler ve bu hayırlı kuruma 
yardım istemişlerdir. Halk, bu 
heyetleri çok iyi karşılamıştır. 

Genel merkezin gönderdiği 
beyannameler halk üzerinde bü
yük bir tesir yapmıştır. Gece bir 
cok merkezlerde müsamereler 
~eritmiştir. Akşam radyoda Ka 
zım İsmail Kızılay kurumunun 
çalısma ve faydalarına dair bir 
konferans vermiştir. Bu akşam 
da Şükrü Hazım bir konferans 
verecektir. · 

Kızılay, cc;roiyeti, Cl.\ffillriyc -
tin ilanından burine kadar yur-

dun muht~lif yerlerinde .ıfelaket 
gören vatandaşlara yardım elini 
uzatmış ve bu yolda üç milyon 
yedi yüz on sekiz bin yüz sek -
sen altı lira harcamıştır. 

GayrimUbadillerin bonoları 
Gayri mübadiller cemiyeti ge 

nel sekreteri Şahap vazifesin • 
den istifa etmiştir. Şahap cemi
yet işleri için diyor ki: 

- Alınan tedbirler, gayri mü
badilleri iztıraptan kurtarınağa 
kafi gelmemiştir. Şimdiki satış 
şekline göre, mevcut bonoların 
ortadan kalkması seneler sürer. 
Çünkü ayda ancak bin liralık em 
tak satışı yapılıyor. Bundan l:>aş 
ka emlake değerlerinden çok·taz 
la kı.ymet konuyor. Hükumetçe 
daha evvel satılmış olan gayri 
mübadillere ait emlak bedeli ola 
rak toplanan para iki milyon li
raya yakındır. Bunların hak sa
hiplerine dağıtılması Iaznndır.,, 

İki elile yanaklarını tutmuş
tu: 

• Hazirandan itibaren posta teşki
latlarında değişiklikler olacaktır. Is
tanbu~ teşkilatı değişecek bir merkez 
müdürlliğü yapılacaktır. Hazirandan 
itibaren resmi dairelere ait mektup
lardan da ücret alınacaktır. 

• lki senedenberi iç ticaret gümrü
günde bekleyen ve üzerinde " Trab· 
zon belediyesi 1933 ., yazısı bulunan 
yangın arazözü nihayet gümrükten 
çıkarılmıştır. Bu arazöz Trabzon be
lediyesi tarafından getirtilmiş, bek • 
letilmi~ ve nihayet getiren komisyon
cu bunu Çanakkale belediyesine sat
mağa muvaffak olmuştur. 

Arazözü gümrükten çıkaran bu so 
nuncu belediyedir. 

• Tramvay şirketinin hük\imete ve 
receği paraya ait son hesaplaşmalar 
bugün başlayacaktır. Bu seferki mü
zakereler uzun sürmiyecektir. Bakan 
lık kati olarak. ne kadar para geri 
verileceğini şirkete bildirecektir. 

• Geçen yaz olduğu gibi, bu yıl da 
mevsimi Boğaziçinde ve Adalarda ge 
çirmek üzere. §ehrimize bir çok Mı
sırlı seyyah gelecektir. 

• Kükürt fiyatlarında ihtikara sa
pan bazı tüccarlann bu hilelerine bir 
set çekmek için, Sumer Bank, 50 ki
loluk çuvalların 5,5 liradan 3,5 liraya 
inmesine imkan vermiştir. 

• Tasfiye halinde olan Istanbul Es 
naf bankası hissedarlar heyeti 3 ha -
zir~nda toP.l~nac~~qr. :flu toplantula. 
ta~e heyeti azalarına, ara1annda 
i~len paylaşmaları için salihlı'e~ hve-. • n 
rılrcektir. 

'1- Şimdiye kadar belediye zabıtası 
memurları tarafından kontrol edilen 
ctobüs süratlen, bundan sonra bele -
diye makine mühendisleri tarafından 
kontrol edilecektir. Çünkü dirat bir 
teknik işi olduğundan zabıta memur-
ları bunu layıkile anlamamaktadırlar. 

llf. Türkiyeden aldığı ılil yağını lca
nşık bir hale getirerek Avrupaya sür 
meğe çalışan bir ihracatcı hakkında 
takibat yapılmağa başlanmıştır. Gül 
yağı fiyatlan geçen yıla nisbetle düş· 
müştUr. En iyi mallar, kilosu 130 li· 
radan muamele görmektedir. 

-'ı' Vergi istisnalanndan istifade et
mek için kUçük fabrikalar motor kuv 
vetlerini beş beygire, amele adedini 
de ona indirmişlerdi. Son zamanlarda 
bu müesseseler alakadar makamlara 
müracaat ederek, tekrar iş\erini bli
yUltmek istediklerini bil 1 imıişlerdir. 
Bu, şehrimiz endüstri sahasında bir 
canlılık olduğunu göstermektedir. 

lf. Eski şehir meclisi üyelerinden 
kimyager Nureddin Münşi bir zattıan 
lar ölülerin gömülmiyerek yakılması 
taraftarı idi. Bu fikri müdafaa için de 

tabakalarına h~ el uzatmadan 
çekine çekine duruşu, gözleri -
min önünden gitmez. En garibi 
ne, biliyor musun? "Patron" um 
aç bir öküz iştahile tabaklara 
saldırırken; kansına, ne gözle, 
kaşla, ne de ufak bir işaretle, 
küçük bir ima ile, ikram etmeği 
aklına bile getirmiyordu. Zaten 
dört kişiye yeten bu iştaha kar
şısında, zavallı kadıncağızın 
afallamaması kabil miydi? 

Yorulmuş gibi durdu 
- Pek saçma konuşuyoruz 

aa ... 
- Evet, pek .saçma konuşu -

yonız. .. 

Cigarasmı, ibalkonun par
maklığından bahçeye fırlatıp 
attı: 

- İnanmazsın, arıkadaş; dört 
kadeh mi, yoksa beş kadeh mi 
içti, bilmiyorum; fakat sekiz ta
bak, hem de bol olmak şartile, 
sekiz tabak faı:mlye pilakisi ye
di. Öbür m e z e 1 e r , cabası ... 
A vurtlanm şişirerek, boğulur 
gibi iğrenç bir yiyişi, ağzında -
kileri göstere göstere bir çiğne
yişi vardı ki, tiksindim, öğür
düm. ö gün ·bugün, evimde fa
sulye pişirtmem, hele rakı sof
rasında fasulye pilakisini gör
meğe tahammül edemem ... Fe
na tiksinmiştim. 

- Sana zahmet ama, zile bas, 
birini çağır. Soda getirt. Soda 
ile bir kadeh rakı içeceğim.' 

Kalktrm, kapının yanındaki 
düğmeye bastım. Çok geçmedi, 
içeriye ihtiyar hizmetçi kadın 
girdi. Kadriye'nin soda istedi
ğini söyledim. İhtiyar kadın, 
hiç sesini çıkarmadan, adeta si
linir gibi kapıdan kayboldu. Bi
raz sonra, buzlukta soğumuş bir 
küçük şişe sodayı küçük gümüş 
tepsi içinde getirdi. Tepside, 
tapa açacak anahtar da vardı. 

Cigarasmın dumanlarına goz-
lcri dalmıştı: 

Hala o tiksinmenin tesiri al. 
tında imiş gibi yüzünü buruştu-· 
ruyordu: 

- Perhizden şikayet eden 
tansiyonlu "patron"umun, per
hiz etmediği zamanlar neler ye
d iğini görmek değil, düşünmek 
bile korkunç bir şey olacak sa
nıyorum. 

Kesik kesik güliiyordu: 

bir kulüp kurmağa uğraşırdı. Nured
din Münşi, artık bu fikrinden vaz
geçtiğini, gazetecilere söylemiştir. 

lf. Adanada yetiştirilen turfanda do
matesler piyasamıza getirilmiştir. Kü 
silk boydakiler 80, büyü' boydakiler 
100 - 120 kuruştur. Ge~en yıl bu 
zamım, domates 40 kuruştu. Bu yıl 
havalar müsait gitmediğinden mev -
sim sebzeleri geç kalmıştlr. 

lf. Belediye ve müzeler idaresi şeh
rimizdekj tarihi binaları tamir ettir • 
meğe karar vermiştir. Yeni bütçe tat
bike başlandıktan sonra, bu yıl bir 
kısım binalar tamir edilecektir. 

lf. Her yıl Galatasaray lisesinde açı 
lan yerli mallar sergisi bu yıl da tem· 
muzun birinde açılacakt·r. Bu yıl ser 
gi daha evvel açılmaktadır. Bu husus 
ta şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 

.Y. Yüksek mühendis mektebinde 
hazirandan itibaren yeni bir kadro 
tatbik cdilmeğe b.:şlanacalttır. Mek· 
tep müdürlüğüne eski rektorlerden 
Suphi tayin edilmiştir. Suphi yarın 
Ankaraya gidecek ve mektep teşkila
tı hakkında bazı temaslar yapacak
tır. 

~ Amerikan lisan ve sanat mekte • 
bi kız talebeleri dün sabah 
saat 10,30 da Alemdar Amerikan jim 
nastik evinde yıllık müsamerelerini 
vermijlerdi'r. Müsamerede evvela Is
,tiklil marıı çalınmnı, jimnastik ya • 
pılmış ve m1Ui da~lar oynanmıştrr. 
Bundan sonra. küçük çocuklar bebek 
çi dükkanı isimli canlı tabloyu temsil 
etmişlerdir. 

.Y. Dilsiz ve sağırlar cemiyeti dün 
sabah saat 10 da Şehzadebaşında top 
lanacaklardı. Ekseriyet olmadı. Onü. 
müzdeki cumaya too1,. ... ~--ı...·--~0 • 

11- vcııuvanın ımarile meşgul olacak 
olan Fransız şehir mütehassısların -
dan Prost dün lstanbula gelmiştir. 
Prost şehrimizde bulunmakta olan 
Royer .ile beraber bugün Yalovaya gi 
decektır. 

Tersanemizde yapılan 
yaO gemisi 

Geçen yaz İzmit körfezinde 
Gölcük tersanesindeki fabrikada 
başlanmış olan yağ gemisinin 
teknesi bitm·~,tir. Bugünlerde 
makinesi de yerine konacaktır. 
Yeni tersanemizde Türk işçileri 
tarafından yapılan bu g~mi 1200 
ton büyüklüğündedir. Gemi ya
kında merasimle denize indiri
lecektir. 

Bazı İstanbul gazeteleri son 
günlerde İstanbul türe fakültesi 
talebelerinden yüz kadar u•
cin Ant·~-- .r-ı.uncsınde smaç 
şartları daha uygun olduğu için 
Ankaraya geldiklerini yazmış· 
lardır. 

Ankara türe fakültesinden öğ
rendiğimize göre bu haber doğ
ru değildir. Çünkü ders yılı ta· 
!ebelerin sayısı 70-80 i geçme
mektedir ve son günlerde göze 
çarpacak kadar büyük bir talebe 
akım olmamıştır. 

Kültür Bakanlığından yetkeli 
bir zat Ulus gazetesine demiş
tir ki : 

" İstanbuldan Ankaraya böy· 
le bir talebe akım olduğundan 
haberimiz yoktur. İstanbul üni· 
versitesinin sına~ şartları üni· 
versite tarafından, talebenin ih
tiyaçları gözönünde tutularak 
hazırlanmıştır. 

racaksın, yoksa ayrı ayrı mı içe- havada bir yuvarlak çizer gibi 
ceksin? sallıyordu 

Kadriye, kahkahadan kınlı- - Yok arkada~ ... Bunu soru· 
yordu: şunda, senin muhakkak b i r 

- Bu işlerin erbabı olduğun maksadın var. 
ne belli! Ayrı ayn içeceğim. İki elini koltuğun keııarları-

Önun kadehine rakı doldur · na yapıştırmıştı: 
dum ve bir elimde rakı kadehi, - Seni, yavaş yavaş anlar gi· 
bir elimde su bardağı. yanına bi oluyorum. Sen, galiba san'a· 
gittim. tın icabı, bir bahisten öbür bah-

Kadehi aldı, tatlı tatlı gülüm- se geçtikten sonra da, unutmu-
sedi: yorsun. V c her bahsin ardını ko-

- Mersi! vahyorsun. Peki, neye sordun? 
Rakıyı bir yudumda içiverdi, Gülüyordum: 

soda bardağını elimden kapar - Vailahi, bir maksatla sor· 
gibi aldı, dudaklarına götürdü. madım. Yalnız aklrma şu geldi. 
Gazli acı suyu içerken yüzünü _Ne geldi? \.:: 
buruşturuyordu. Bardağı geri - Eğer şairin bu taraflarda 
verirken tekrar gülümsedi: · oturuyorsa, mesele yok. Onu, 

- Cok mersi 1 arasıra görebiliyorsun, diyelim. 
Ne;eden hatırıma gelmişti Fakat buralardan uzaklarda ise, 

bilmiyorum; sordum: kaç gündür onu görmedin, ara-
- Senin şairin bu taraflarda matlın. ö, merak etmez mi? Sen 

mı oturuyor? özlemedin mi? 
Yorgun bir gevşeklikle arka· 

ya yasladığı başını doğrulttu: Öne eğilen başım tekrar ar· 

- Sana, "patron" umun igki 
içişini anlatacaktım. Yazlık 
bahçelerden birinde idi. Ö, ka· 
nsile beraber gelmişti. Ben, 
bahçenin karanlık, kuytu bir 
köşesine çekilmiş oturuyordum. 
~ananda iki de aııkadaşrm var
dı. "Patron" um, beni görmü -
~ordu. Hoş görse de pek tanı
,.amazdı ~a::· ~aş~daki. geniş 
ıal!ka liızumu .golgelılordu. 

- "Patron" um, karısına bi
ra kendisine de rakı getirtti. 
'D~ha rakı kadehini ağzına gö
türmeden, meze tabaklarına 
saldırdı. Ö ne iştahalı yiyişti, 
yarabbi! Çatalı, tabaklara, d~ş: 
man göğsüne süngü saplar gıbı 
batırıyordu. Birinci kadehte, ta
baklar, tertemizdi. İkinci kade
hi ısmarlar.ken, garsona, bol 
meze getirmesini, adeta emret
ti ve bol fasuly.e pilakisi getir
mesini de sö~ledi. 

- Kansının, o akşamki hali· 
ni de unutamam. Zavallı kadı
nın ili'kek ürkek bakışı, meze 

Sodayı açarken Kadriye'ye 
sordum: 

- Bunu neye sordun? kaya yaslamıştı: 
Omuzlarımı oynattnn: - Bunu düşünmekte baklr· 
- Hiç, öyle aıklrma geldi de.. sın. ... Şunu bil ki onun merak), 
Sağ elinin i§al'et P.BJ"lllağmı . (Arkası var. - Sodar.ı rakıY.a mı karıştı-
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asın Kurultayı 
ugün Toplanıyor 

ilk Basın Kurultayında 
Bulunacak D.elegeleı 

Ankara, 24. (Tan) - Türkiye 
birinci basın kurultayında bulunacak 
delegelerin isimlerini bildiriyorum: 

Özel sıyasal gUndelik 
gazeteler de.ege,eri 

Ankara: Ulus Nasuhi Baydar, İs
tanbul: Kurun Asım Us, Cümhuri
}'ct Kemal Salıh, Tan Naci Karacan, 
Zarnan Kazım, Akşam Kazım Şinasi 
bersan, Haber Rasim Us, Son Pos
ta Halil Lutfi, Frnsızcalar, Pri, Mu
zaffer, rumcalar Ligor Yaveridis, er
rneniceler Şamlıyan, İzmir,Yeni Asır 
lsrnail Hakkı Ocakoğlu,Anadolu Hay 
dar Rüşdü, Halkın Sesi Sırrı Sanlı, 
Ulusal Birlik Ömer Nakip, Yürgü, 
Süreyya, Fransızca Abdi Sokollu, 
Adana: Türk Sözü, Ferid Celal Gü
ven, Yeni Adana Ahmed Remzi Yü
regir, Balıkesir: Türk Dili, Kenan 
Akman, Mersin: Yeni Mersin, Fuad 
Akbaş, Eğe, Hasan Basri, Konya: 
Ekekon, Ziya Çalık, Malatya : Ünal, 
Necmeddin, 

Vılayetlerdeki gUndelik ol
rnıyan grup.arm delege.eri 
İzmir: Fahri, Konya: Nazım Ev

ren, Ordu: Ali Riza Gürsoy, Muğla: 
Cavid Aker, Afyon: Mahir Erken, 
Sıvas: Ahmed İzzet Eskiçin, Giresun.: 
Naci Cemşid, Trabzon, Alaplı oğ
lu Cevdet, Bursa: Musa Ataş, Ga
ziantep: Ömer Asım Aksoy, Malat
ya: Osman Etive, Edirne: Kadri O
ğuz, Samsun: İsmail Cenani Oral, 
Çankırı: Talat Onay, Amasya: E. 
l3i!ge, Zonguldak: T. Karaoğuz, El
aziz: İhsan, Eskişehir : Faruk Şükrü 
'Yersel, İzmit: Rifat Yücel, Kırklare
li: Gültekin Arda, Mardin: Siret Ba
)'ar, Kastamonu: Rifat Ur kaya, A
dana: Süreyya Örgeevren. 

V layetlerdeki mecmua 
ğruplarmm de.egeleri 

1~ajr.. ~t!fit .. ı.. tı.-- • ~ ,. 
Jn.ir: Kıiltur Ali Riza Gürel, Afyon: 
l{mtür. Sami Akyol, İsparta: Kültür, 
~eşct Köse, Kars: Kültür, Ömer Ka 
"%, Tokat: Kültür, Sıdkı Atanç, 
~iğde: KuıtUı, <:ev.ad İdil, Çanakka
le: Kültür, Nihat Özbilen, Eskışelıir: 
l{ültür, Ziya Boral, Gaziantep: Kül
tür, Tevfik Doğan Ülkümen, İstan
bul: Çocuk, Faruk, Meslek, Cevad 
Gültekin, Salon Peyami Sefa, Siyasal 

'' Türkiye için 
Hava Tehlikesi 
Vardır,, 

{Baş tarafı 1 inci sayfada] 

~eğildir. Bazı devletler bir yıl için
\le hava tahsisatlarını bir misli art
t1t'tnı§tır. 

~ l'ürkiye için havada tehlike var
..:ar· Fakat havadan aaldırışa uğra-

ak ihtimali de var mıdır? 

1 liernen §unu söyliyeyir.1 ki müda
da.~aı tamamlanmamış bir ulus için 

il.Una aaldırı§a uğramak tehlikesi 
~11.rdır.Saldmıa uğramaktan kaçınma. 
sırı en iyi yc)u haz.mliklı bulunmaktır. 
~ i;n lnönüne göre, bugün,varhğımı
l'a Orumak için 500 tayyareye ihti
ı. ç Yardır. Her tayyarenin fiyatı 60 
~ın l' 
"' ıradır. Ancak daha ağır mas-
.. ~ bu tayyarelerin yıllık masrafla· 
lt· ır. Yapılan hesaplar göstermiştir 
ti~dher tayyare yılda f.iyatr nisbe
tıj 6 e masrafa ihtiyaç gösterir. Ya
he O bin liraya a'ınan bir tayyare, 
\Jı r Yılda 60 bin lira masraf ister. 
ih•~:ıaJ rnünafoa için 500 tayyareye 
a0•

1Yacunız olduğuna göre, her yıl 
~l<.kt;ı~l.von l:ra para lazımdır. Ha!
'b .. t 1 U~Ün havadan korunmak için 
'b~nçernize koyduğumuz tahsisat 
'Un onda biridir. Türk hava ku-
~lı,u, ~todik ve yonılma b!lmeı: 
~tttı .. z:1a ıl.e bu hayırlı işe yardım 
~trı:ı ~.:!;dır. Yani ihtiyaçlar karşı
Cıt-Jı~ "'Uruma düşen y:ikümün a-

gı da artmaktadır 
'" "lfava hl'k • · b:I 1 · "<lti . "' ı esını ı en er cemı-
hıı.ıj" ad1~e bir kurum yapılacak ve 
t~i;ahtı Yerinde olanlar her yılda 
l''lr-tl ete 20 l;ra vereceklerdir. Bu 
lit-ıı.kllnı~ kıymeti, Inönünün de iş
•1 ke8ijlhği gibi İntizamla ve arka-

hu :n~den yapılmasındadır. 
t:ı\ı., ye:ııle ile Ba§bakan bir zaafı. 
da bi •v .. .-et etti: sıkışık bir zaman
.ıa.rı r ulusun her ferdi hiç acıma-

Varını Yoğunu verir. Fakat ha-

halk Bürhan Cahid, Kültür mecmua· 
lan, M. Ahmed Halid, Mizah Yusuf 
Ziya. 

Bakanlıklar, alakalı mües
seseler ve meslek grup-

ları de:egeleri 
C. H. P. den, Necib Ali Küçüka, 

Halkevlerinden, Ziya Gevher Etili, 
Başvekaletten, Bahaddin Kutay, Ha
riciye Bakanlığından, Abdulahad. 
Ziya Matlauddin, AdJiyeden, Nedim 
Ulusakul, Maliye, Celal Said Siren, 
Maarif'den, İhsan Sungu, Zaik Unat, 
Türk Dili kurumundan, .Kazıl Ah· 
med Aykaç, İzzet Ulvi Aykurt, Ana
dolu ajansından, Muvaffak Mene
mencioğlu, Ankara gazetecileri : 
adına: Mecdi S. Sayman, Avni, Mek
ki Said, T. Matbua birliğinden. Ke· 
rami, İstanbul Basın Başkanı, Tarık 
Us, İstanbul Tabiler adına, İbrahim 
Hilmi, İstanbul Kitapçılar adına, Na
ci, İstanbul Matbaacılar B. adına, 
Tahsin Demiray, İstanbul Neşriyat 

mes'uliyetlileri adına, Etem İzzet Be
nice, İstanbul Yazı işlerini idareye 
çalışanlardan, Refik Ahmed, İstanbul 
Bağlı yazıcı ve mütercimler adına, 
Ercüment Ekrem Talu, İstanbul Bağ
lı olmıyan mütercimler adına, Reşad 
Nuri, İstanbul istihbaratcıları, Fuad 
Celfil Davud, İstanbul Re ~:>am ve fo
tolar adına, Cemal, Bayi teşkilatı için 
Duyar, İstanbul Musahhihler adına, 
Sedad Simavi, Ankarada serbest yazt
cılar adına, İbrahim Necmi Dilmen, 
Aka Gündüz, Nurıtldin Ar<:.ım. 

Gazete ve mecmualar 
özel de ege er• 

Ankara, Reşad Nuri, Yurq Naşid 
Hakkı Uluğ, Çankaya, 'Namık E.Am
barcı, Varlık, Yaşa't Nabi Nayır, 
Ülkü, Nusrat Gô1ônen, Çığır, Hıfzı 
{'.ıo.. ... Ralr~a l1 ıc:-..... -..ı- •• 
lsfend.yar ı-.;sad, T. Haytarlar B. Mcc. 
Dr. Nevzad, Karınca, Ald<'ddin (" mil 
Topçubaşı, Tıp Dünyası, Osman Şev
ki Uludcığ, İçki Düşnıanı Ncnau ·'"'-
yas, Cerrahi Mec. Dr. Burhaneddin, 
Perşembe, Adil Akbay, Müzik, M. 
Ragıb Kösemıhalogıu, Hafta, Hil~I 
Akba, Gümrük rehberi, Ahmed E
sad, Yeni Ses, Münim Oskay, Kay
nak, Tevfik Fikret Sılay. 

Silah ticareti ve 
lngilız bakanlan 

Londra, 24 (A.A.) - Hüku -
met komitesini sivil siHih ticare 

1 ti hakkındaki çalrşmaları ara -
smda İngiliz barış komitesi na -
mına söz söyleyen profesör ar -
nold Forster bazı hükumet üye
lerinin silah endüstrisi tahville 
rine sahip olduklarım söylemiş
tir. Resmi' bir istatistiğe göre, 
İçişleri bakam Sir ]on Gilmar, 
Wickers siiah fabrikasının 2066 

tahviline sahiptir. Koloniler ba
kanlığı müsteşarı Sir Filipde 
de bu tahvillerden 25 tane bu
lunduğu söylenmiştir. 

Buna cevap veren Sir Filip, 
ancak kıymeti düşük üç tahvile 
sahip olduğunu bildirmiştir . · 

Eir suikasdcı 
, Şankhay, 24 (A.A.) - Şak -

haydaki arsıulusal bölge h'akyı... 
ri Abramoviç adında bir Yugos 
lavyalmm yakalanmasını emret 
miştir. Bu adamın içinde geldi -
ği "Kalküta,. vapuru tayfaları, 
bu Yugoslavm Marsilya suikas
tini yapan şebeke içinde bulun -
duğunu sarhoşlukla söylediğini 
bildirmislerdir. 

Abramoviç hakyerinde sui -
kastle ilg~si olduğunu reddet -
miştir . 

yırh bir iıı için on beş günde bir ko
va su çekmek istemez. e:z, ulusal 
kavga için özverilerden çekinmiyen 
bir ulusuz. Ba§bakanın bu kadar 
kuvvetle ve içten belirttiP.i bu uh•
sal ihtiyaç icin gereken ödevi yeri
ne getireceğ'z . 

A. Şükrü ESMER 
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Türk Hava 
Kurumu 

iki Kurultay 
Arasında 31 
Uçak kazandık 

Fuat Bulca 

Ankara, 24 (A.A.) - Bug· 
toplanan Türk hava kunımum ... ı 
altıncı kurultayında okunan ra
porda, Türk hava kurumunun 
bir yandan bugün altıncı kurul
tayına verimli bir çalı~ma ile 
girdiği, bir yandan da onuncu 
yılını bitirmek ergisine kavuş -
tuğu için sonsuz bir kıvanç için 
de bulunduğunu ve bugün Türk 
vatanının ucmak ve ucak mese
lesi üzerinde bir tek yllrek gibi 
çarpmakta, bir tek nabız gibi 
~umıakta ve on yıl içinde top • 
raklarımızdan geçen ekonomik 
esinlerin hiç birinin kurumu 
kayguya düşecek kadar sarsma 
-···s- ~ ... -ru•"' na va Kurumunun 
böyle her zaman diri ve ayakta 
kalmasını överen ulusumuzun 
göklerin korunmasına vermiş ol 
duğu öneme borçlu olduğu yazıl 
dıktan sonra başta Tür:k tarihi
nin erişilmez doruğu Önderimiz 
Atatürkle, kurumun on yıllık 
başkam İsmet Inönü olmak ü
zere bütün devlet yönetmenleri 
ne ve Cumuriyet Halk Partisi 
örgütlerinin göstenniş oldukla
;·ı ilginliği minnet duyarak an -
mayı bir düşerge ve ödev say -
dığı kaydedilmekte ve şu iza -
hat verilmektedir. 

Ge.ir 
İki kurultay arasınçlaki iki bu 

çuk yıllık gelir 3, l 44,SÇ4 lirası 
piyangodan olmak üzere sekiz 
milyon 418.377 liradır. 

Türk kuşu 
İki buçuk yıl içinde başarılan 

en önemli bir girişimdir. Anka
ra şubesinin bugünkü üye yeku
nu 20 dir. 

Türk kuşu gençler arasında 
coşkunluk derecesinde bir heye 
can uyandırmış, yurdun dört ta
rafından üye yazılmak istekleri 
başlamıştır. 

Yeni uçak arımız 
İki kurultay arasında ulusal 

enerji hava filomuza 31 uçak da 
ha ka7.andırmıştır. Bu uçakları 
veren vatan parçaları şunlar -
dır: 

Akdağmaden, Alpullu pancar 
üretmenleri, Amasya, Ayancık, 
Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, 
Bolvadin, Bozöyük, Çarşamba, 
Eskişehir, Geyve, Giresun, Ho
pa, Kadıköy,Kartal, Kavak.Kü
çükpazar, Manisa, Midyat, Or
hangazi, Ödemiş, Samsun (3), 
Sarköy, Sürmene, Trabzon (3). 

Bundan başka, işçi ve işyar 
kümeleri arasında orduya birer 
uçak vermek için çalışmalar baş 
lamış ve gümrük muhafaza ge
nel kamutanlığının önayak ol -
duğu bu girgi son .aylarda bir 
yarış halini almıştır. Bugün, po
lis10rimi7 diyanet işlerinde çalı
şanlar, kültürcüler, eczacılar, 
her ay aylıklarından, kazançla-

" . 

Harp Sonu 
· Hitler başka yol aldı; devle-
1 tin bütün kuvvetleri üzerine elı-
ni komus olan ve devlet kurum
ları ile kendisinin dayandığı ku
rum dışrnda, hiç bir kurur:ı ta -
mmayan Hitler, ne sendıka ve 
ne de kartel tanır. Almanya'da 
sosyalizm ve komünizmle bera
ber bunlar da kalktı. Devlet yal 
nız ayrı ayrı teşebbüsler tanır 
ve bu teşebbüslerde de amele ile 
patron arasındaki tezatları kav· 
gaya kadar vardırmamak için 
her iki yandan seçilmiş olan a -
zalardan kurulan bir komisyona 
devlet kendi yanından bir baş -
kan tayin eder. Teşebbüs içinde 
say ile sermaye arasında çıkan 
bütün meseleler bu komisyon -
da hallolunur ve son söz devle
tin mümessili olan başkanındır. 
Bu sistemde nomal olarak ne 
greve ve ne de lokavuta müsaa
de vardır. 

Fakat bir zamanlar Alman -
yada almış yürümüş olan ve ~a
yısı on iki milyona varan işsiz
ler meselesi yalnız bununla hal
ledilemezdi. Hitler başka daha 
cezri tedbirlere müracaat etti. 
Fabrikada işleyen kadınların 
sayısını mümkün olduğu kadar 
azalttr. Mesai saatJarmı asgari 
miktara indirdi ve bu suretle 
fabrikalarda çalışanların saytsı
nı çoğalttı. Vakıa, bunun nei;i -
cesi olarak, - ücretler düştü; 

, fakat öteki yandan ve buna mu-
kabil bir çok amele işsizlikten 
kurtuldu; aynı zamanda -
k ö y 1 e r d e n şehirlere göçe
derek a m e 1 el i k 1 e yaşayan
ların mühim bir miktarını köye 
geri gönderdi ve bunun için on
lara mesken ve toprak temin et
ti. Almanyada, köyün şehre 
g0imesi meselesi vahim bir se -
kil almaktaydı. Bu hususa ait 
bir fikir edinebilmek için yal:uz 
şu rakamlar yetişir: 1830 yrlm
da - Almanyacla köy halkı ile 
şehir halkı arasındaki nisbet -
yetmişbeşle iyrmibeş arasında
ki nisbete tekabül ediyordu. 
1930 yılındaysa, bu nisbet, ta -
mamen tersine olmuştu. Yani 
Almanyada aanayiin açılmasr i
le, 'ti.Uy ~clılı reşıııt:Ktt:ydi 'Y'o bun,. 

dan dolayı, Alman ziraati git -
tikçe azalmakta ve Almanya ge
çinmek hususunda harice gittik
çe daha çok muhtaç kalmaktay
dı. Hitler bu alanda mühim te -
şebbüslere girişti ve şimdiden 
bir dereceye kadar muvaffak ol
muş zannedilebilir. Bu teşeb · 
büsler sayesinde issizlerin sayı
sı epeyce azaldı, fakat üç milyo
na k a d a r v a r a n kalmış 
kısmı devlet için büyük masraf
ları ve derin düşünceleri mucip 
olmaktan geri kalmamaktadır. 
Unutmamalıdır ki çalışan ame
lenin ücretleri pek aşağıdır ve 
Almanyadaki geçinmek sıkmtı· 
sı Avrupanın her tarafından zı
yadedir ! Diğer taraftan Hitle -
rin bazı hareketleri Alman sa -
nayiinin durgunluğuna ve dış 
ticaretinin azalmasına sebep ol-
du. Bir kere otarşi meselesini -
ilk çıkaran Almanya oldu. Hu
dudunu ağır gümrük çenberi 
altına aldı. N omal olarak buna 
öteki devletler de ayni tedbirle 
mukabelede bulundular ve neti -
cede ticaret yekunu pek azaldı. 

rından bir para ayırarak kuru -
mumuza vermektedirler. Spor -
cularımız da özel maçlar yapa
rak bunların ürütle bir uçak al
maya karar vermişlerdir. İzmir 
köylüleri, Izmirin Dirik ilbayı 
general Kazımın yönemesile 
köy bütçelerinden ayıracakları 
bir para ile iki yıl içinde bir "İz
mir köylüleri uçağı,, almak için 
sözleşmişlerdir. 

A vrupadaki ta!ebem z 
. Ku.rumun _şimdiye kC3:dar yctiş
tırmış oldugu talebenın sayısı 
13 ü ~ühendis, 6 sı ôğretici ol . 
mak uzere 19 u bulmtlştur. 

Arsıulusal hava federasyonu
nun 35 üyesi arasında yedi yıl· 
danberi bulunmakta olan kurum 
bu federasyonun 933 ve 934 te 
Kahirede, Vaşingtonda yapmış 
olduğu iki toplantıya iştirak et
miştir. 

SiYASAL: KONUŞMA 

Devletleri 
Sonra komünistlere ve yahudi
lere karşı almış olduğu şidcletli 
tedbirler bir yandan Almanya
nm en mühim müşterilerınden 
olan Rusyayı kendisinden uzai.<
laştırdı ve öte yandan da ar'iJll -
lusal ticarette büyük rollerı O· 

lan yahudileri Almanyayı boy
kot etmeğe götürdü. Ve daha 
sonra Almanlar hususi borçlar 
üzerine dahi moratoryom koy -
dular ve tabiatile haricin itima· 
dı kesildi, kredi azaldı.! 

Görüyorsunu!: Gerek Al -
man ve gerek 1 tal yan devletçi
li&i eski istihsal usullerini esas 
itibarile tutmakla beraber, bü -
tün dikkatlerini say ile sermaye 
\arasındaki ihtilafları ?ertar~f et 

me<Ye ve parlmantarızm sıste

mir{i vıkmaö·a vakfetmişlerdir. 
• b 

Bu gayeye varmak için bunların 
aldıkları yollar başka başkadır. 
Fakat iki diktatörlük arasında 
kayda layık iki müşterek nok
ta vardır: Birisi kadın mesele :
sidır. Her ikisi de kadını mu· 
hakkar görmekte, rolünü yalnız 
çocuk yetiştirmeğe, evde ev i~ -
leri ile uğraşmağa indırmekte
dirler. İkincisi de, milliyet me -
selesidir. Bunlar milliyeti kan -
da, eski ananelere çevrilmekte 
anyorıar: Mussolini için ideal, 
eski Latin ailesini eski Roma 
İmparatorluğu ve Roma azame
tidir. Hitler icin de, dünyada 
varsa da yoks; da Cermenliktir. 
Eski Cermen ananelerini ve a -
detlerini diriltmek, Cermen ır -
kına has olan cengaverliği taze
lemek, işte Hitlerin beslediği e
mel. 

Fakat ne gariptir ki tam bu
rada iki diktatörlük arasmda 
bir tezat zuhur ediyor. Mussoli
ni Katolik dinini terviç ediyor, 
İtalyan devletinin ötedenberi 
mücadele ettiği Papalık maka -
mı ile anlaşarak bu asırlar gör
müş oJan kavgaya son veriyor 
ve Papalığın istiklalini kabul e
derek kendisine Roma içinde 
hududu çizilmiş bir devlet ta
nıyor ! 

Hj tler ise, dinde dahi eski a
nanelere, eski Cermen mabutla
nna dönmek meylindedir. Onun 
bu hususa ait fikirlerinin tercü
manı olan muharrirler, hıristi -
yanlığm bir Yahudi müessesesi 
olduğunu, Tevrat ve İncilin bi
rer Yahudi ananelerini taşıyan 
eserlerden başka bir şey olmadı
ğını kaydederek, Yahudilerin 
tahayyül ettikleri miskin, zaval
lı, bir yüzüne vurulduğu zaman 
öbür yüzünü çevirert bir Allahın 
Alman milleti gibi canlı, taşkın 
bir varlığa gelmediğini, onun ye 
rine Alman ruhiyatı ile d2ha 
uygun olan intikamcı, kavgacı, 
eski Alman mabutlarının konul
ması lazımgeldiğini yazıp duru
yorlar. 

Hülasa olarak bu iki diktatör 
lüğün memleketlerine hizmet 
etmedikleri iddia olunamaz. Her 
ikisi de çok karışmış ve adeta a
narsi halinde bulunan ülkeleri-
ne huzur ve sükun temin etti -
ler. Zaten, diktatörlükler, anar
şinin mahsulü olduğu gibi, sü -
kun ve huzur da, mutlakiyetle -
rin hususiyetlerindendir. Aynı 
zamanda, Mussolini İtalya için 
uluslar arasında şerefli bir mev
k_i ver~i .. Ziraatini genişlettird;, 
tıcaretmı arttırdı. Hitler ise, Al
man milletinin maneviyatım 
yükseltti. birliğini temin ettı ve 
cüretli kararlan ile Almanyayı 
kafese sokmuş olan Paris ant
laşmasının çözülmesine teseb
büs ederek hu husus Almanİara 
büyük ümitler verdi. 

Fakat bütün bunlar. çok pa
halıya maloldu ve olmaktadlr. 
Hürriyetten, milli hakimiyetten 
eser kalmadı. Alman ve İtaly1n 
milletleri silinmislerdir. verleri
ne bir kac kisi kocmuş: düsii -
nen, duyan, söyliyen, vaparı, 
hareket eden hep onlardır. Ve 
neticede bu milJetlerin hiç ol -
mazsa maddi refah ve saadetle
ri temin edil mis mi? diye soru -
lursa zannetmiyoruz ki miisbet 
cevap verilebilsin. Buhran ora . 
larda da kendi ezici tesirlerini 
göstermektedir, sıkıntı belki 
başka bir çok yerlerinkinden 

iKi ÇEŞiT ADAM 

Hayatta iki çeşit adam_ görü· 
rünı. Siz de dikkat etsenı:ı bun· 
Jar ıgöri1,'rsünüz. Birisi demirden 
adam, öteki ağaçtan ... 

Bunların ikisi de sağlama
damlardır. Yükle! Yükleyebildi 
ğin kadar! .. Dayamr. Araların
daki fark azdır, ama can alacak 
bir farktır. 

Demirden dediğimiz çeşide 
yükle'i:Jikçe bel verir, omuzun_a 
verdiğimiz yük ağıı Jaştıkça eg· 
rilir ve gösterir ki; bu yükü ta
sıyamaz. Eğer onu yo~r etmek 
istemezseniz tabii eyi/meye baş 
Jaymca yüklemeyi kesc::rsiniz. 

Ağaçtan dediğimiz ikinci çe· 
şide gelince: o görünüşte dalıa 
çok dayamklıdır .. Yükledi~~e 
çeker. Ne bel verır.1?_C: eyılıı:. 
Lakin yük, çekebilecegmden bır 
çekirdek fazlalaşınca çat! eder 
ortasından kırzlır. Ve artık bir 
daha işe yaramaz. Oteki demir· 
den dediğim ise belini doğru/ta 
bilir. 

Dilemeliyiz ki: ha;attL iş gör 
düğümüz ve yük yüklediğimiz 
adamlar mümkün olduğu kadar 
aemirdert plsun da dalgınlıkla 
sırtına fazla vük vurudsak kı -
rılmadan eyiİd>7 ve bize yükü • 
nün ağırhğını g.östersin .... A· 
ğaçtan olurrn bun/at çok daya
nrr gibi görünür ·ma ,"Je fayda 
ki . olacak bu - kırılıverfr:se on
ları oldum olası ksybetmiş olu
ruz. 

B. FELEK 

Tecim ve endüs
tri Kurultayında 
Umumi heyet 

bugün toplanıyo,r 
Ankara, 24 (A.A.) - Tecim 

ve endüstri kurultayı genel se~ 
reterliğinden bildirilmektedir: 

1 - Tecim ve endüstri komis r ı 
yonlan bugün de çalışmalarına 
devam etmişlerdir. Bunlardan 
tecim borsaları, genel mağaza -
lar ve deniz ürünleri komisyon
ları çalı~malannı bitirerek ra -
porlarınr heyeti umumiyeye su -
nulmak üzere genel sekreterliğe 
vermişlerdir. 

2 - Tecim odaları kanun ve 
nizamname komisyonu bu sa • 
bah çalısmalarına devam etmiş 
ve raporlarını hazırlamaya baş · 
lamışlardır. 

3 - Dilek ve standardizasyon 
enciimenleri akşam geç vakite 
kadar çalışmalarına devam et -
mişlerdir. 

Standardizasyon encümenine 
tarım işleri umum müdürü Abi
din iştirak etmiş ve encümen a
zalarının suallerine çok kıymet
li izahatta bulunmuştur. 

Bu encümenler raporlarım ya 
rın genel sekreterliğe verecek -
lerdir. 

4 - Yarın saat 1 O da heyeti 
umumiye toplanarak encümen -
lerden gelen raporların tetkiki
ne başlayacaktır. 

Gırit asıl eri 
Atina, 24 (Hususi .nuhabiri

mizden) - Girit asilerinin mu
hakemesine bakan divanı harp 
on kişiyi yirmi sene ile beş sene 
arasında muhtelif muvakkat kü 
reğe mahkum etmiştir. 

General Kotehokis beraat et· 
miştir. 

Muhalifler n beyannamesi 
Atina, 24 (A.A.) - Ayrışık 

partiler bir biJdiriğ çıkararak 
halkı saylav seçimine girmeme -
ye cağırmışlardır. 

d~ha ziyadedir. Yalnız şu fark la 
k.ı bunlar ne bir meclis ve n e 
b~: matbuat vasıtasile dertlerini 
dokmek tesellisinden mahrum • 
dur'ar. 

Şimdi geçivorum liberal -lev
letl:r devl~tçiliğiıie: Başta Şi
malı Amerıka geliyor. 

At.med A~AOeLu 
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Güm üş 
Liralar 
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Yemleme Haber, Yemleme Vesika Olduğu 
Gibi Yemleme Casuslar da Vardır 

Aylarca basılacak, basıl~y.or, 
diye beklemi~tik. Günün bırın -
de darphaneye emir geldi: 

- Basılsın! 
Ve makineler işlemcğe başla

dı: 
_ Oooh ... dedik, en son şu 

kirli, yırtık kağıt liralardan kur-
Bunlar şöyle gözden geçirı: 

lir ve ayırt edilirse yüzde sek
seninin düşkün, bnşıboş, oğru, 
kanlı kişiler olduğu görülür. 
İşin şaşılacak yeri şudur ki ser
visler, iyi yurtseverler bulama
dıkları veyahut yemleme casus 
kullanmak istedikleri kurunlar
da bu türlüteri ararlar. Namus 

. ve doğruluk düşüncesini casus
lukta da yürütmek istiyenler bu 
işi yapamaz ve Karı Hans gibi, 
yakayı tez ele verir, kendiler.ini 
ve işlerini feda ederler. Çalmak 
ve yalan söylemek bir san'attır 
ki alışmamış, tecrübe yapmamış 
olanların işi değildir: Yine söy
liyelim ki tehlikeye göğüs ger
mek kahramanlık değildir. Kah
ramanlık vurulmak değil, vur
maktır. Casuslukta bu gereklik 
daha çok kendini gösterir. 

• 
Haberci (Emissaire) 

Eger casusları işlerine, gidiş· 
lerine, yerlerine göre ayırt et
meğe kalkarsak on türlü casus 
sayabiliriz. Fakat bu denli iyice 
elemeğe kalkmayalım. Ancak 
bazı yazılarda ve hele birçok 
dergilerde bir "haberci,, sözüne 
rastlıyoruz. Şöyle anlatılıyor: 
"Düşman ülkesinde bulunup 
onun planlarım gizlice ele geçi
rip veya görüp anhyarak öbür 
tarafa bildirmek, veyahut düş
man partileri veya meclisleri 
üzerinde nüfuz kazanarak öbür 
tarafın dileğine göre iş görmek 
üzere tayin edilen ve her halde 
gizli tutulan bir ajandır.,, 

Buradan anlaşılıyor ki haber
ci, casus gibi gezici ve bin bir 
türlü iş gören bir ajan olmadığı 
gibi "hain,, lerden de değildir. 
Belki hiç bir yönden olmıyan, 
fakat casus gibi bu da para, 
hmc, kazanç, sevgi, merak. .. gi
bi duygularla bize çalışan bir 
kişidir: casustur. 

Memleketlerinde ve Almanla
rın elinde kalan Belçikaiıların 
kendi ordularına ve İtilaf ser
vislerine yaptıkları hizmetleri 
casusluğun "habercilik,, kısmı
na koyabiliriz. 

"Gizli kuvvetler,, Bolşevikle
rin her memlekette elde ettikle
ri komünistleri haberci olarak 
gösteriyor. komün1stlerin yap -
tıkları işlere de bakılınca siya
sal, üs~l {Askeri), propaganda, 
sabotaJ, grev ve provokasiyon 
ile uğraştıkları, yani bütün ma
nasiyle casusluk yaptıkları açık 
bir alandadır. 

Y e m 1 e m e casus lıı 
Yemleme haber, yemleme ve

sika olduğu gibi yemleme ca
suslar da vardır. Büyük harpte 
bunu bilhassa Almanların tat
bik ettikleri söyleniyor. 

Yemleme casus ne demektir? 
Düşman memleketine bir casus 
gönderilir, fakat düşmanın bu 
ajandan şüphelendiği yahut bu 

Tayyareye işareti verirken yakalanan casus 
ajanın tedbirsizliği dolayısiyle ratçılar bu vasıtaya posta kutu
nihayet ele geçeceği veyahut su adını vermişlerdir. Bunun en 
gönderilecek veya gönderilmiş parlak örneğini Londrada İngi
başka değerli ajanların maske- liz emniyet servisi - Scotland 
lenmesi ve bir de ajanın aldığı Yard _bulmuştur. 
direktiflere uymaksızın kendi Her casusu yakalamak gerek 
havası ve kendi zevkiyle vakit 
geçirdiği, emirlere uymadığı an- midir, değil midir? meselesi de 
!aşıldığı zamanlar bunların bu bahse gireceği için burada 
düşman eline geçmesi kolaylaş- biraz fazla duracağız. 
tırılır, onlar ya kendi ussuzluk- Biliriz ki savaş casusluğu ile 
lan veyahut bağlı oldukları barış casusluğu bir değildir. Sa
merkezin kasten verdiği yapıl-
maz bir işi yapacağım diye uğ- vaşta casuslar düşman yurdu
raşırken veya merkezin dolam- na, düşmanın ordusunun içine 
haçlı yollardan sezdirmesiyle ve gerisine sokularak her günkü 
yakalanır, ortadan kalkarlar. hareketleri, silahları, ordunun 

Bunların en ünlü örnegi Jo- ve askerin i üzünU, avaşa 
seph Marks'drr. Bunlar ingilt.e- olan inan ve isteğini öğrenip 
reye gönderdikleri iyi ajanları- bildirmek yükümündedir. ( ı) 
nı saklryabilmek için bunu tüc-
car sıfatiyle Londraya gönder- Bu, zor bir iştir. Pasaport, kon
mişlerdi. Karaya ayak basar trol, yollama ve iletme gü~lük
basmaz o kadar budalaca hare- leri, imkansızlıkları, tehlikeleri 
ket etti ki, hemen yakalandı. vardır. 
Fakat İngilizler bunun bir za- Yalnız bu değil, uzun veya 
vallı olduğunu anlayınca kurşu-
na dizmediler, harbin sonuna kısa bir uza da kalacak olsa ken 
kadar sivil esirler kampında disine bir iş, bir ocak bulması 
tuttular. gerektir. Niçin geldi~ini, ~~~i~ 

Yemleme ajanların mahiyet- kaldığını, ne yapmak ıstedıgını 
leri anlaşıldığı,. zavallılıkları polis sorar ve kanacak bir kar
görüldüğü kurunlarda bunlar şılık ister. Dahası var: Casus, 
hemen genel olarak öldürülme-
mekte ve yalnız hapsedilmekte- bitaraf ülkede bir adrese yaz-
dirler. mak ve oradan gelecek yazıları 

• kontrespiyonajm işkillemiyece -
p o s t a k u t u s u ği bir adresten almak zaruretin-

Bu da casusların muhaberesi- dedir. İşte casuslukta "posta 
ni alıp veren bir ajandır. Diye- kutusu,. denilen adam budur. 
lim ki Londraya yerleşmiş bir Barışta gerek casuslar ve ge
Alman casusu vardır. Bu adam rek posta kutulan kontrespiyo
Almanyadaki merkezi ile muha- najca bilinse bile kendilerine 
bere edemez. Raporlarını posta- bir şey sezdirilmez, casus yal
ya veremez ve postadan alamaz. nız kollanır, nerelerden neler 
Şu halde İngiliz kontrespiyo -
najının şüphelenmiyeceği, iti- aldığı, neler yazdığı, kimlere 
mat ettiği bir adam lazımdır. yazdığı ve daha bunun gibi iş
Bu adam casusun mektup, rapor leri gözden kaçırılmaz. Fakat 
veya telgraflarını alır bitaraf bu usul her zaman doğru neti
b~r memleketteki adr;se gönde- ce vermez. Kontrespiyonaj na
rır veyahut oradan aldıklarını sıl emin olabilir ki casusun hiç 
gizlice casusa verir. işte istihba-

bir hareketi gözden kaçmıyor 

tuluyoruz! . 
Paraların basılması bittı İlk 

günlerde, tek tük elimize geçi -
yordu. Madeni paraya. ~oktan • 
dır hasret kaldığımız ıçın bun -
lar kaJ?ıŞ kapışa gitti. 
Gümüş liralar; b.u. ara?a dur

madan basıldığı ıçın pıyasada 
bollaşacağmı umuyorduk. Fa -
kat aradan altı aydan fazla za • 
man geçti~ Gümüş liranın yüzü
nü görebilene aşkolsun ! .. .. 

Peki ama, ne oldu bu gumuş 
liralara ? 

Yetecek kadar mı basılmadı? 
Yoksa, herkes eline geçen para· 
yı, çömlek bankasına mı yatırı -
yor? 

Az basıldıysa, neden az basıl
dı? Yetecek kadar basıldıysa, 
halkımız bunları neden 
rişe dökmüyor? Cepte ta~i ..... a
sı güç olduğu için gümüş lir~ • 
ların kağıt liralardan fazla pt -
yasada görülmesi gerekti. Bu -
nun aksi neden oldu? diye soru
yoruz. 

Salahaddin GÜNGÖR 

iki Hisar 
Arasındaki fark 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Şirketihayriye . Müdürü Ba~ ı 

Yusuf Ziyanın bılet bedellen 
tenzilatı yolundaki sözl~ri bizi 1 
biraz düşündürse gerektır. Me
sela: Kandilliden pek aykırı ile
ride olan Rumelihisar biletleri
nin bedellerinde yapılan indiri
şin Tramvay ve '°t.Pb.üs rekabeti 
,ıı, münasebeti pek azmış, mc$a-
fe meselesi de üçüncü. derecede 
gelirmiş. 

Acaba bizim düşünemediği
miz, akıl erdiremediğimiz ~izli 
sebepler nedir? Mesela; Anado
lu sahili halkının daha zengin, 
tab'an mürüvvetli olması mı? 
Yoksa, şirket vapurlarının esiri 
bulurunası mı? 

Şirketihayriyenin bugün tut· 
tuğu yol bu halkı yalnız bilet 
ücretlerinin fazlalığı ile sıknn
yor, belki ev ve t;trazi kıymetle
rinin düşüşleriyle de yıkıyor. 
Maliye tahakkuk şubelerinde 

yapılacak araştırmalar dahi gös
terir ki bilhassa boğazın Anado
lu kıyılarındaki emlak ve arazi 
kıymetlerinin tadili yüzi.ınden 
hazinenin gördüğü zararlar da 

Fazla Söze Ne Hacet!.. 

NE OLUR? 
Frenklerin tolerance dedikleri 

ve türkçede ;yarı göz yumma di

yebileceğimiz. ha§ görme, hususi 

ahlakta medeniliğin yükseklik 

öl,çüsüdür. Ulualar ve soylann Ü· 

yeleri medenileıtikçe kendine 

lear§! yapclcıın loir .ürü ay'"nlılılo

rı hoş görmeye bqlaf'. BU:de bu 

huy e~hiJcnb•ri ı;ardz. Büyijkl11r, 

küçükleri ve onlann bir takım 

ufak telek suçlannı hoş görürler

di. Avrupada siyasal inanıılarda 

ı.ıe bilgi münakatalarında da bu 

h .. 1 L-•: ..... "'v"' ı ullcge· as llorm .. ,.,. .. ,,. .. 
liriz.. Çünkü düşünceler tatbikat 

meydanına konmadıkça daima 

saygı ile kar§ılanmalıdıf'. 

Bu aon hareket bi:cle he,. za. 
man ;yapılamıyor. Fihir münaka
ıalarında ötedenberi biraz çeti
ni:zdir ve cok kere bu münakaıa
ları ilim a-lanından kah kavga ve 
kah duygu alanına aürükleriz. O 

z.aman rengi, naturası deiİfİr ... 

Anlatmak istediğimiz. bu da de 

ğildir. Biz.de haf görme daima 
vardır ama bunlara • ne ;yazık ki • 

olmaması lciz.ım gelen yerde rast· 

lanı;yor: va:ı:ifede. Tramvaydan 
atla,,an acf-, tcra faraltnn ırı. 

den fOlörü, ek•ik tarttın emalr, 

Ü8tÜrce UÜJ•n ;,; ;ycpmcunr11 kim· 

seyi kovalaması gereherı(er ltun· 

lara: 

- Adam ne olur?. 
~ .. - ""urma:ı:larsa düzen bozu 

lur, ahlak bozulur ve vazifeye 

karşı bağlılık duygusu sıskalaıır. 

Hoş. görme ilim münaka1aların· 
da, hususi ahlakta ve insanlık İf· 

lerinde medenilik ölçüsüdür. Fa· 

kat vazife alanında çok :z.arorlı · 
dır ... 

BU: böyle dÜ§ÜnÜ;yoruz. 

Siz ne dersiniz? _____________________ __, 

çok mühimdir. Heniiz akıl erdi- ·~~~~~~~~~~~!!!!i~~~~~iiiiOiiiiiiOiiiii--..""'"i!ö~~~~~ 

remediğimiz, Rumeli ve Anado- ., t t .• h a d 1 M .• 11 Al lu yakalan arasındaki bilet fark 
larında ne gibi sebeplerin rol 

oynadığını. şirketihayriyeuin Tu·· rk s·ıgorta Şirketi 
sayın müdürü halka bildirirse 

herkesi merak ve üzüntüden Ha ·k ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
d . rı . . . h .d. kurtarır zanne enm. Sigortaları halk için müsaıt şeraıtı avı ır. 

Şirket yolcularından V H d 
Kanlıcalı Rıza Merkezi idaresi : Galatada nyon anın a 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. ZAYi - Galata ithalat gümrü- 3221 
Telefon : 4.4887. ğünün 12230 sayılı 22-11-33 günlü ..:..-..-...._~~~~iiiiii!!!!~~~~~~~~~~~~~~--~---· 

1 nci ve 2 nci nü~ha beyıınname- • 

lerim zayi ~mu~u~ Yenileri çı· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
karılacağıodan eıkilerin hükmü 
yoktur. Galata'da, D. Koh'n 

ve Y. Voreopuloı 

ve her muhaberesi kendi elleri
ne geçiyor? Bu iş servisin kuv
vetine, inan ve özenine, hafif 
zararlara göz yumulmasına bağ- • ...mi!~~i!!"-iii~iiiiiiiii~~~~--~• 
bdır. Böyle olmazsa casusu tut
mak ve sınır dışına atmak da

MISIR İS Limite~ OPERATÖR 

Doktor nimet 
Ankara caddesi Zorlu 

apartmanı No. 21. 
Cumadan maada hergün 
saat 7 6 hastalannı kabul 

~ eder. 3232 ~ • 

Sermayesi : ı 00,000 Türk Lirası 
Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDER1':7E 
TüRKiYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştır. 

ha sağlam olur. Deniyor ki bir 
casusu tutmak demek yerine ge
lecek ve bizce izini ve yerini bul
mak uzun ve güç olacak başka 
bir casusu çağırmak olur. Hal- • 
buki bulduğumuz ve gözümüz-
den kaçırmadığımız casus ye- •-!!!!'"~~~~~~~~~!!!!!!!!!!'~ • 
rinde kaldıkça kontrespiyonaj 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR . 

f SKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde· 
O OK 1 O R renler, hesabımıza, TtlRKIYE İŞ BANKASI şubelerinden işi daha kolaydır; düşman baş

ka casus göndermek ihtiyacını , 
duymıyacaktır. 

(Arkası var) 

avans alabilirler. 
Rurçuklo Hakkı Ozeı En iyi fiyatla, en az masraf ve komi~yo~la ·~.in bi~ sure~~ 
Galatasarayda Kanzuk cczahanesı iş görmek istiyenlerin MISIR İŞ LIMITED ı tercıh etm 
karşısında Sahne sokağında 3 nu· leri kendi menfaatleri icabıdır. 

t d. maralı aparnmanda ı numara. • MISIRİŞ İ k derı·ye (1) ngilizler buna "Foolspy,, 1
• Telgraf adresı - s en 

Karada~h casuslar 
yorlar, Fransızlar da "Eepion appat,, •1~~!!!!!~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~~3~2~1: l~~!i!!!!~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 3226 
diye ~eviriyorlar. 
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S 0 .N· HABER 
METAKSAS SELANiKTE Havr Limanında 

Kralcılar"Yaşasın Büyük Bir 
K 1, o· B v d 1 Transatlant ra .,, ıye agır ı ar Garı Yapıldı 
Meta k sa s Yun an Bir /iğ ini Havr, 24 (A.~.)-"~?ı:n8:n-
K v C'" l•• di transatlantık gemısının ış-

7 Q /zn gapacagznl ~Og UgOI le~eye konulması ve Havr_li-
manındaki yeni büyük tesısat 
şerefine yapılan şenliklerde, 
cumur başkanı Löbrun, diplomcl 
tik heyet ve bir çok hükumet er 
kanı hazır bulunmuşlardır. 

Sellnikte Beyaz Kule 

'Atina, 24 (Hususi muha!Jiri
nıizden) - Dün seçim mücade
lesi söylevini vermek üzere Se
laniğe giden Metaksas istasyon 
da kral taraftan bir çok teşek -
küller tarabrldan kaqılanmış 
:ve ')raşasın kral!" sadaları ile 
şehire götürülmüştür. 

Selanik gazetecilerine diyP.v 
\'eren Metaksas, memleketin 
kurtulması için başka çare olma 
dığından partisinin krallık bay
rağını açtığını, ancak kral saye
sinde Yunanistanda birlik temin 
edilebijeceğini söylemiştir. 

Kendisi iktidar mevkıine gel
diği zaman son isyan suçlulan· 
nı affedip etmiyeceği hakkında. 
gazetecilerin sorgusuna Metak 
sas "bu iş kralın işidir'' cevab
nı vennistir .. Metaksas profra
mını ahaliye anlatırken kral t:.ı
taftarları yaş~m kral diye tc -
2ahürat Yafif•ualar ..w.w.-.. .d. 
aomşaraRrf mayi§lcrde bulun -
muşlardır. 

Kondllis SelAnıOe gidiyor 
Atıııa, 24 (Hususi muhabiri

rnizden) - General Kondilis pa 
zar günü sabahleyjn uçak ile fıe 
laniğe giderek seçim için bir scy 
levde bulunacaktır. Kondilis bu 
söylevinde hükumetin programı 
ıu anlattıktan sonra ahaliden lis 
tesindeki namzetlere reylerini 
'lcrmelerini isteyecektir. Scla -
nikte ahali partisinin iki listesi 
lnuhaliflerden de Metaksas iie 

Metaksas 
müstakillerin namzet listeleri 
hulunduğundan bunlardan hüku 
met listesinin tercih edilmesini 
de ahaliye tavsiye edecektir. 

Muhalifler ve seçim 
Atina, 24 (Hususi muhabiri

mizden) - Muhalifleriıf'seçime - . 
zerine gazetecilere bir diyev ve-
ren Başbakan Çaldaris muhalif
lerin hükumetin memleketi no
mal vaziyete getirmek için sar -
fettiei mesaiye engel oldukları
nı söylemiştir. 

Rejim meselesi 
Atina, 24 (Hususi muhabiri

mizden} - Hürriyetperver 
parti lider muavini Sofulis par
tilerinin seçime girmemelerinin 
sebepleri arasında rejim mesele 
sinin ihdas edilmesini de zikret
mişi tr. 

HABEŞ - ITALYA MESELESi 

iki Tarafa da Yeni Bir 
Uzlaşma Formülü Verildi 

.jükumetlerine! , uir bzlaşma for 
mülü verilmişdir. Cevaplar ya
kında beklenmektedir. 

Dün öğleden sonra Laval, E
den, Aloiai ve Habeş delegesi 
arasında yapılan konuşma ltal 
ya· Habeş anlaşmazlığında bir 
uzlaşmaya vanlabileceği ümidi
ni uyandırmıştı~. 

ı, Muaaolininin elinde 
Cenevre, 24 (A.A.) - İtal -

yan • Habe' anlaşmazlığı muh
telif delegelikleri meşgul etmek 
tedir. Genelce düşünüldüğüne 
göre bu meselenin halli M usso
lininin elindedir. 

Diğer taraftan, uluslar kuru -
mu, Arnavutluktaki huıusi azlık 
okullan meselesinin tetkikini ey 
lüle bırakmıştır • 

Hicaz ve ltalya 
Roma, 24 <A.A.) - Mussoli

ni, Hicaz dış işleri bakanı Fuat 
Hamza ile iki saat konuşmuş -
tur. 

Bir Habeş zabiti 

Bir Bahriahmer devleti ol -
mak itibariyle Eritrenin karıı .. 
sında bulunan 1 tal ya, müslüman 
Arabistan ile dostça münasebet 

Cenevre, 24 
akşilllla Roma 

(A.A.) - Dün ı lerde bulunmak dileğindedir. 
:ve Addis Abeba Kralın ıcrcfiııc :verdiği bir zi. 

Bir ıöyle veren cumur başka· 
nı Havr limanı faaliyetinin art
tı;ılması için yapılan işleri izah 
etmiştir. Yeni tesisat~ bi~ k~ç 
yüz milyon frank sarfedılmıştır. 
Tesisatın en mühimleri arasın
da bulunan 20 metre genişliğin
de ve 600 metre uzunluğunda 
transtlantik gar, ve 80 metre 
yüksekliğindeki kule "Norman 
di,, gibi büyük bir geminin yol
cu ve eşya nakli işlerini kolay
laştıracaktır. 

D Uz hatta rökor 
Berli'n,23. A.A.- Uç motorlu 

bir Yunkers Alman uçağı aşağı 
yukarı bin kilometre olan Paris
Berlin yolunu üç saatte almak 
suretile düzhat üzerinde hız re
ıkorunu kınnıştrr. 

Harbin ylldönUmU 
Roma, 24 (A.A.) - ltalyan

lann harbe girdiği 24 mayıs ta
rihinin yıl dönümü münasebeti
le yapılacak tezahürat bütün l -
talyan radyo postalan ve bir 
çok ecnebı postaları taraf m:i ın 
neşredilecektir. 

yafette hazır bulunan veliaht İb 
nissuud, süel manevraları takip 
euniştir. 

ltalyanın pre•f ji 
Paris, 24 (A.A.) - Gazete -

ler, İtalyan - Habeş anlaşmazlı
ğım halletmek için muhtelif yol 
lar bulwıdummıı .Y~-.,, 

Bu mesele hakkında genel dü 
şünüşü söyleyen Pöti Parizyen 
gazetesi diyor ki : 

"İtalyanın prestijine dokun -
madan Habeşistana şikayet hak 
kı vermek suretiyle bir uzlaşma 
şeı.'.li tiulunmuş görünmekte -
dir • 

lngilizler Habeşistana 
sillh vermeye mi taraflar? 

Londra, 24 (A.A.) - ltalyan
Habeş uymazlığından bahseden 
Nyuz Kroniki ve Deyli Herald 
gazeteleri bir savaş çtkannak 
tehlikesini gösteren bu uymaz
lrk ile uluslar sosyetesi kurulu
nun uğraşması lazım ğeldiğini 
yazıyorlar. 

Times gazetesi, baş yazısın
da diyor ki: 

"İtalyan gazeteleri 1ngiltere
nin Habeşistana silah verilme -
sine taraftar bulunduğunu yaz
maktadırlar. Stanhope bunun 
doğru olmadığını bildirdi. 

Bu diyev, İtalyan gazeteleri
ni yatııtıracak yerde tam tersi 
olarak daha bir takım §eyler uy 
durup yazmaya körükledi. 

Daily Meyi gazetesi İtalyan 
Somalisindeki aytarından aldı
ğı bir haberde general Grarya
ninin İtalyan kuvvetlerinin ek
siklerini tamamlamaya uğraştı 
ğını yazmaktadır. 

ltalyaJ\ın savaşa henüz tama 
mile hazır bulunmadığı görülü
yor. İtalyan Somalisine yığın yı 
ğm yiyecek ve savaş kereçleri 
gelmektedir. 

Musolini diyor ki 
Roma, 24 (A.I •. ) - İtalyanın 

genel savaşa girdiğinin onuncu 
yıl dönilmü dolayısile Musaolini 
V enedik alanında kalabalık 
bir halk önünde verdiği söylev
de demiştir ki: 

"Yüz yıl bir kuzu gibi yaıa • 
maktansa, bir gün bir arslan gi
bi yaşamak daha iyidir. İtalya 
bir karan almadan önce çok sak 
nılı ve öngörülüdür,fakat bir ke· 
re de karan verince amaca doğ· 

HitlerinSöylevi Yunanista nda Gazete 1 er 
ve Polonyahlar V e P a r t i 1 e r 

lnglllzler Alman-
1 ardan izahat 

istiyecekler 
Varşova, 24 (A.A.) - Eks -

pres Poranni gazetesi Hitl~rin 
söylevinden bahsederek dıyor 
ki: 

Söylev, bir baysallık duyuşu 
(intibaı) vermektedir. Bitler, 
Lehistandan bahsederken, Leh
Alman andlaşma~n~ Avrupa 
barışı için kıymetlı bır yardım 
olduğunu haklı olarak söylemiş 
tir. Almanya bu andlaşmayı yal 
nız körükörüne yetirmek değil 
bunun süresiz bir surete uzama
sını ve bundan doğan dostane 
münasebatrn daha ziyade derin 
leşmesini istemektedir. Lehis -
tan da aynı istektedir. 

Hitler bu suretle diinya önün 
de bu andlaşmanın geçici olma
dığını berkitmiştir . 

İ.eh - Alman pakti 
Varşova, 24 (A.A.) - Polı -

ka gazetesi, Hitlerin söylevin -
den bahsederek bu nutkun ba
rış yolunda bir adnn olduğunu 
yazarak diyor ki : 

Leh • Alman paktı muvakkat 
bir şey olmayıp önemli bir ta -
kon Avrupa meselelerinin sürek 
li olarak kotarılması yolunda ya 
şaması lazım gelen bir andlaş -
madır. 

lngillzler iz1ıhat iatiyacekler 
Londra, 24 (A.A.) - İngiliz 

diplomatik mahafili, Berlin İn· 
giliz büyük elçiliğinin, Alınan 
hükumetinden, Hitlerin Rayiş
tagdaki söylevinin bazı nokta -
lan hakkında izahlar istemek 
emrini almasını mümkün gör .. 
mektcdirler. 

Benel bir konferans 
Londra, 24 (A.A.) - Bura • 

da dolaşan haberlere göre, İn -
giltere yeni bir barıı andlaıması 
nı görüşmek üzere genel bir 
konferansın yakında toplanma
sına teşebbüs edecektir. 

• 
Mak Donald kralla görüflü 
~ .. '4..A ) - --:-:;.ı 

bu sabah tekrar başbakan -
donaldı kabul ederek kendisiyle 
uzun milddct görüşmUştür. Son 
bir iki gün içinde kral yedinci de 
fadır ki, Makdonaldı kabul et -
mektedir. 

Çekoslovakyada seçim 
Varşova, 24 (A.A.) - Eks

pres Poranni gazetesi, Çekoslo
vakya seçiminden bahsederek 
diyor ki: 

Dış bakam Benes bu seçimde 
büyük bir bozguna uğramış ve 
siyasası seçiciler tarafından o
nanmamıştır. 

Kendisine karşı olanlar bu se 
çimde başarrklar kazanmıştır. 
Bu durum Çek hükilmetine Çek 
olmıyanlara kartı yükenlerini 
tutmadığını hatırlatmakta ve 
Çckoslovakyanın bu yükenlere 
uygun olarak içıel bir tevileme 
• tensik. göıtennektedir. 

Prenses lng~rid evıendi 
Stokholm, 24 (A.A.) - İsveç 

prensesi tnıirid ile Danimarka 
veliahtı Frederik, bu sabah Is
veç, Danimarka ve Belçika kral 
ve kraliçeleri olduğu halde çok 
parlak törenle evlenmişlerdir. 
İngiltereyi prens ve prenses 
Conneught temsil ediyorlardı. 

Oanlf aallhlyet 
Paris, 24 (A.A.) - Hüktimet 

yalnız biltçeyi denkleıtinnek i
çin değil aynı zamanda idart ve 
hatti siyasi bir takım ıslahat 
yapmak için meclisten geniş sa. 
Jıihiyetler istiyeceğini parlimen 
to mahafilinde söylemektedir. 

Amerikan manevraaı 
Honolülü, 24 (A.A.) - Do

nanma manevraları sırasında bü 
yük bir sava, uçağının denize 
düşerek altı kişinin ölümüne se 
hep olması gemileri, projektör -
lerini yakmak mecburiyetinde 
bırakmış ve kumandanın büyük 
bir önem verdiği esrar perdesi -
ni kaldırmıştır. 

45 uçak derhal Pearlharbor'a 
dönmek emrini alnu§lanbr. -

[Atina Hususi Muhabirimiz Yazıyor] 

Oldu, olacak, kalktı, kalkacak, 
bugün, yarın derken nihayet 
dün örfi idare ile sansör artık 
kat'iyyen ~alkmış oluyor. Kat
iyyen ... diye yazdıktan sonra ka
lemimin ucuna fiilen kelimesi de 
geldi. Fakat yazamadım. Çün
kü hakikatte örfi idare ile san
sör fiilen kalkmış değildir. Dün 
vermiş olduğum haberde de söy: 
!ediğim gibi, hilkilmet, umumt 
niramı tehlikede gördüğü tak
dirde kanunu esasinin 1 O, 11, 12, 
13 14, 15, 16, 18 ve 100 üncii 

t • 

maddelerini feshedebilecektır. 
Bu maddelerden 1 O, 11 ve 12 in· 
cileri hürriyeti şahsiyeye, 13 ün
cüsü içtimalar hakkına, 14 ün
cüsü cemiyetler nizamnamesine, 
1 S incisi hane masuniyetine, 16 
ncııı matbuat hürriyetine, 18 in
cisi muhaberatm masuniyetine, 
ve 100 üncüsü de jüriler ile di
vanıharplerin salahiyetlerine 
aittir. 

Bundan başka dün örfi idare 
ile sansörün kaldırıldığını bildi
ren emimamelerden ikincisi, bir 
hüküm verilene kadar bir ma~ 
ile on iki mart arasında ceza ka
nununun 123 ve 131 nci madde
lerine temas eden cürüm işlemiş 
olanların divanıharpler tarafın
dan muhakemesi yapılmakta 
devam edileceğine, suçluların 
kefaletle dahi tahliye edilemiye
ceklerine ve ihtiyati bir şekilde 
tevkif edilmekte devam edilece-
ğine dair bir madde konulduğu 
gibi, divanıharplerin daha başka 
maddelere dokunan cürümleri 
de muhakeme edebilecekleri, ve 
Atina ile Patras'taki divanıharp
lerin daimiliğinden bahsedil
mektedir. 

Görülüyor ki kalemim "fiilen., 
diye yazmaktan çekinmekte 
pek haklı. Fakat geliniz sizinle 
beraber Yuna?ıistanm siyasi ha
ritası üzerinde dolaşalım ve o
nun bir -eğer tabir -caizse- siyasi 
coğrafyasını yapalım. İtiraf et-
mek lazımdır k~ bu çok güç bir 
iş, zira, İstanbul vil~etinin cc
mi,,-thıl ~ufnde V(bde dok
.am gayrifaal nekadar cmiyet 
ve klilp yazılı ise, Yunanistanda 
o kadar çok siyasi fırka vardır. 
Biz, bu fırkaların anka kuşu 
olanlarını bırakacağız ve doğ
rudan doğruya, bugün, az çok 
bir rol oynıyanlan ile meşgul 
olacağız. Hemen şunu da il~ve 
edeyim ki, fırkaların program-
larından da bahsedecek değilim. 
Sebebi ikidir. 

1 - Çoğunun programın isim 
l~rinden bellidir. 

2 - Birçoğunun programları 
hemen hemen aynidir. Sadece 
liderleri itibarile "fırka,, ismini 
taşırlar. 

BugUn, Yunanistanda en başta 
gelen fırka, lideri Çaldaris olan 
halk fırkasıdır. Hiikfimeti ve ik
tidarı elinde tutan bu fırkaya 
Kondilisin milli radikal fırkası 
da iltihak etmiştir. Pesmazoğlu 
ile Maksimos gibi birer yukar
da ayırdığnn iki numaralı fırka 
derecesinde kuvvetli olan şahsi
yetler Çaldarisin fırkasına men
supturlar. 

Bu iki fırkadan gayri fırkalar 
muhalefet fırkalarını teşkil 
ederler. Bir mart tarihine kadar 
asıl muhalefet fırkası diye anı
lan fırka Venizelosun olan libe
ral fırka idi. Bugün, bu f ırkanm 
yerinde, bütün manasiyle yeller 
esmektedir. Fakat acaba haki
katen öyle mi? Buna "şimdilik 
öyle,, diyebiliriz. 

Muhalefet fırkaları liderleri ile 
beraber şunlardır: Milonasrn 
Çiftçi, Kafandaris'in Demokrat 
Terakkiperver; Mihalakopulo -
sun Demokrat muhafazakh; 
Papanastasiyu'nun Çiftçi işçi 
fırkaları. 

Muhalif fırkalara komünistler 
ile dağılan liberalleri de ilave et· 
mek lazımaı. Lakin komünistler, 
divanıharp tarafından faaliyet
ten menedflmişlerdi. Bununla 
beraber faaliyetlerine devam et
mektedirler. Liberallerin ise Pa
pandreu'nun liderliği altında 
toplanacakları daha düne gele· 
ne kadar söyleniyordu. Halbuki 
dün PaP.IJldreu ile sixasi arka-

daşları cümhuriyetçi fırka ismi 
altında bir yeni, gfıya yeni fırka 
kunnuşlardır ve bir de gazete 
çıkannağa başladılar. 

Bu muhalefet fırkalarmdan 
başka biri büyük, biri küçük ol
mak üzere temayülleri pek mü
tehavvil olan iki fırka vardır. 
Büyüğü Metaksasm elefterofro· 
non yani serbest dilşünce fırka
sıdır. Bu fırka ile Metaksas 
krallığın ihyasını istemektedir. 
Fakat diğer taraftan da Venize
los aleyhtarı olduğundan tabia
tiyle bugünkü hükumet tarafta
n görünilyor. · Buna rağmen 
hükumete de kafa tutuyor. Hat
ta geçenlerde, hükumeti müşkül 
mevkie koymak için, yapılacak 
olan intihabatın aynı zamanda 
bir reyiam olmasını, ha!~m 
cümhuriyet veya krallık re1ım
lerinden birini de intihap etmek 
istemesini istemişti. Buna, hü
kumet namma Kondilis cevap 
verdi. Cevabın ben - siz de zan
nederim - şöyle olacağını ta· 
savvur etmiştim: 

- Hayır Bay Metaksas, kral
lık rejimi mevzuu b~?s?lam~z. 
Çünkü Cümhuriyet re1ımınd~yız, 
ve bu rejimi krallığa tercıhan 
kabul etmiş bulunuyoruz. 

Fakat Kondilisin cevabı böyle 
olmadı. Kondilis, bir mektupla 
cevap verdi. Mektupta, rejim 
meselesinin intihaptan sonra, se
çilen saylavlar tarafından görü
şülebileceğini, eğer, _saylav.l:r, 
münasip görürlerse hır reyıam 
yapılabileceğini bildiriyordu. 
Bunun sebebi şudur: Nasıl Me
taksas bu talebi ile kral taraf
tarlarının reylerini kazanmak is· 
tiyorsa, Kondilisin de ay':1ı se
beple böyle müphem ve vaıt do
lu bir mektup yi:lzarak aynı rey
lerini hükumete kazandırmak 
istemesidir. 

Gelelim ikinci küçük fırkaya. 
Bu fırka, J orj Merkuris'in milli 
sosyalist fırkasıdır. Yani Nazi. 
Bu fırka Venizelist aleyhtarı ol· 
duğundan mü'fi~efet gruputıa 
girmiyor. Buna ka11dık hüku
met fırkasına da tamamen bağlı 
değildir. 

Şimdi de, Atina'da çıkan baş-
• hca gazetelerle temayüllerini, 
hangi fırkalara bağlı olduklarını 
söyliyelim. Lafı uzatmamak 
için, sadece gazetelerin isimleri 
ile, siyast akidelerini yazmakla 
iktifa edeceğim. 
HükUınet taraftarı gazetelerin 

başında Katimerini gelir. Bu 
gazete müfrittir. Gene müfr~t 
olarak, hük\imet taraftarı Elli
nikon Mellon vardır. HükUınet 
taraftan mutedil bir gazete Pro
ia'dır. Bundan başka gene hü· 
kum et taraftan V radini var. 
Müfrit bir Venizelos aleyhtarı 
olduğundan hükumet taraftan 
sayılan mühim gazetelerden 
biri de Tipos'tur. Aneksartitos 
gazetesi çiftçileri müdafaa eder. 
Fakat hükUınete de meyyaldir. 
Elefteros Antropos gazetesi si· 
yasi akidesini kat'i olarak belli 
etmemektedir. Lakin bugün hü
kfimet taraftandır. Çünkü hü
kumet kuvvetlidir. 

Müstakil gazetelerden en bü
yüğü Akropolis'tir. Sonra Estia 
ve isyan günü çıkan İho tis El
lades gelirler. Vaktiyle Venize: 
list olup ;-imdi ne oldukları belli 
olmıyan gazeteler ise Etnoı, 
Patris, dtin tekrar çıkmağa .ba~
hyan Elefteron Vima ile Atınaı· 
ka !Jea bir de Neos Kozmoıtur. 

Bu gazetelere, ~omüni~t~~rin 
gazetesi olan Rizospastıs ı de 
ilave etmek IJznndır. 

A tinanm başlıca gazetelerini 
saydık. Yunanistanın siyasi fır
kalarının başlıcalarını da söyle
dik. Bu harita üzerinde yol bul
mak artık size düşer. 

Fikret ADIL 

Oörlng Atinaya geliyor 
Atina, 24 (Hususi r. uhabir i

mizden) - General Göring bal
ayı seyahatini yapmak üzere ka 
nsile birlikte sah günü buraya 
gelecek ve sekiz gün kalacaktır. 
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"MEIN KAMPF ,, 

KAVGAM 
H i t 1 e r' i n ya z d ı '1 • k i ta b 

[BU ESERDE iLERi 
SURÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAG/MIZ YOK -
TUR. BU TEFRiKAYI 
BÜTÜN DÜNYADA DE
DiKODU UYANDIR -
MIŞ SiYASI BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DIYORUZ.l 

Bitler kitabının bu faslında 
sonlara doğru der ki: 
"- Marksizmin izleri üstün

de yürüyecek bir milliyetçi sos
yalıst partisinin iyilikten zi vade 
zararı olur. Vazifesinin Mark
sist sendikalara rekabetten iba
ret olduğunu zanneden bir mil
liyetçi sosyalist partisi mevcut 
olacağına, böyle bir kurumun 
yokluğu elbette ki daha iyidir. 

Bu düşüncelerledir ki Hitle;• 
mü~ade_le yıllarında açtığı hare~ 
ketın hır sendikalist olabilmesi 
yo.llar~ı . daima kapamıştır. 
Hıtler ıçın iki istikamet vardı 
Ya parti arkadaşlarım sendika~ 
lardan çıkmağa davet etmek 
yahu.t çıkmasalar da içten içe 
sendık?ların infisahma çalışma
larım ıstemek. 

~iti.er, bu ikinci şıkkı ihtiyar 
etmıştır. 

Mücadele zamanında hangi 
vasıtaya müracaat edilirse edil
sin, hepsi de mübahtır. Evvela 
ulusal ülkü davasında bütün fi
kirleri kazanmak, ondan sonra 
işçinin halini, vaktini yoluna 
k~ymak gerekti. Bu sebepten 
Hıtler, partisinin zaferini temi
ne uğraşırken, ne patronu kız
dırmış, ne işçiyi soğutmustur. 
Suya sabuna dokunmada~ bu 
mühim davayı memleket işİeri
ni ele aldıktan sonraya bırak _ 
mıştır. 

Hitler'in çok beğendiği ve 
b~zan da model ittihaz ettiği 
hır .a~am da Mussolinidir. Mus
sol~n~ bir gün bir 'Fransız gaze
tecısıne: 

.- E~vela siyasi nizamı te
mın ettım, şimdi de iktısadi ni
zamı kuracağnn, demiş. 

Gerçi Hitler 1922 ve 1923 
yıllarında l\'"•\rksist sendikaları 
yola getirmek için fırsatlar çık
~ış ol~uğunu söyler. O zaman
kı enflasyon ve mali müşküller 
~ele. cemiyetlerinde müessir iş 
gorebılmek için hazır ele gelmiş 
kozlardı. 

. Maamafih Hitler sırasını bck
lıyerek buna da lu'"zum .. . gorme-
mış,. Y_avaş yavaş sendikalardan 
partı~ıne aldığı adamlara, bu 
sen~ıkalan içten yıkmak için 
telkınlerde bulunmu•t 

H" 1 k" .., ur. 
"k "dıt er ıtabmm ~' faslında 
ı tı ar mevkiine geçtikten son-
ra, ~l~anyada ne biçim iktısadi 
yem hır teşkilat viicud . 

k . . a getır-
me ~ıyetınde olduğundan bah-
:etrnıyob~· Sda~~tce "Mesleki oda
ar,, ve ır e ktısat parlamen

tosu,, hakkında düşündükle . . .. ı· · B nnı soy uyor. u fasılda sadece öğ-
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fl~~ .. .j)~J] 
Bilrhan CAHiD 

tıracak ve derhal işe başlana -
caktı. 

Muhtar Arifte bu sahayı ve
rimli bir hale getirmek içın te
sisat yapacaktı. 

Muhtar Arifin gelişi öteki 
mühendisleri ilkönce kuşkulan
dırmıştı. Hepsinin şirketle bir 
mukavelesi olmakla berabet o -
nun da bir mühendis oluşu mi -
delerini bulandırmıştı. Ona böy
le ayn bir iş verilmes ibu endi
şelermi ortadan kaldırdı. 

• 
Bir iki gün içinde Atik çiftli-

ği ile Basibrin arasındaki mü -
zakereler iyi netice verdi. 

Demir bey iyi bir mukavele i
le arazisinin bu parçasını orı yıl 
için şirkete kiraladı. Şirket: on 
yıl sonra burada yapacağı tesi
satı da olduğu gibi bırakacaktı. 

Demir bey mukavelenin im -
alandığı çitliğin o meşhur mer 

rendiğimiz, Hitler'in sınıf kav
galarını kat'iyyen istemediğid : r. 

-11-

Ulusal hükumet karsısında . 
D i n 

Hitlerin yazdığı kitapta ulu -
sal hükumet karşısında kilise
nin durumunu da açıkça söyle
memesine imkan olamazdı. Bir 
memleket içinde cismani ve ru
hani münasebetler nasıl olmalı
dır? Gerçi Hitler kitabında bu 
~~hi.s için bir fasıl ayırmış de -
gıldır. Fakat kitabının birçok 
satırları arasında bazı fikirlerini 
söyl~miştir. Biz de bu fikirleri 
burada bir araya tophyacağız. 

Hitler soysal bakımdan dinin 
lüzumuna kanidir. Zamanının 
birçok münevverlerine din bah
sine alakasızlık gösterdikleri 
için serzeni~ eder. Der ki: 

"- Halkın büyük kütlesi fi
lozoflardan mürekkep değil -
dir. Bu kütle için itikat, dünya
yı görüş zaviyesinden en çok 
dayandığı bir mesnettir. Hayatı 
ahlak penceresinden görür. O
nun içindir ki ahlakın muhafaza
sı noktasından bu kütlenin kuv
vetli bir müzahereti olabilir. 

Dini tedrisatın geniş bir tesi
ri olabilmesi, milletin de bunu 
kabul ederek ona uyabilmesi 
için öğretilen akidelerin sağlam 
ve mutlak bir otoritesi olması 

lazımdır. itikat bozuk olunca, 
kilisenin öğrettiği şeylerin bir 
tesiri olamaz. Bazı itikat düş
manları, kendilerini din gibi bir 
rehberden münezzeh görebilir -
Ier. Fakat bu adamlar yüz bin
lerce say11ırsa, dini benimsemiş 
olanları milyonlarca saymak la
zımdır. 

itikatlara yapılan hücumlar, 
kanunlara yapılan hücumlara 
benzerler. Bu sonuncusu tam bir 
anarşiye yol açarsa, öteki de hiç 
bir ahlaki ve manevi kıyıneti 
olmıyan diai karauleğa götü -
rür.,, 

Bir politika adamı için dinin 
kıymetini ölçmek mevzuubahis 
olduğu zaman, teraziye gelen 
ağıcbk, o dinin hakikate neka
dar erişebildiği değil, cemiyete 
nekadar faydası dckunabildiği -
dir. Dinin yerine herhangi baş
ka bir disiplin konulmadıkça, 
onu tahribe kalkmak manasız 
bir hareket olur. Hitler, yüksek 
politika sebeplerinden dolayı di
ni itikatların muhafazasına ne 
kadar kanise, itikatlara değil, fa 
kat kiliselere hücum etfnekten 
de çekinmiyor. Ona göre kilise
ler vazifelerini hakkiyle becere
miyorlar. Hitler tabii hahamla
n kale bile almıyor. Çünkü ya
hudilerin hakiki bir dinleri yok
tur ve onlardan gelse gelse an
cak fenalık gelebilir. Hitlerin 
ş~kayeti katolik ve protestan ki
liselerindendir. Bir defa bu kili
selerin müşterek bir hatası var-

~er taraçasında misafirlerine 
hır zıyafet çekti. Turgut bu eski 
dostun~ ~ekrar kazandığı ıçın 
çok sevınıyordu. 

d 
.. °.. akşam otomobille Atikten 
onuyorlardı. 

Yanlarında Vatson oldu. . . "'h . gu. 1-
ç~? mu endıs Şahin pat:·ona 
turkçe ko~uşmağa başladı: 

- Demır beyin kızını nasıl 
buluyorsunuz? 

Turgut başını çevirdi. 
Gülümsedi. Bu bakışta bircok 

şeyler soran bir alnn vardı. • 
Şahin kızardı. Yutkundu. Pat 

ronun zeki gözleri delikan•ınm 
yüzündeki renk ve hareketleri 
kaçırmamıştı. Ağırlaştı. İş ba -
şındaki hali aldı: 

- Atik kanından gelen her 
insan temizdir. 

Ve bu eski ailenin bildiği ve 
işittiği tarihinden biraz bahset
tikten sonra Şahinin asıl so rgu
suna geldi: 

- Erguvan göğsümüzü ka -
bartan yüksek bir Türk kızıdır. 

Şahin sustu. 
Turgut bu sükuttan kuşku -

lanmış gibi sordu: 

..... 

S A ·G.L .I K ·. 

ÖGÜTLERİ 
Güzel 
Bir spor 

Bisiklet şampiyonu Tatat'm 
günde vasati yüz kilome tre yol 
alarak Ankaradan İstanbuia gel 
diğini Tan'da okurken şüphesiy, 
keyiflenmişsinizdir. Bu gencin 
muvaffakiyeti. sağhklarmı dü -
şünen ve kend:Jerini hastalıktan 
korumak isteyen bütiin gençler 
için güzel bir derstir. Zcıten şam 
piyonun gazetede görü!cn resmi 
de bisikletin sağlığa ne kadar 
faydalı olduğunu ispat ediyor. 

Sağlık bakımından en ziyade 
pratik spor yokuş yulrnrı yürü
mek sayılırsa, onpan sor.ra bi -
siklet gelir. Bisiklet insa.u koş -
maktan dört beş defa daha az 
yorar ve uzun yollara bile git -
mc~e müsait olduğund;ın spo -
run faydasına seyahatm keyfi 
ve faydası da katılmış olur. 

Bisiklet bir çok adaleleri bir -
den işlettiği için bu yöwlen fay
dası büyüktür. HalLuki onun 
iyiliği yalnız adaleler üzerine 
değildir. 

Nefes alma bisik!et gezmele
rinde daima çoğalır, r1aha işlek 
olur. Bisiklet şamp·~ •'nlanıım 
nefes alma kapasite\erı beş lit -
r..:den ziyadeye çıkar. Eu kadarı 
bir onlarda bir de uoksörlerde 
görülür. 

Kalbin vurması da bisiklet ü
zerinde artar. Fazla~ına O'idil -o 
mezse bu da iyi bir şeyıi"r. Bi -
siklette giden, mide:;inin ve kar
nının üzerine eğilerek kendi 
kendisine adeta masaj yaptığın
dan bundan hazım isi de fayda .. .. }; 

gorur. 

Bisiklet üzerinde böf!e eı>il • 
meden dolayı bazıları bisiklete, 
kanburluk verir, diye ım; bulur
lar. Halbuki eğilmek yalnız ada
lelerin takallüs etmesiııden ileri 
gelir. Belkemiği bükülttıez. Bu
nun için bisikleti kanhur çocuk,. 
lara bile tavsiye ederler. 

Bu güzel spora en~eJ olabi le
cek ancak bir hasta tık vardır: 
Kalb hastalıkları, ak~· ge,· şiş • 
kinliği, karaciğer ve bôbrck has 
talıkları, veremi hatıra getire -
cek kadar ilerlemiş kansızlıklar. 
Bacaklarında varis onlar da bi
siklete binmeyi elbette hatırla • 
rına getirmezler. Bunlardan 
başka burun hastalıkları da bi -
sikletten zarar görürler. 

Bunlar olmayınca, bütiin 
gençler, genç olmayanlar b~le, 
bisikletten fayda bulurlar. En 
ziyade, kapalı yerlerde fikirl'!ri
le çalışanlar, kafası yorgun ~ -
lanlar, şişman olanlar, kansız -
lıkları pek ilerlememiş bulunan
lar için bisiklet çok iyi bir spor
dur. 

Lokman Hekim 

dır. "Ari,, olanların galebesini 
temin için birleşecek yerde, bi
lakis biribirlerine saldırıyorlar. 

(Arkası var) 

- Onu sen nasıl budun? 
Yıldırım süratile cevap ver -

di: 
- Çok güzel! 
- Ben yokken iyi hadi3eler 

olmuş. Demir bey çok titiz bir 
adamdır. Bir zaman bizim aır.e
l~den bir kaçı onun sürlikrinden 
hır kaç koyun çalmışlardı. O za
mand~nberi bize adeta •hrgm -
~r :. Bır. ka~ kere kendim gittim. 

zur dıledım. Nazik adan, hoş 
adam. Fakat onun dere' ey'1· h b h" · · ru-u .u adıseyı bir türlü aftede-
medı. Kaç kere davet ettim. Bi
rer bahane ile gelmedı" 0 · . b" . nun 
ıçın ıraz hayret ediyorum Şu 
hald~ ?~ gelişini hayırlı bıle ·ek 
kendısı ıle temas edelim. 

Ve karar verdiler . 
Atik çiftliği arazisinden Gök

dere mmtakasında haritct~ı ı:rka
rılan yetmiş kilometre kare bir 
saha on yıl için kiralanacaktı. 
Bunun şartlarım patron. Şahin 
ve V a t s o n d a mürekkep 
bir grup Demir beyle kara.-Jaş-

Turgudun kuşkusu artmıştı: 
- Bir fikrin var mı? dedi. 
- Ne e-ibi? 

Cenubi Amerikall 
Dün Şehrimize 

Gazeteciler 
Geldiler 

i~lerinden biri yolda iken Sen dominig 
' dış işler bakanhğına tayinini haber aldı 

Amerikah gazeteciler 
motörde 

Ankarayi ziyaret edecek olan 
cenubi Amerika gazetecilerin -
den mürekkep heyet dün öğle -
den sonra Romanya Seyrisefain 
idaresinin Peleş vapurile Kös -
tenceden şehrimize gelmişler -
<lir. 

Amerikalı meslekta~ ı arımız 
vapur.da matbuat genel 'müdür . 
lüğü lstanbul mümessili Neşet 
Halil ile İstanbul gazetecilerin 
den mürekkep bir grup tarafın
dan karşılanmıs ve hükumet na 
mma Parkotelde misafir edil -
mişlerdir. 

Saygılı misafirlerle vapurda 
tanışmak çok dostane ve sami
mi olmuştur. Dün İstanbul iyi 
bir tesadüf eseri olarak en Iatif 
bir bahar günü yaşamıştır. Mes 
lektaşlarımızı otelde veya şeh -
rin boğuk havası içinde bırak -
maktan ise bir gezinti yapılması 
tercih edilmiş ve vapurdan çı -
kar çıkmaz tutulan bir motörle 
Büyükadaya gidilmiştir. 

Adada arabalarla bir tur ya -
pılmıştır. 'I;pr yolunda gazinoda 
Mannaraya karşı biı:..kahve i
çilmiştir. İlk defa olarak lstan-
bula gelmiş meslektaşlarımız 
Büyükada gezintisinden cok 
memnun olmuş\ardır. Pa~is, 
Bükreş, Köstence ve sonra Ka -
radenizde on, on beş saat süren 
bir yolculuktan sonra Büyükada 
misafirlere dünya cenneti hissi -
ni venniştir . 
Akşam Parkotelde misafirler 

şerefine hususi bir yemek veril
miştir. 

Misafirler bugün camileri, ev 
kaf ve asari atika müzelerini ge 
zeceklerdir. Bu akşam şerefleri
ne bir ziyafet verilecektir . 

Yarın Topkapı sarayı gezile
cektir. Akşamı meslektaşları -
mız Ankarava hareket edecek -
terdir. 

Gelen gazeteciler 
Gelen meslektaşlarımızın ye

disi cenubi Amerikah ve biri İs 
panyol olmak üzere sekiz kişi
dir. Bunlar Romanyanın 10 ma
yıs milli bayramında bulunmak 
üzere Bükreşe gitmişler orada 

- Aranızda bir sevgi baş -
langrcı var mı? 

- O kadar ciddi ve arkadaş 
bir kız ki böyle bir arzumu ona 
duyurmak bile güç. 

- Olabilir. Fakat kızını iyi 
yetiştiren Demir bey ona iyi bir 
yuva kurmayı da düşünür. Se -
nin de böyle bir düşüncen var 
mı? ~ 

Şahin sıkılıyordu. 
- Bilmem ki, dedi. Erguvan 

benim için ideal bir kadın olabi
lir. Fakat onun arzusunu, duyu
şuuu bilmiyorum ki! 

Turgudun başı büyük karar -
l~r verdiğ-i zamanlar olduğu gi
bı sallandı: 

- O~u anlamak işini bana bı
rak. Eger sen yarını düşündün 
ve karar verdinse !.. 

Şahin mırıldanır gibi: 
. - Çok teşekkür ederim de

dı .. ~ugüne kadar beni himaye 
ettınız. Yetiştirdiniz. Bu yüksek 
dostluğunuz beni size ayrılma
yacak kadar sıkı bağlamıştır. 
Bana gösterdiğiniz yol ve hava
tımı kurmaktan kıvanç duyaca
ğım. 

Sen - Dominig dış işler
Bakanhğına tayin ediıen 

BRAHO 

Titüleskonun tavsiyesi ve Tev -
fik Rüştü Arasın daveti üzerine 
memleketimizi görmek üzere İs 
tanbula gelmişlerdir. 

Meslektaşlarımız içinde Sen-
D o m i n i g gazetecilerinden 
Bracho bulunmaktadır. Bracho 
gazeteci olarak seyahate çık -
mış ise de bakan olarak memle 
ketine dönecektir. Bracho Bük -
reşte bulunduğu sırada Cenevre 
den telefona çağmlmış ve ulus
lar kurumu umumi katibi kendi
ttine Sen - .Dominig dı• i•l•r ba -
kanhğma tay.in edil4iğini bildir 
miştir. Bracho esasen Sen - Do
minig hükumetinin uluslar kuru 
mu murahhasıdır. 

Gelen diğer gazeteciler şun -
!ardır: Assoceadet Presse gaze 
telerile Buenos - Ayres'de çıkan 
El Hocrar Altanti..-1 .. A.haı, ~c 
renrıo ngaiete muhabiri Louis 
Aguilar, Venezeulleda çıkan U
niversal gazetesi muhabiri Jo -
quin Baredes, (bu zat ayni za 
manda Salvatör Cumhuriyeti -
nin Paris maslahatgüzarıdır). 

Guastemala gazetecilerinden 
Alfredo Bustamente, Columbia 
gazetecilerinden Ricardo Veje -
ran'o Casla Rika gazetecilerin -
den Moreno Comos ve Madrit
te çıkan Heraldode ve El Libe
ral gazetelerile Sagi tario ajansı 
muhabiri Alnardan ibarettir. 

Sen Dominig dış işler Bakam 
ne diyor? 

Sen Dominig dış işler bakan
lığına tayin edildiğini Bükreşte 
haber alan Bracho Cümhuri -

Turgut tok bir sesle cevap 
verdi: 

- Tesekküre değer bir şey 
yok. Dürüst, temiz bir genç için 
muvaffak olmak, mes'ut olmak 
bir haktır. 

Şahin kac; gündür içini kemi
ren bu derde bir ortak bulabil -
diği için sevinçten çıldırıyordu. 

Basibrin'e geldikleri zaman 
dayanamadı. Vatson'u kucak -
ladı. Koca adamı kaldırdı, hop
lattı. 

Şakayı seven Amerikalı buse 
vincin sebebini anlamamakla 
beraber, gülerek başım salladı· 

- Anlaşıldı, dedi. Bu akşam 
canın viski istiyor. Gel de Bla
kenvaytta bana yardım et. 

• 
Mühendis Muhtar Arif Gök-

dere ırmağında açılacak kanal· 
lar, ovaya bakan dağlar arasın
da örülecek barrage'ın planları
m ~izmis, işe baslamıştı. 
. İki yüzden fazla işçi parti par 

tı cahşıyorlardı. 

Muhtar Arif arkasm<la keten 
bir iş elbisesi. başında genis ke
narlı hasır şapka, ayaklannda 
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Propaganda 
Müdürlüğü 
Dün Ka.patıldı 
[Sofya Hususi Mu
ha b i r ı m i z b i 1 d i r i y o r ) 

Sof ya, 24 mayıs 

Georgieff hükumeti zamanın
da tesis edilen ve Zlatef hüku -
meti zamanında muhafaza olu -
nan askeri rejimle beraber vücu 
de gelen propaganda müdürlü -
ğünün bu gece kapatılmasına 
karar verildi. 

Bu müessesenin genel müdü -
rü Zlatef evvelki mesleği olan 
askeri müddeiumumiliğe geti -
rilecektir. 

Sansör işleri iç bakanlığa,mes 
leki teşekküller müdürlüğe eko 
nomi bakanlığına bağlanmış lı. 
tır. 

Bugün yeni bir matbuat kanu 
nu neşredilerek gazetelere biraz 
serbesti verilmiştir. yeni Tosef 
hükumeti mevkiiııi bir parça 
sağlamlastırmıştır. 

Mahmut -NECMEDDlN 

yet partisine mensuptur. Eski 
bir gazeteci olan Bracho, ulus -
lar kurumunda murahhas oldu
ğundan A vrupada oturmakta -
dır. Fakat Ankarayı ziyaretten 
sonra memlekete dönecektir. 

Bracho dün bize Türkiyenin 
pek yabancısı olmadığını söyli -
j\~rek dedi ki : 

- Türkiyeye ait çok şeyler 
okudum, bunun için Türkiyenin 
herkesi hayrette bırakan inkı -
Iaplar yaptığını biliyorum. Bü -
yük Şefiniz Atatürk bugün dün
yanın en büyük ve en kuvvetli 
şahsiyetlerinden biri olmuştur. 

Henüz Türkiyeyi görmedim. 
Fakat bugün yaptığımız Büyük 
ada gezintisi bende bıraktığı in
tiba itibarile umduklarımın üs -
tüne geçmiştir. Burası ne güzel 
yer .. Ne şirin ve ne latif çehre -
ler .. Bana öyle ~eliyor ki, bura
cı. hiç kimae ha11~__plmaz .•• 

Bracho ile ,bira.ı da ;sıyasa1 du 
rumdan bahsettik. Avrupanın 
bugünkü sıyasal vaziyeti hak • 
kında dedi ki : 

- Ben A vrupanın durumu 
hakkında nikbinim. Ortada şim 
dilik harp terı;ı, ... -: 't')u. urmıyor. 
:oc~ıetıer barışı temine muvaf -
fak olacaklardır .. ,, 

Diğer meslekdaşlarımız 
ne diyorlar ? 

Meslektaşlarımız Ankaraya 
muayyen bir programla gi tmi -
yorlar .. Dün bize dediler ki: 

- Programımız yoktur. Ya
hut yegane p r o g r a m ı m ı z 
siz Türkleri görmek ve anlamak 
tır... Biz Türklere çok yabancı 
değiliz. Cenubi Amerikada bazı 
Türklere ve Türkiyeden gelip 
yerleşmis insanlara tesadüf edi 
liyor. Hatta Buenos Ayres'de 
Bir Türk mahallesi vardır. Ora 
da Türk adetlerini görebilirsi -
niz. Hatta evlerine gidecek olsa 
mz size alaturka bir fincan kah
ve bile ikram ederler .... ,, 

getrler amele arasında, onlarla 
teklif sizce konuşarak çalışıyor
du. 

Burası Basibrin'e oldukça u
zaktı. Hayvanla gidip geliyor -
du. İşçiler, kalfalar Gökdere -
nin ağaçlıklı bir dönümünde 
kendilerine küçük barakalar 
yapmışlardır. 

Hesaplarına göre yapı işi altı 
ayda bitecekti. Ondan sonra e
kim işleri baslayacaktı. Daha 
şimdiden civarın zengin çiftçile· 
ri bu .araziyi şirketten kirala -
mak veyahut ortaklaşa işlemek 
için müracaat ediyorlardı. Bu 
arazinin bir kaç noktasında son
daj da yapı1ataktı. Buralarda U· 

mulmadık yerde gaz damarı 
meydana çıkıyordu. 

Muhtar Arif yeni girdiği ha
yata, memnun olmamakla bera
ber, burada kazanacağı para ile 
eski sermavesini bulahilece2'ini 
ümit ederek kendini alrşurmağa 
çalrs1vordu. 

Her saba~ Ncıdva ile nnHs;ip 
iş başına gitmek icin hayvana 
atlarken yeisten baygınlıklar 
geçiriyordu. (.Arkası var) 
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rKLAVUZ 
iÇiN DERSLER 

-14-
Tenıddüt etmek - Dm-ukwk, 

ikircinmek 
Tereddüt - Dunlkaa, durulua

lba, il&ıircinme 
Mütereddit - Duruksun, ikircin 
Son dersimizi tereddüt etmek ke

limesinde bırakmıştık. Kılavuz: eski 
dergiden iki kelimeyi buna karşılık 
olarak koymuştur. 

Belki duruksamak daha güzel; fa
kat ikircinmek de bütün Anadoluda 
bilinen bir kelimedir. 

Tehlike kar§ııında durukaamak, 
)'cniHJıektir. 

Harb, durukaa'ya ıetmez. 
Durubun adamlar, aıyaaada hiçbir 

Zaınan ön aafa geçemezler. 
Ayni miaalleri ikinci kelimemizle 

tekrar edelim: 
Tehlike karşısında ikircinmek, ye

llilınektir. 
Harb, ikircinmeye gelmez. 

· İkircin adamlar, sıyasada, hiçbir 
ltiınan ön aafa geçemezler. 

• 
Müzaıbre - Görüıme, aörüıü 
Mu...ıım,_ - Aybpna 
Teatii etür - Oylafına 
Efkan umumiye - ~Y (Ka

llhui • oy'clan) 
lfabc§ meaelcai hakkında ilk gô • 

l'Ü§mcler dUn olmuştur. 
~on görüıüden aonra, danrtma 

)olu ile bu meseleııin içinden çıka
lnıyac:atımızı aııtadık. 

Bizde aytı,malarm çoğu, kahve 
•tılmalaruıa benzer. 

Aytipnak bir kavga değil, bir oy
latmadır. 

Ingılterede bmoy birkaç giinden
bcn yeniden itçi partisine eğgindir. 

Bu miullcrde geçen yeni kelime
ler: 

K.....- - Rız,i tarafeyn 
Eism - Mütemayil 

• Inıa... hayal - Umuaa 
lnık:iaan hayale uj'ramlık - Umu._...., 
İnkİaM'I zin - Y alkm 
O kadar ıüvendiğim bu adam, be

lli, çalıımıya batladıtının daha erte· 
~ ır,ilı.il WUUN'ya uğrattı. 

liayal peıinde ' kÖJIWlk, sık aık, 
llnıuaanmalr dam~lrtir 

rıı~u,.. l"T;-amua acısına beiiie-
ll:ıez. 
Güneş batarken, Üsküdar, bir yal-'lar rüyaaına döndü. 

• Oniil'd .... - Rekabet eım&. 
Önünlepne - Rekabet 
Önürdef - Rakib 
Bu iki arkada§, sıyasa hayatmda 

~kidenberi 8nürdeıen, fakat '>u yüz
d~ hiçbir zaman aralan bozulnuyan 
kültür ve ahlik sahibi adamlardır. 
a. _ Güdümlü ekonomi başladığından
~i eıki önürdcıme özgürlüğünden 
"""1aedilmu olmuıtur. 
.__~inle beni, sevgili öııürdefim 1 it 
-tka, do.tluk bap.adır. 

MaDura - 1 • Görey (peysaıe) 2 • ıörünilm, ıörünüı (upect) 
Bizde görey raimlerini en iyi ya· 

hn artist, ( ..... ) dir. 
L Usküdanıı kartıdan ıörey'ini nasıl 
uuıursunuz? 
b .. Bu meselenin soıyal görünümü 
llabUtüıı bqkadır. 
~evrim davamızın yeni görUnleri 

tıundayq. 
L_ E4ki evin denize Olan CÖrÜ8Ü da· 
~ güzeldi. 

'l'AN'IN ROMAN?: 6. 

' Hergün 5 Söz 
ONUNCU LiSTE 

ı - Tahlil etmek - Çözele
mek. 
Tahlil - Çöze 
Tahlili - Çözel 
Örnekler: 1 - Bu yazıyı 
dikaktle çözelmek lazım
dır. 
2 - Bu mesele hakkında
ki çözenizi akla yakın 
bulurum. 

2 - lnkdiip - Devrim 
Örnek: Biz henüz devrim 
içindeyiz. 

3 - Tecrübe - Deneç 
4 - Tecrübe etmek - Dene

mek 
5 - Anlam - Mana 

Örnek: Bu kelimenin ne 
anlama geldiğini bana söy 
ler misiniz? 

-Not: Gazetemize gönderilecek ya 
zılarda bu kelimelerin Osmanlıcala
rı kullarulrnamasmı rica ederiz. 

Gül ile 
Bülbül 

Mayıs girdiği gündenberi bir 
sevgilinin yolunu bekler gibi 
bekliyordum: 

- Ah, şu güller bir çıksa! 
diyordum. 

Dün, ilk olarak bir satıcmm 
elinde gördüm. Utangaç kızlar 
gibi, yan bellerine kadar kızar
mışlardı. Kokuyu adam oğluna 
sevdirmek. isteğiyle mi, bu ka
dar içten, bu kadar gönülden 
kokuyorlar, diye düşündüm. 

Yeni tomurcuk bağlamış yav
nılan, iki yanlaımda; sahki: 

- - -7~..,-ır-
dmız? der gibiydiler. 

Önümdeki ağaçlığa bakarak; 
haykırmak istedim: 

- Bülbül! nerdesin? .. Sevgi
lin yapraklarını açmış seni bek· 
liyor! 

Ve kafamın içinde gül ve 
bülbül için ne varsa, hepsi bir-. 
den canlandılar. Xendi kendime 
söyleniyordum: 

- Bülbülün güle tapmakta 
hakkı var! Bu iç gıcıklayıcı, 

gözlere süzgünlük verici çiçeğe 
karşı bağl·~1k duymamak için 
bülbülün yürekçiği taştan olma
lı ... 

Yalnız, ne olurdllt gül bu ka
dar güzel olacağı yerde, biraz 
duygulu olsaydı ..• Böyle şıpsev
di ve hele böyle unutkan olma-

YOSMA! 
a.~..c.. _t-. ~ defıl. Bütün Ylll'• -........,.oruna. 

- Niçin öpmek iatiyonun'/. 
a..,-;: <>Pücik atkın baiıdır •• der-

1-"':"- Bizi dudaklarımız detil, kalp
~z biribirine bailaam •• 

._Peki.. declijin olaan.. 

Etem izzet BENiCE 

Ona haJ'lhyormnf .. 

Nearln'ln arkasından -----·--------------·-·-··-------
Ferit pastacıdan çıktıiı zaman 

nesrinin bir otomobil içinde uzak
taıtığını gördü. Arabanın arka 
penceresinden bü)'iilü bir göriimaü 
gibi yalnız kafası, aiyah aarıı f&P-

..... ~ ....... imi!-. 
~ll~ericl'ia iniltiei yine bir 

...... ~··· Üle süle •• 
.Bekliyorum. 
c.u 

kau, 1akauma ıözleriıaclen reak 
cevap ol- alan bol, kabarık kürkü ıörünii

yordu. Bu gönlü çalan, gözü büyÜ
leyen tıhsrmh görümıü bakıtlardan 
yütÜp uzaklqıncaya kadar uzun 
uzun ve dalgın onun arkasından 

e,. s.ıun selmenıezlik etme •• 
tlfli ~ kıa, süzel kız bir tüy ha· 
~ile ..-dnenleri indi, puta-

11' .çıka 
'-'t ~t, ... l'Clnen bapncla mıhJan
~l•bi duru7or ve dudakları d"1'· 

._""' kelimeleri an-alıyordu: 
la ~4-aa Allaha lau 1ae tı111ım· 

baktı. Sonra, ciğerlerini dolduran 
geni§ bir nefes aldı: 

- Bu kıza deli oluyorum.. 
O d .. beni MTiyona bu ıece 

ne ,.apar eder selir. 
Di,.e aö1l.-cli, •in' adalalarla To

btliym'a doina ~la betledı. 
içinde onu beldi,.en, umuduma kuv. 
vetlendiren bir inanç vardı. 

- ille ıelecek .. 
Diyordu. Ye\! P."'J"NIUDI ... _.. 

o.&Wtb---.. > .. ,..... - · 

(TAN) iN OYKUSU (HiKAYE) 

AY IŞIGI 

... Delikanh kapıyı ça• lı. Biraz aon• 
ra sevgilisi açtı. Küçük evin, üç ba
samak tat merdivenle çıkılan eıiğin
de, konuşmadan bakıştılar. Delikanlı 
onun ellerini avuçlarına alarak: 

- Carıikom, dedi. Ay Ifığı yüzü. 
ne ne güzel vuruyor, yWAin ne güzel 
bu qık altında .. 

Kız &iildü. Başını göie kaldırdı. 
gök, sırma benekli, kara bir tül gi· 
biydi. Ay nereden yüzüne lflk veri • 
yordu. Sonunu dilfünemedi bunun. 
Çünkü delikanlının bqı ona yaklaş· 
Dl?§, yumupk solukları yüzünde, ıöz
lcri gözlerindeydi : 

- Ay t!ığı yüzünde, yüzün ne gü
zel canikom, diyordu. 

Genç kızın yUretini 11ızılar doldur
muı, gözyaılan dolmuştu. Seainde 
gizli bir yanı titriyordu : 

- Sevgilim bana eüzel sözler söyle
me, dedi. Sen gidince kulaklanm llis-
lerini, ellerim ellerini, gözlerim göz
lerini arıyor. Bana yakın olma. Bana 

duyurtma kendini ... 

• ... Her akJam genç kmil yü.ı\inde 
av •ıh.. lnıJıt_,dL_-.~ı., 
-Gb ,...necı •Ymat geçır er. 
Delikanlı söylüyor, o dinliyordu yal
nız .. Uzun yılların her gecesinde, 
damla damla, yüreğine akan sözler, 
IOI'lllUZ bir güvenle, onu ona bağla -
mıştı .. Tam beraber olamamak göy
nü (ıstırap) içlerinin en derin bucak
larını usta bir kuyumcu gibi işlemiş, 
onlann gözleri.ne, ıoözl rine kimsede 

saydı. 
Güle bakıp bakıp ağhyan bül

büle acırnn. Onu bir kez bile 
kokbyamadığı için. •• Ve adam 
oğluna karşı içten gelen bir 
hınç duyamn. Gülü bülbülle baş 
başa bırakma~tldan için .. 

Yılda ancak bir ay yaşıyabi
len gül ile ancak bir ay ötebilen 
bülbül, biribirlerine ne uygun 
birer eş olacaklardı. 

Ne yapmalı ki; ozanın dediği 
gibi: 

"Gül yiiuu iller ıürünür 
çatlua bülbül,, 

Sallhattin 0Ung6 .. 

- Tokatlı'da otururuz. Oradan 
Makaim• • sideriz. DanJ ederiz. 
Y orpnluk çlkannaJ· içia de Tokat
lıyan' a döneriz. Bunda.a 10nra da 
o, imki.m yok bendeıa ayrılamaz. 

Bu prolfl'8m F erid'in ıözlenne 
bir ıırk ribi dolu~. aeYinçten da
marlan gıdıklanıyor, kalbini örten 
pas siliniyordu. Fakat, teni de sö
zünün önüne ıeldikçe içi içine ui
mayor, kanma alev verilmiJ aibi 
yanıyor, bakıılan dumanlanıyor, 
kalbi •zhyordu. 

l>üfüaüyorclu : 

- J>llba - "UZUIU bir luz. 
Koyu, zorlu bir baskının tutu.kbiı 
altında olduiu anlatılıyor. Babuın
clan Allahtan korkar sibi çekini
yor. Pek atanıaç. Daha hiç açdma
mıf. Konu§tuju ilk erkek belki de 
benim. Evden naul -açacak, aece
leyin naıd sokağa çıkacak, nasıl 
bana kadar gelecek?.. Haydi gel
sin .. diyeyim. Tokatlı'd• oturacak 
mı, Makaim'e sidebilecek mi, beni 
dinleyip otelde kalacak mı? .. 

Ferit bütün bunları dütiindükeç 
bfaeınm içi burgulanıyor, umutla· 
n sönüyor, bacaklan titriyordu. 
Ama, yine ltir aaniye Ne.rin'in toy, 
laWta '"'sisi sözünün öainde di
riliyor: 

- Atk,..... tanımaz. Ne yapıp 
7aptp ,-ecetrı 
DiJ~ Y.a •• ı..u bir wkı ıibi 

olmayan duyurtucu bir güzellik ver
mişti.. Her arda J..alan yıldan sonn1 
kızın gözleri büsb~tün s~zleniyor, 
delikanlının sesi erkın en yuksek uç· 
lanna çıkıyordu .. 

lkisi de verimi bol birer insan ol
muştular. Duygularını her çe(ıt yüre
ğe duyuruyorlar, en kıt görüşlüler bi
le onlann karşısında yürek sızısını 
anlıyorlardı. Ve böylece yıllar, ağır 
inişli bir katran deresi gibi, onların 
kafalarının içinden akıp giderken saç· 
lan ağardı .. 

... Bir gece esin sert esiyordu. Pen
cerelerin, kap:ların arasından yılan 

ıslıklı 9ealer bağırıyor, şim9ekler ça
kıyordu. Ak saçlı delikanlı, yürekli 
adam, sevgilisinin kapısını çaldı. Bi· 
raz sonra kapı açıldı. Solgun yüzlü 
sonıuz bakışlı bir kadın ıörUndü. 

Omuzlarından iki gümüt örıü sarkı
yordu. Ak saçlı adam onun ellerini 
ellerine aldı: 

- Ay ışığı yüzünde, ay ıJığı göz
lerinde, ay ışığı saçlarında. Sen ne 
güzelsin sevgilim, dedi. 

Ve sonra eriyen, çocuklaşan bir 
sesle: 

- 1lll-.dfı;...; .--. -mn_ ~anında 
kalacağım.. Geç oldu, fakat yo"'mlr 
birleşti, dedi. 

Kadın kapıyı büsbüt , açtı. Içeri 
ak saçlı delikanlısını aldı. Kapıyı çıl· 
gın gibi esen esinlere kapadı. lçerde, 
küçük temiz odacığın minderliği üs
tüne, yanyana oturdular .. lkiıinin de 
başlarının fırtınaın dinmiş, beraber 
yürüyecekleri yollarını dü9ünüyorlar· 
dı. Bu yol belki on sekiz yaşındakiler 
için bir adım kadar kısaydı. Fakat on
ların yorgun ayaklarına en uzun ve 
güzel bir yol gibi ieliyordu. Yıllarca 
bir tek baş olarak yaşayan yaşlan, o 
gece ilk bir çatı altında buluşuyordu. 
Dıprda gök gürlüyor, ağaçlar bağn
Jıyorlardı. Adam pencerenin perdesi
ni araladı: 

- Kapkaranlık dedi. 
Sonra sonsuz bakışlı kadına döndü: 

- Ya ay ııığı yüzüne nereden vu
ruyordu? 

Diye aordu. Gümüt örgülü kadın 
solgun bir gülütle güldü. Onun elle
rine verdi ellerini: 

- Karanlık gecelerde bile yUzün.lil 
ıana tftkh gösteren ka!]ı evin mavi 
abajurlu limbasıycb. dedi. 

Cahit Uçku 

üst üste tekrarhyordı. 
- Atk yaaak tanımaz! .• 

Atk yuak tanımaz •.• 

Okula sokaGım geçerken .......... .. ... .... --------- .... ............. ______ _ 
Yine o güaiin akıanu ! 
Hava iyice kararmlf. 
Tokatlıyan'ın arkaları. 
Okula aokatı. 
Genç bir kadın bhve ıwaıri man. 

tosuna aarınmıı, hızlı ad..Wla yü. 
riiyor. 

Genç ve güzel bir kadm. 
Adım atqında bin bir e2rinin 

klYl'akhiı; kalçalamıda baklf)an 
düğümleyen, damarlan lulUfturan 
bir çelimliliğin dirili~i var . 

Mantodan tatan ve fıtlnran bir 
süzellik! 
Sokağm döneıreç yerine seldi. 

Bir çift kMkin balcı" kendisini ya
kaladı. 

- Nereye böyle Y oama?. 
Cenç kadın birden durakladı. 
- Siz misiniz iıpekter ! . 
-Beni.mya. 
- Nen-ye sitaem kartona siz çı-

kıyonunuz? .• 
- Bilerek clefil. Teadül. 
- Ah siz polialer! 
Genç kadan böyle söyler söyle· 

mez dinleyiciıini kahkahalarla siil· 
dürdü: 
-~.bhubbt. 

Ben GülUyorum 
Doğrusu .. 
Doğrusunu isterseniz, ben, 

bugünlerde, bizim yeni yetişen 
"yazıcı,,larınuza biraz ters bak
mağa başladım. 

Bu arkadaşlar bizimle alay 
mı etmek istiyorlar ne? "Şaks
pir,,den, "Göte,,den, "Dante,,
den {l) aşağı düşeni yok. Ara 
sıra: • 

··-Bu delikanlılar bakalım 
bizim iş bölümün~ ~an~i ~o
nak yerine kadar ılerlıyebılmış-
ler? 

Diye düşünürüm de ya şu
nun ya bunun adile damgalan • 
mış bir yazıyı okumak isterim 
ve okurum ama ... Canıma da o
kunut. 

Behey delikanlılarım ! Neye 
dik kafalılık edersiniz de bir 
türlü inanmak istemezsiniz ki. 

Adem oğlu anasının karnın
dan, bilginlik şöyle dur.sun, ye
tişkin olarak bile çıkmaz. 

Eti, kemiği, kanı ve knnılda-
nışile doğduğu gün bir .. yavru! 
hayvandır ki o, ad~a ~~nm~sı 
için değil, benzemesı ıçın bıle 
yılların geçmesini bekleriz. Son 
ra onu alır, okulalarda zorlaya 
zorlaya <:ahşttnnz, terler, ~ru
luroz. Bu yavrunun yavnılugun 
da bilgiyi tepen, istemiyen .öyl.e 
bir ahşamamazlık vardır kı eh· 
ne diplomayı verdiğimiz. ~ün 
bile kafasına ancak onu bılgıye 
ulaştırabilecek "araç,,ı yerleşti
rebildiğimizc inanmış bulunu • 
ruz. 

Bilgi ve bilginlik onun ıçın 

henüz öyle ıdaşılawml uzak· 
lıklardır ki ula§mak isterse genç 
adam daha çok çalışacak, daha 
çok dayanıklık gösterecek ve 
ölçüsüz göz ışığı dökecektir. 

• Yeni yazıcılarımıza bunun i-
çin~ 

Bir büyük yabancı yazmanı, 
bir bilgin gözile görüp başkala
rına anlatmak güzel sevdadır. 
Ama ilkönce onun ana dilini bü
tün dolambaçları ve kıvraklık • 
ları ile kavramış olmak lazım -
dır. Bu.da yetmez. Önun bütün 
izerlerini o dilde okumak zorlu· 
ğuna katlanmak gerektir. Bu i- . 
se yirmi yaşın, otuz yaşın işi de
ğildir. Bunun için değil midir ki 
"bilgin,, her diyarın literatü
ründe ak saçlı, ak sakallı ve göz
lerinin parıltısı sönmüş olarak 
canlanır ve canlandırılır. 

• Evet bilginlik bir zaman, bir 
yaş işidir. Ve böyle olmaz da 
bir kaç yıldanbcri bizde olduğu 
gibi olursa gülünç olur. 

Ağır ve ağdalı bir yazının al
tında genç yazıcıların adlarını 
gördüğüm zaman gözlerimin ö
nünde bilginlik taslayan kısa 
pantalonlu ilkokul çocukları kö 

Genç kAdının ürktüiü rolia ia
pekteri birden çok tenlenmifti. 

- Bu aktam ne kadar da ıüzel
ain .. 

Dedi, takıldı: 
- Makiyajuı da demdeiiıik. 

Gözlerinin rengini bile deiittinniı· 
sin. Kaılann kahnlaımıı, yüzünde 
birden bi~ benler bitır:,. Benim 
y.arimde bir batkaaı olsa seni İmki· 
nr yok tanı,.amaz. 

Ve.. ilave etti: 
- Çapkın bu makiyaj bilginle 

tam ıivil polislik edecek kıa.dmsm. 
Günde üç bet kılığa girebiliyorsun! 

Genç kadm dudaJd111.rmda biri
ken ıülicüiü peı .abe yanaklarında 
dalgalandırarak sordu: 

- Pek mi hotunuza giiiyonam? 
- H()fa gitmekte söz mü Yosma, 

bayılıyorum aana ! 
Bu yol güzel kadm güldü: 
- Kab .. kah.. krh!. 
Ve •• gülerken aöyl~di: 
- izin verirseniz gi ieyim ?' 
lapekter katlannı çattı: 
- Nereye? Efleati mi-· var?
Yosma titrek bir 8Cale U.. eorp· 

Y1I kal'flladı a 
- Hayır.. bayır. Bir --.rkadafDDJ 

ıörmeje. Hepsi o kadar. N• kadar 
ciddi ve namuslu yaıadıiam bili· 
yoraunuz. 

- Peki •. öyle olsun!, 
- Gerçektea öyle .. 

(Tan) bergün okurlarına öz türk· 
çe kelimelerden yapılmıt bulmacalar 
sunuyor ve bu bulmacaları çözenlere 
de armağanlar veriyor. Yedi gün ar· 
ka arkaya bulmacalanmızı doğru çe • 
Tirenlerdcn : 

Birinciye: Güm Ut aaat. 
İkinciye : Maruken bir cüzdan. 
Uçüncüye: I markalı bir ıtilo. 
Dördüncüye: (Tan) ın bir senelik 

abonesi. 
Beşinciden onuncuya kadar altı ay• 

lık abone, 
Onuncudan 25 inciye kadar küçük, 

fakat güzel şeyler. 
Karşılıkları (Istanbul Tan gazetesi 

bulmaca servisine) gönderiniı 

* * * 
Bugün bulmacamızın yedinci gilni\ 

bitiyor. Yarın yedi günlilk bulmaca
larımızı doğru çözenleri bildireceğiz. 

ı 2 3 .ı:; 6 < 8 9 ıoıı 

SOLDAN SA~A: 
ı - Taraf (3). Nota (2). Hin 

(4). 
2 - Yurdumuz: (7), yama (1~ 
3 - Asyada bir devlet (3). 
4 - Kırmızı (2), mürg {3) 
5 - Harb (5). 
6 - Tamık eden (4). Yumuplr 

değil (4). 
7 - Zevce ( _.). lçine yemek ko-

nur (5) 
8 - Yardım (5). 
9 - İşte (2). meyan (S).. 
10 - Eser (4). Kırmızı (2). 
11 - Bir komJU devlet ( 1) Uz 

Jtayıfı ( .. ). 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Ceriha (4). HUcum (4). 

ı 2 - Arka değil (2). Nota (2) 
3 - Bir mcyva ( 3). Cok ıo2uk 

değil (S). 
4 - Nakil ~·j), 
5 - Nihayet (3), Atıf edatı (2), 

Ayı yuvaaı (2). 
6 - Memleket (2). Dem (3). İn· 

ce saz (3). 
7 - Tayaran edi§ (4). Salatası iyi 

olur (7). 

8 - Fiil (2). Şart edatı (2). Ar· 
ka (3). 

9 - Doğurtan (3). 
10 - Nota (2). Ters okursan ıan

attır (2). Hal rabıta'lı (3). 
11 - Amca (3). Efarp (4). Nota 

(2). 

şe kapmaca oynar gibi oluyor. 
Ve ... Gülüyorum doğrusu. 

Nlzamettin NAZiF 

(1) Shakespeare, Gocthe, Dante. 

- Neyse elime dütınemeğe ça• . .... 
- imkanı yok dÜflneaı!. . 
- Düımem.. deme. Allah dG· 

§Ünnesin! 
Genç, güzel, kıvrak yapılı kadın 

bu dileği tatlı aeaile tekrarladı· 
- Allah düıünneain! 
Ve.. adnnlannı km~· dı .ttı: 
- Haydi esenle kal bay ~· 

ter! 
Polis iıpekteri ıenç kadım tepe

den hrnaia bir kere daha aii.zdü .e 
tane tane ağamdan clölıriilen keli· 
melerle: 

- Güle ıül• Yosma:. 
Dedi. 
Bir saniye aonra iki de karanlık 

sokaklar içinde sözden kayboldu
lar. 

Madam Ana! 

Karanlık sokaklar içinde hızlı 
adımlarla yürüyen kahve rengi 
mantolu! S"~ç, güzel, kıvrak yapılı 
kadm bır donemeçte yine durdu. 

*** 
(Arkası var) 

.. [B~ yazıdaki yeni kelimeler gö-
rumsu - hayalet, yütüp - gaipolup, 
tutsaklıJı - esirlik, okula - mektep, 
ispekter - milfettiJ.] 
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YEN ESK 

Dünü·n En Usta Bir ürettibi: aydar 
aya a 

1 

Antalyada pirinç ekimi ve pi
rinççiliğin pek eski zamandan
beri mevcut olduğu, bugüne ka
daı kalan eserlerinden anlaşılı
yor. Pirinç ekimine müsait olan 
tarlalarda yeni tavalar ( 1) ka -

Pirinççi 1 i k 
sek bir seviyeye çıkarmak gayri 
mümkündür. Ve bu yüzden an
cak içinden su geçen tarlalarda 
pirinç ekilebiliyordu. Fakat 
r.:ümhuriyetin verimli müessese
! ~·rinden biri olan su işleri idare
sı bunun da çaresini bularak 
f en?i bir şe~ilde çiftçinin aşağı 
se•nyelerdekı bu sulardan isti
fa<l'!sini temin etti. işte bundan 
sonra pirinç ekimi süratle arttı. 

BORSA 

23 MAYIS PERŞEMBE 

PARALAR 

Ve Bugünün 
Yedek 

En Genç Entertipçisi 
Subay Bekir ... 

nallar açılırken eskiden yapılmış 
su mecralarına, setlere ve eski 
bicim tavalara tesadüf edilmek
tedir. Hatta bir kısım zürra ye
ni mecraların açılışında bu eski 
bicim tavalara tesadüf ; etmek
terlirler. 

Bunlardan başka tapu senet
leri ve mahalli isimler tetkik 
edilirse gene pirinççiliğ"e ait ta
birlere tesadüf ediliyor. Mesela 
bu gibi pirinç ekimine müsait 
tarlaların tapu senetlerinc'lle hu
dutları çizerken (Çeltik arığı) 
(2) tabiri çok geçmektedir. An
talya civarında pek fazla olan 
pirinç ekimi sonradan yabancı 
~e:nleketlerin rekabeti ve kapi
tula~yonla:ın :esiriyle yavaş ya
vaş "erkedılmıştir. Yalnız Fini
ke kazası civarında Kumlucada 
ve Antalya civarında Kundu ve 
K.e~erağzı civarında pirinç eki
mını terkedilmemiştir. Büyük 
harpte hariçten pirinç gelmeyin
~e b~ı:alarda ekim arttırılmıştır. 

Pınnç, malfimdur ki su icin
de ek_ilir, s~ içinde büyür. S~ya 
~ek zıyade 1htivacı vardır. Bunu 
cı~ar ırmaklardan, çaylardan te
mın etmek mümkündür. Fakat 
ırmaklar tar]aların seviyesinden 
beş on metre aşağ"ıdan aktıkla
nndan çiftçiler için suyu yük-

ransız parası 

Paris, 24 (A.A.) - Fransa 
Bankasının iskontoyu yüzde iki 
buçuktan yüzde üçe çıkmasr, 
F.~a_.n~~z p~ras~n.a karşı bazı spe
kulatorlerın gırışmiş olduö-u ma 

1 
. b 

nevre en suya düşürmek icindir. 
Hükumet, altın esasmı her ne 

olur:?ıa olsun muhaf aıa edecek -
tir. Fransız parasının altın karşı 
lığı yüzde seksen nisbetindedir. 

Bugün zer'iyat her sene he -
men hemen bir misli fazlalaş
makt:ıdrr. Geçen seneki mahsul 
vaziyt.•ti şudur: Bir sene zarfın
da (1.500.000) kilo pirine sev
kedilm.iştir. Bunun 900.000 ki
losu deniz yoluyla İstanbul. İz
mir ve S:lhil vilayetlere, müteba 
kisi de kara yolu ile iç vilayetle
re gönd<•ı-iJmiştir. Bundan başka 
yarım miiiyon kilo kadar stok ve 
tohumluk çeltik olarak ayrılmış: 
tır. 

. Bu sene teşebbüs artmıştır. 
iki yerde yirmi bin liraya çıka
cak kanalla.'" açılıyor. Yeniden 
20 - 30 tane .de ufak kanal yapıl
maktadır. Br.-1 sene civar kazalar
la birlikte on•tz bin dönüm ka
dar pirine ekiliyor. 

Pirinccilik yüziinden Antal
yamn iktısad\t istikbali pek 
yüksektir. 

( 1) Tava: Piri.nç rkilecek tarla
larda kısım kısım setler yapılarak 
suyun daima durınuını temin eden 
dört tarafı yükseltihl1iş havuz şeklin
deki parcalara pirinçr,·iler tava derler. 

(2) Çeltik - Ka~uğu ayıklanmış 
pirinçtir. Hatta burad~l pirinç ekmek 
demezler, çeltik ekmek· derler. 

Torik ihraı~ah 

İzmir ve İstanbul balıkçıla
rından bir iki girişici lfomanya
ya torik ve palamut bıuhğı yol
lamak için işe başlamışlardır. 

Kendilerine Romanyadaki alıcı
lardan büyük istekler olmuştur. 
Yalnız Romanya hükumeti. dışa
rıya döviz ıkannamaktadır. Bu 

yüzden buradaki 1'alıkçr1~r "ba-
lıklara karşı Romanyadan ham 

Postada değişmeler deri getirteceklerdir. Kontenjan 

Alış Satıı 

Sterlin 613,- 618,-
Dolar 124.- 126.-
20 Fransız Frangı 167,- 169,-
20 Liret 207,- 209,-
20 Belçika Frangı 80.- 81.-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 804.- 806.-
20 Leva 23.- 25,-
Florin 83.- 84.-
20 Çek Kuron 96.- 98.-
Avusturya iİIİD 22.- 24.-
Mark 43.- 45.-
Zloti 22.- 24.-
Pengo 23.- 25.-
20 Ley ıs.- 16.-
20 Dinar 54,- 55,-
Ven 33.- 34.-
İsveç Kuron 31.- 32.-
Altm 932.- 933,-
Mecidiye 
Banknot 

47,-
225,-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 

İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frang1 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çemovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Iş Bankası Mü-

" " N. 
" H 

Anadolu% 60 
" 100 % 

Şirkctihayriye 

l'ramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez B nkıısı 

Osmanlı Bankası 

Telefon 
ittihat değirmencilik T.A.S. 
Sark Değirmenleri 
Şark merkez eczanesi 

48,-
227 

Kapanı:ı 

12,04 
623,50 

0,79,20 
9,64,57 
4,69,SO 

83.71.50 
2,45,70 

62,91,84 
1,17,50 

19,08,85 
4,24,45 
S,81,43 
l,97.32 
4,21,-
4.Sl,40 

78,54,43 
34,96,33 
2.78,30 

10,98 
3,12.16 

90.-
9.50 
9 50 

24.75 
41.-
16.-
29,75 
9,50 

16,25 
2,35 

10.15 
58.25 

27,50 
13.-
9,50 
0,70 
4.80 

iSTiKRAZLAR 

HAYDAR 
Eskiden gazeteler elle dizilir

lerdi. Şimdi kimfnin adına En
tertip kimininkine Linotip dt:ni 
len makinelerle diziliyor. Eski 
mürettibin kumpası ile yeni mü
rettibin dizme makinesi arasın
da eski çıkrıklarla bugünkü bü
yük dokuma makinelerinin ara
sındaki fark vardır. 

Entertip makinesi başında 
daktilolara parmak ısırtacak 
tuşlarla, piyano çalar gibi çalı -
şan genç Bekir bana dedi ki: 

- Babamın neslini ben, ken
di neslimden çok ciddi buluyo -
rum. Eğer bugünkü nesle, yani 
bana, kardeşlerime ve arkadaş -
larrma gösterilen yetişme im -
kanları onlara verilmiş olsaydı 
bu memlekette dünyaya par -
mak ısırtacak bir Türk nesli, 
münevver ve çalışkan bir nesil 
yeti~miş olurdu. Ellerindeki im
kansızlıklara rağmen onlar çok 
çalışmışlar ve kendi kendilerini 
yapmışlardır. 

. . . . . 
- Bizim neslimiz de çalışı -

Yeni posta ve telgraf teşki- listemize göre hariçten 15 kilo
latı tatbik edildiği zaman İstan- dan artık ağırlıkta olan derile
b~ldaki post~ v_e telgraf teşki- rin memleketimize sokulmasına 
1.atı da hususı bır şekil alacaktır. Türk Borcu I Kupon Kesik 28,67,50 
lstanbulun sınır genisliği dola-

izin verilmiştir. Bu şekilde hem .. .. u .. ,, 26,85 

yor ... çalışmıyor değil. Fakat 
çokluğu gözönüne alarak ko -
nuştuğum için doğruyu söyle -
mekten kendimi alamıyorum. 
Hepsi "havaiyat,, ile uğraşıyor 
bu delikanlıların. Bilhassa, o, 
sinema artistlerine benzemek 
illeti yok mu ... Bir feiaket bu! 

y~sile diğer vilayetleri~ize göre deri ihtiyacımız karşılanmış .. .. m .. ,. 27.35 . . . . . . 
hır hususiyeti olduğu için bura- hem de balıklarımıza yeni bir ~~::S~Erzurum :~·.: - Pisikoloji bakımından .... 
d~ yapılacak teşkilatta hususi müşteri bulunmuş oluyor. Istikrazi dahili 93.- benim anladığım ... Yeni nesil ne 
b h. · h · şekilde olursa olsun meşhur ol-
ır ma 1yet1 aız olacaktır E d u t t · U · · · n ser ve ecım m zesı T A H v ı L A T mak ... Ama, ne şekilde olursa 
Istanbulda bir merkez direk-

törü bulunacak, şimdiki posta Ankarada, ekonomi bakanlı- olsun ... İyi veya kötü, mutlaka 
v~ telgraf ve paket müdürlükle- ğımn yeni binasında acıtacak !~:~ıu ı ve n !~:~~ ve en kısa zaman içinde meşhur 
n .• P. osta muavini, paket mua- 1 • .. m Kupon Kesik 43,- olmak sevdasına tutulmuştur. 
vını, telgraf muavini adlarile bu 

o an tecım ve endüstri mallan- Anadolu mlimessil 51,70 Hepsi şöhret budalası. 
··d·· ı•·v mızın sürekli müzesi icin İstan- -- - Ya yeni kadınlar:>. mu ur ugün muavini vaziyetine ~ 

geleceklerdir. bul tecim ve endüstri odası bu- lan, tecim delegeleri, gezicileri - Onlar için de aynı şeyleri 
Beyoğlu, Galata, Kadıköy, rada örnek mal toplamağa gi- ve klare adamları tarafından gö- söylemek kabildir sanıyorum .•• 

Beyazıt, Aksaray, Beşiktaş, Be- rişmişti. İstenilen örnekler oda- rüla:eğini gozonune alarak Hatta biraz da fazlasını ..• 
bek ve diğer posta ve telgraf ya gelmeğe başlamıştır. Bu mü- gönderdikleri örnekleri büyük Dayanamadım: 
müdürlükleri de bulundukları ·ı bir dikkatle hazırlamaktadırlar. - Yapmayın be kuzum!. de-

ze ı e ilgili olan kurumlar mal- G "- · · b l" · a· Y · mahallin adım alarak şef ola- 1 , eucn nümuneler ıyı am a a1~ ım - em nesilden karşıma çı-
caklardır. armu~ Ankarada sürekli ola- 1r ve maim bütün güzelliklerini kan her genç mutlaka kendi 

Pc:~~~~~~~~~~~~~r~a~k~·~b~ır~ç~o~k~y~a;b:an~c=ı~t:e:c:im~g:r~u~p:-~!g~ö:s:~:r:lış~~di~ ,~d~~~~~~~~ 
No.33. ~~~~!1!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!"~!!!!!!!'!"!!!!'!~~ 

KIRMIZI VE SiYAH 
- a:ele bir düşün, diye teit

rnr etti, ben seni işime ortak 
ediyorum, daha clJ~rusu sana 
yılda dört bin frank vereceğim 
diyorum, sen de yine o M. de 
Renal'in evine dönmek istiyor
sun. M. de Renal, kunduralarm
daki çamuru nasıl hor görürse 
seni de öyle hor görür! Sen he
le iki yüz lirayı bir ele geçir, 
sonra seni medres.::ye gitmek • 
ten kim alıkoyabilir? Dahası 

var: ben sana memleketin en iyi 
papaslığını da elde etmeği üze· 
r :me alırım. 

se~ini biraz yavaşlatarak iia
t/ c..tti: 

- Çünkü M. le ... de, M. le ... 
de M. .... de odunlanm benden 
alırlar; ben onlara bayağı odun 
fiyatına halis meşe veririm. Fa
qrnt korkma, o para faizini ge
tirir. 

Julien'in gönlünde du~duğu 

STENDHAL 

Tanrı ça6ırısını yenmek kabil 
olmadı. En son Fouque ona bi
raz çatlatı:?ış .. diye bakmağa 
başladı. Uçuncu gün sabahleyin 
erkenden j ulien dostunun evin
den çıkıp gününü, büyük dağın 
k~y~ları.. ~rasında geçirmeğe 
gıtt1. Kuçuk mağarayı buldu 
ama gönlünde geçen günkü sü
kun yoktu, dostunun teklifleri 
zihnini altfü; etmişti. Kötülük
le iyilikten birini seçmeğe da -
vet edilen Herakles gibi Julien 
de ya orta - halli kalarak refaha 
ermek ,yolunu, ya genelik hul
yalarının gösterdiği yolu seç · 
meğ'e davet edilmişti. İçinden: 

''Demek ki, dedi, benim ger
c;ekten kuvvetli bir karakterim 
yok ... " 

lcini en çok yakan şüphe de 
işte bu idi. 

"Benim mayam, b ü y ü k 
adamlar maY.aşı değil, _sünkü 

ben sekiz yılımı ekmek parası 
çrkarmağa harcarsam görülme
miş işler için gereken enerjiyi, 
o yüce cınerjiyi kaybetmekten 
korkuyorum." 

Bölüm Xlll 
AJUR-LU ÇORAP 

z~ak imkanı düşüncelerine 
hır rahatlık, bir sükun vermişti; 
artık yoksulluğunu, kibar adam 
lar karşısındaki küçüklüğünü 
hatırlıyarak sinirlenmiyor, bun
larla h a y a 1 i n i bozmuyor
d~. Şimdi sanki denizi yüksek 
hır yerden seyrediyordu, artık 
hüküm verebilirdi, son derece 

Bir roman, bir yol boyunca k 11 w 

gezdirilen bir aynadır. yo suv uga da, hala zenginlik 
Saint-Real sandıgı orta - halliliğe de yu-

. J ulien, eski Vergy kilisesi- ~ardan bakıyordu. Vaziyetini 
fılosofça karşılıyordu demiyo-

ntn o seyrine doyulmaz harabe- f 
lerini görünce, iki gündenberi ru:n; akat bu küçük dağ yolcu-
madame de Renal'i bir kere bi- lugundan sonra kendini eskisin
le düşünmediğini farketti. "Ge- den başka hissedecek kadar 
çen gün yola çıl<eıcağım sırada açık görürlük gösterdi. 
o kadın bana, aramızda ucsuz !'1adame de Renal ona yolcu
bucaksız bir mesafe olduğunu lugunu anlatmasını söyledi ve 
h~t1rla.ttı; bana, bir işçi oğluna sözlerini son derece bir zihin 
g?ste~ıle~.ek muame.leyi göster- perişanlığı ile dinledi ki bu da 
dı: ~ıç .şuphesiz bir gün önce Julien'in dikkatine çarptı. 
elını elıme verdiği kin vicdan Fouque bir vakitler evlenmek 
azabı duyduğunu anlatmak is- istemiş, gönül vermiş, aldatıl . 
tedi... Ama doğrusu o el de çok mıştı; dostuna bunları uzun 
güzel! ne büyüleyici şe:y ! o ka- ni doldurmuştu. Muradına pek 
dının bakışlarında ne kadar da ı çabuk ermiş olan Fouque, arası 
asillik var!" (Arkası var) 

Fou9ue ile sahşıP. P,at'a ka • j N • AT AÇ 

YAZAN : NIZAMEDDIN NAZiF 

dınyor. Neden? Haydi, diyelim 
ki eskiler onları yadırgıyorlar ... 
Ama siz ... Siz ki inkılabm nesli
siniz... ' 

Sözümü kesti: 
- Eğer anama, bugün onla

rın tadını pek anlamadan istifa
de ettikleri geniş hürriyetler ve
rilmiş olsaydı, zannediyorum ki 
anam ve arkadaşları daha iyi 
anlayabilirlerdi bu işi ... Eskiden 
analar kızlarıyla evlerde uğra -
şırlarmış her halde ... Şimdiki 
c.naların bir çoğu, "çocuklarımı
zı mektepte okutuyorlar ya ... ,, 
deyip onlarla uğraşmağa lüzum 
görmüyorlar. İşte yeni kızlar -
daki eksikliğin ilk planda göze 
vuran sebebi. Onlar ev ve aile 
terbiyesi almadan büyümekte -
<lirler. Ve bunun içindir ki on
larda, o beğenmediğimiz uy-
gunsuzlukları, şimarıkhklan 1 
görüyoruz. 

• 
- Ama, biraz da insaflı ol -

mak isterim. Yeni neslin kızları 
içinde çok iyi düşünenleri. .. 
kendilerinin biraz da kadın ol
duklarını, kadmhklardan uzak
laşmamaları lazrmgeldiğini dü
şünenleri de yok değil. Temen
ni edelim bu çeşit çoklaşsm. 

- Eğer sen, mürettiplik eski 
şekilde devam etseydi... Bu işe 
girer miydin? 

- Hayır. Zaten "Entertip,, 
işini ben ölünceye kadar sanat 
edinmek niyetinde değilim. Bu 
işe sırf tahsilime devam eder -
ken hayatımı kazanmak mec -
buriyetinde bulunduğum için 
girdim. 

- ;> ;> . . ... 
- Şimdi Ticaret mektebinin 

Yüksek İktısat kısmını bitirme
ğe uğraşıyorum. 

- Atelyede gene eskisi gibi 
elle çalışanlar var ... Onları; nasıl 
buluyorsun? 

- Bunların çoğu eski neslin 
gazete işçileri. Gazete atelyele
rinin bugünkü şeklinden mem -
nun olduklarını tahmin etmem. 
Onlar pek tabii olarak eskisi gi
bi elle çalışmayı tercih ederler. 
Ama, bunu eski kafalı oldukları 
için değ-il, birQenhiı:· _ .. _ .. ı.:ı ...... .ı1-
ıen makıne dızmesının muret
tiplere pek ağır oturduğunu bir 
çoklarının kırk ydlık işlerini bı
rakıp başka işlere başvurmağa 
mecbur olduklarını bildikleri 
için. Yoksa ... Eğer bu makine -
ler onların bu sanata girdikleri 
ilk günlerde mevcut olsalardı, 
zannederim ki i~lerinde bizim 
neslin yetiştiremiyeceği mahir 
ustalar cıkardı. 

- Evli misin? 
- Evet... Ama, çocuğum 

yok ... Bir sene sonra mektebimi 
bitirip hayata atıldığım ve sağ
lam bir bütçe kurduğum zaman 
yapacağım o vazifeyi ... Zira bir 
gencin üç vazifesi vardır bugün. 
Askerliğini yapmak ... bir. Ben 
yaya subay oldum. İkinci vazi
fe, tam çağa girdiği zaman ev
lenmek ... evliyim. Üçüncü vazi
fe, mutlaka iyi bir kafa yapabil
mektir. İşte eksiğim. Şimdi onu 
tamamlamağa çalışıyorum. 

Sözleri çok hoşuma gitmişti; 
- Bıravo genç adam! 
Demekten kendimi alama -

dnn. 

• 

-·-

BEKiR 
' .c ... . 
- Şu daldan kalkayım, bu 

dala konayım deye düşünüyor .. 
lar. 

- Kaç yaşında hayata attl • 
dm? 

-On beş ..• 
- İlk girdiğin iş ne oldu? 
- MürettiP,lik ..• 
-Sonra? 
- Gene mürett1plik... Hep 

mürettiP.lik. Ben san'atımı se -
verim. Olünceye kadar bu işle 
uğraşacağım. Gençken benim 
de yükselmek heveslerim vardL 
Vardı ama, hep kendi san'atım
da yapmak istiyordum bu yük -
sektiği. Nitekim gündeliklerim
den biriktirdiğim paralarla bir 
zaman bir matbaa kurmuştum ..• 
Gazeteler, kitaplar bastırmış .. 
tım ve basmıştım da. 

- Yeni kızları nasıl buluyor
sunuz? 

Düşündü... Sonra zeki gözle
rinde bir çapkmbk ışıldar gibi 
oldu. Çenesile dudnltlcınndo. biC" 
gülüşün ilk izleri belirirken; 

- Bu mUtl1tş bir ıncccle ya -
hu! - dedi - Yeni kızlar ..• Yeni 
kızlar .•• 

• 
- Yeni kızlar ı;-....... ,ycııııer 

ı. .... ~<1 gaıırsa, eskilere nazaran 
daha dürüst, daha ciddi hareket 
ediyorlar. 

- Halbuki az evvel genç ar
kadaşın bunun aksini söylüyor
du ... 

- O ne derse desin, ben gö -
rüyorum ki yeni kızlar, erkek .. 
lerden ziyade hayatta muvaffak 
oluyorlar. Yalnız bir şey varsa 
evle alakaları kesiliyor ... Be
kir'in beğenmediği taraf ta bu 
olsa gerek. 

- Atelyelere sokulan yeni 
makinelere ne dersin? 

- Entertipçilikle mürettiplik 
biribirlerini tamamlayan iki iş 
bölümüdür. Ben gençken bu 
makineler İstanbulda bulun • 
saydı, tabii bunlarla çalışmayı 
tercih ederdim. 

- Evli misin? 
- Hayır ... 
- Neye evlenmedin? 
- Hiç bir gün yarımından 

emin olmadım ki. Aile sarsıl -
maz bir bütçe ister ve bizim za· 
manımızda her şeyden evvel er
keğin büyük fedakarlıklar yap -
masıyla kurulabilirdi ... Bunları 
göze alamadım doğrusu ... 

Ve birden, oturduğu yerd.e 
sabırsızlandığını gösteren bır 
kımıldanış yaptı. 

Onunla konuşmamıza kulak - Ne oluyorsun Haydar? 
misafiri olan·eski neslin en usta - İş vakti yaklaştı .. Kısa ke• 
mürettiplerinden "Haydar,, a selim artık demek istiyorurn -
sordum: dedi - d' 

- Ya sen... Yeni nesli nasıl Ve yazdığım kağıtla;:·: kell ı-
buluyorsun? ~ine uzatırken ilave etti= b 

- Bir kere bu delikanlılar - Yeniler hiç şüph~siz u : 
hep gün geçirmek için çalışı . 5 ün bizden daha bahtiyardır 
yorlar. Teknik işleri pek benim· iar. Ve yarın kapı eşiğ_i~~e ~~ : 
semek istemiyorlar. Hep şata - lışmaktan ve ikide bir ıtılıP 1 r .. 
fath işler, büyük Unvanlar ka kağa çıkmaktan kurt~lacak ~ek
zanmak arzusuna düşmüş bu - dır. Zira bir işçinin bır m~s ası 
lu~uyorlar. Bunl~rda "bir mes . tt daha çok muvaffa~ 0 ~i .. 
lege, ~i.r san'ata gireyim, bu için. yarınından emin bır va 
me~legı?•. bu sanatın bütün in - I yete girmesi lazımdır: AZlf 
celiklerını kavraY.aY.nn,, iddiası Nizamettm N 
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ki~~ iç~i~"~~~~a~T~~~hl~ik~~si ~i!~!~~ 
~~~~~~~4~~iL-~-~;I~E Yurdumuzu karadan müdafaaya kadiriz. ~!;:E;~~~~~!~K~l~~~~; 
=~~tJ::!~f b~:~;~ıe~?f~üa= Deniz saldırışlarına da karşı koyarız,ancak ~!~i~;~;~i~~J;~~~t.~S~~ 

Kurultayda bakanlar heyeti, Türkiyenin bulunduğu alanda 

leu:kv:e:m~kemrlak:ezgi~y~o.~n1 gemteı·
1

m:~u·~=y~eilke:reruı'ı h'lae_ havadan . m Ü da f aa iıı ı z kafi de gv i 1 d i r ::;;,~:~1v!1:~~~~i~:~a~ı:,~di:~ 
faydalı bir etki gösterebilmesi delegeler hazır bulunmuşlardır. ~ için de bu 500 tayyarelik kuvve-

Başbakan söylevinde, büyük '' lJava Tehlı.kesı·nı· Bı. ,en ,er,, A Jın Ja Bı·r vurum varnz ,acak te ihtiyacımız vardır. Bugünkü 
uluslar tarafından son günler - ı-14 l ~ l4 l~ u~ u~ 1\... l .( .,.., l4 ~artlara göre en az bir rakam 
de havacılığa verilen büyük ö olarak söylediğimiz 500 tayya-
nemi kaydetmiş, Türkiyenin biı ~-~----~ reyi ede edebilmek için her sene 
hava tehlikesi karşısında bulun- 30 milyon lira tahsis edebilme-
du unu söylemiştir. lisiniz. Acık hakikat • bundan i-

fcmet İnönü Türkiyenin hava barettir.Bizim tayyare cemiyeti 
<lurumunu ve büyük hava tehli - nin memlekette tedarik edebil-
lkesine karşı koyabilmek için bu diği bunun onda biri değildir. 
ugurda nasıl çalışılması Jiizım • Arkadaşlar, büyük milli mü-
geldiğini ve bütün yurddaşlara dafaa vasıtalarının halkın kendi 
düşen ötlevleri ve düşergeleri anlayışı ve takdirine göre irad1 
anlatmıstır. olan bir yardımı ile temin oluna-İsmeİ İnönünden sonra Türk mı.ılacağı bir hakikattir. Eğer 
hava kurulu başkam Fuat Bulca fenniğ ve nazari olarak düşü-havacıhğın bir tarihçesini yapa- nürsek bu kadar mühim olan ih-
rak, otuz yıl içinde geçirdiği dev tiyacı devletin kendi bütçesin-
r imi ve şimdi bütün dünyada bu den temin edip halkın yardımı 
siliiha verilmiş yüksek değeri gibi ne mahsul vereceği belli ol-
ve bu yolda hızla ilerlemek için mıyan bir tasarrufa bırakma-
uluslann nasıl çalıştığım ve ne mak lii.zmıdır, denebilir. Ancak 
gibi sonuçlara vardıklarını ra • siz Türk kurtuluşunun çetin saf-
kamlarla izah etmiştir. balarını geçirmiş olan neslin ev-

Bundan sonra gündemenin liitları bilmelisiniz ki Türk kur-diğer maddelerine geçilmiştir. tuluşunu temin eden şartlar ne 
Başbakan İsmet İnönünün ö- kadar sert idise henüz yüksek 

nergesi üzerine kurultaya kamu ........... bir Türk cemiyetini emniyet i-
tay başkanı Abdülhalik Renda ..;r:ı-- çinde yaşatacak şartlar bulun-
ile grup başkam Saffet Arıkan caya kadar geçireceğimiz gün-başkan secihnişlerdir. !er daha hafif değil 

0 
kadar sert 

Abdülhalik Renda başkan ye- olacaktır. Harab ohnuş bir 
rine geçmiş ve ikisi yedek olmak ~ memleketi imar etmek icin ve 
üzere dört sekreter seçimine ge- bakıhnamış hele kültür haya-
çilmiş ve yapılan önerge üzerine .............._ tında bir cok eksikleri ihmal e-

~~:r~~~~:~%!;~ı\.;;~~l~:ıe!: ı.ız · · ~ ı~~~t~:~~~et~~ti~e~~~~n~~ 
si Surur Gürevin, yedek sekre • çok emeklerin sarfedilmesi ıa-
terliklere de idman cemiyetleri 2ım geldiği bir devirde hayatın 
genel sekreteri Hüsnü Naili, İs- 2 asıl çetin ve sert olan tarafı şu-
tanbul basın kurumundan Zeki dur ki, memleketin müdafaası 
Cemal seçilmişlerdir. için, araçtan kolaylık ve bolluk-Gm~ me~u~ru~~o~ ----~------~-~-----------~~----~- ıa~m~e~~~~@cl~b~ nu okuduktan sonra, kurumun 

hesaplarını ve tüzükte yapıla _ liyecek bir teminat da yoktur. k .:ı • nu baştanbaşa yıkmak içlıı ge- rüzsuzU1ğUnUn en kuvvetu, en l- nın fiyatını iher sene biıtçeye yasaları ile belli olur. Büyük Eğ lh 
25 30 ca ueğışiklikleri ve kurultayın ~ 1 d b kov:mak laAzımdır. devletlerd~m her biri geçen se - er su - sepe d'l kl · · reken vakti bulabileceklerdir. nandırıcı belgesı sene er en e- .T.... t . d .

1 
d. 

J e erını gözden geçirmek üze -ı' Lu''tu.,n kom•uJaz:-.rnn•Ja l)"f bir neki tayyare bütçelerini, bu Se• em 1 n e 1 s ey 1 ou 'k' k · ı ·1 _,,. __ • ,._ .... .., Tayyare bUtçesi . 
re 

1 1 

·omısyon. tcs" ·~•m>s M-~- ••
1
d•r•"' dostluk ve sağlam bir güven ne en az iki mislıne yakın art - Eğer 25-30 sene temin olunmuş ve-yann-mıat 

14 
de hava kurulu Mesele şöyle olacaktır: . kurmak için sonsuz sabı.- ve e - Bir memleketin tayyaresi ne tınnışlardır. Geçen seneki büt - bir sulh havası içinde memleke-kurağında toplanmak üzere top Avrupanın en şimalinden A • mek sarfetmemizdir. Yalnız bu kadiı.rdır? Bunu anlamak bir he- çeleri 7Ş veya 100 milyon Türk tin zenginliğini yeter derecede lantıya son verilmiştir. vusturalyaya 3-4 günde gideıı bile bizim siyasamızın tanıami- saba göre hepimizin iktidarı da- lirası ise bu seneki 150 veya 200 artırdıktan sonra milli müdafaa 

ismet lnönU'nUn tayyareler bir, iki sene içinde le tedafüi ve tamamile insan! hilindedir. Memleket tayyare milyon Türk lirası olmuştur. meselesini düşünmek müm
ö nem 1 i söylevi Türkiye gibi 760.000 kilometre bir mahiyette olduğunu göster- bütçesi olarak resmiğ devlet Meydana getirilmiş ve getiril kün olsaydı bu meselelerin halli 

Ankara, 24 (A.A.) _ Başba· murabbaı olan bir memleketin miye yeter. Ama arkadB{jlar, E- belgelerile ne kadar para ver - mek istenilen tayyarelerin sa • tarafı çok daha basit olurdu. 
ikan İsmet İnönü Türk hava ku- bir ucundan girip her hangi bir ğer siyasetle uğraşanlarımız miştir? Bu, 6 milyon liradır. Bu yısr binleri aşmaktadır. Bundan Hem memleket bir taraftan ye· 
ı-ulunun altıncı kurultayını açar şehrini bombalayacak kadar Ü- yalnız bizim hüsnü niyetim:zıe memleketin vazifeye hazır dai- iki sene evvel bin tayyaresi ol- tiştirilecek eksiği tamamla
\ken aşağıdaki söylevi vermiş _ zerinde durduktan sonra burnu bu memleketin kendini '11üclafa- ma yüz tayyaresi vardır. Eğer mak yer yüzünde en büyük h2.- mağa çalışılacak ve hem de bir 
tir: kanamadan tekrar memleketle- a mecburiyetinden uzak kalaca- bir memleket 500 tayyarelik bir va kuvvetine malik olmak gibi tehlikeye karşı memleket mü-

Arkadaşlar, rine dönebilecek fenniğ kapa • ğını ve sulhün tehlikeye •lüşmi- hava kuvvetini daima hazır bu- idi. Ama içinde bulunduğumuz dafaası düşünülecektir. Bu me-
Türk hava kurumunun altıncı siteyi kazanacaklardır. yeceğini düşünürlerse bunlarla lundunnak isterse bütçesinde zamanda bu bin hiç olmazsa iki seleyi düşünmek bizim borcu-

kongresini bütün dünyanın hava Görüyorsunuz ki dağlık ve u- kendilerini çok ağır bir surette her sene 30 milyon lira bulun • veya üç bin ile ifade olunur. Tür muzdur. Onun için milli müda-
t k· 1 ~t .. . d h A b' zak memleketler hava hücumla- aldatmış olurlar. Bununla ta _ durmak lazımdır. kiye tarihinin cereyanında uzun faa meselesi diğer her memle· eş 

1

"' 

1 

uzenn e ususı ıra - rına karşı vadettikleri masuni - Şimdi bizim tayyare cemiyeti seneler türlü cilveler içinde ka- kette olduğundan çok daha faz. 
laka gösterdiği günlerde açıyo- yetleri gittikçe kaybetmektedir rihe karşı altından kalktlmaz a- mizin çalışmasile temin ettiği larak kendi müstakil ve ulusal la bir mahiyette bizim için mev-ruz Hava tehlikesı· hava teşki g~ ır bir mesuliyet bizi karsılamıs .. 

· • - ler ve yakın bir zamanda bu ma ~ araçların ne olduğunu, elde ne mevcudiyetini hiç bir hadisenin d latı bugün arsıulusal siyasanın k olur. • b 
1 

d w k 
1 1 

kl h cut ur. 
suniyetlerden eser kalımyaca - u un ugunu o ay r a esap hiç bir kimsenin, hiç bir arsıu- A k d 

1 
w t kn-... k. · nıilferini teşkil eden en önem- İdealist insaniğ fikirlerin si - r a aş ar, eger e ı ve sı-

li ve en degw erli bir konu halini tır. Çok sık nüfuslu, çok mamur edebiliriz. Eğer bu üç milyon li- lusal tertibin veya liltfün saye- yasal bakımdan hava hareketleri 
ve bir çok sınai müessesel•!rc yasa hayatında tatbik olunabiJ- ra olduysa demek ki 50 tayyare- snde kazanmamıştır. Türkiye • d k' d almıştır. Türk hava kurumunun malik olan büyük Avrupa ır.enı mesi için, gerçektir ki, bunların lik bir kuvveti hazır bulundura- nin oldum olası ve hele son de- bu yolda devam e erse, 1 evam LSayın ve çok çalıc:kan başkanı bu 1 k tl · . 'h t b' h 1 •• 1 . d f . A bı'lı'yor demektı"r. Go"ru··yorsunuz . 

1 
d . 

1 1 1 
w etmemesi için hiç bir beldek ~ e e erının nı aye ır ava .rn mem eketın mü a aası ımkanı vır er e ergın ve u usa var ıgı teşkiliitın bir çak senedenberi cumuna maruz kalırlarsa, vahim ve müdafaa kuvvetile beraber ki bir hava kuvveti vücude ge- yalnız kendi yaşama kudretine yoktur, bütün ahval, sıyasal ve ıtnemlekete ettiği hizmeti size bir tehlikeye maruz oldukları tirmek için bütün iyi yüreklile- k d' l v b l d (Al teknik istikametler bunun ede-

Çok memnun olacaksınız. An 
lıyacaksmız ki, sekiz on sene i
çinde memleketin hava müda -
faası için kendi anlayışı ve araç 

rakkamlarla ifade edecektir. bulunması lazımdır. (Bravo ses ve en ı var ıgına orç u ur. ceğini göstennektedir. Bu ah· endişesinin, niçin her gün nıü - !eri) Acı veya tatlı gerçek olan ri, yurt severlikleri ile yardım kışlar). 
nakaşa edildiğini ve niçin bu en budur. edenler yaptıkları yardımın ih· Arkadaşlar, val karşısında kendi hava müda-

larile elli milyon lira kadar pa
~a temin etmiştir. fü fırsattan 
ıstifade ederek Tür.k kurumu -
tıun çalışmasına teşekkürleri -
lll'ıizi, minhetlerimizi sövler ve 
llıernleketin hava müdafaasına 
!karşı bu yurdu ve bütün vatan
~~~ları ilgilendirmek için sarf et 
tıgı emekleri övenerek anarken 
Sizi bir takım siyasal ve fenniğ 
acı hakkatlerden <le haberdar et 
illeyi vazife sayarım. 

};'enniğ bilgiler size göstere -
tektir e ha va araçları, tayya
~~ler bundan 10 sene evvelkine 
\> 

1sbetıe umulmıyacak, daha ev-
elden hatır ve hayale gelmiye

~ek derecede yüksek ilerleme-
~~ göstermiştir. Bu ilerleyişi 
~0Ylece belirtebiliriz. Yakın bir 
b~tnanda dünyanın her hangi llt. memleketinden hiç olmazsa 
1 ıırn yakınımızda bulunan kıta 
~arın her hangi bir tarafından 
_:,l_kacak tayyarelerin ulaşmıya 
~lan yurt kalmıyacak ve bu-

dişeye cevap vermek için l.m tiyaca nisbetle ne kadar az bir Gelecek siyasal hadiseleri e- faamızı milli müdafaanın bütçe 
milletlerin çok yorulduğunu bu Müdafaa kuvvetimiz derecede bulunduğunun farkın- ğer bir kaç sene evvel görmek ve devlet hizmetleri arasındaki 
kısa bilgiler anlatacaktır. Barı· Türkiy~nin müdafaa kuvveti da değildirler 5 köy birleşerek taliinde isek gelecek hadiseler vaziyetinden çıkannak mecbu-
şın korunması için kendi mPm - arsıulusal barış için çok yardım bir tayyare aldığı zaman sami- karşısında Türkiyenin varlığı - riyetinde kalacağız. Bir defa bil
leketleri asığı ve bir insanlık i- mi olan kanaat şudur ki, o tay- nrn hava bakımından yine kendi mek laAzımdrr ki bütün dünyada cr ve faydalı olabilir. Ancak ar-
deali olarak siyasal adamların yare bundan on, on beş sene son kudretine dayanmaktan başka havadan saldırma hareketi bun
uğraştıklarını görmemek kabil sıulusal barış şayet bir gün bo- ra bir savaş olursa o savaşa gir- çaresi olmadığına sizin inan - ifan hatta be~ sene evvel zanno-
değildir. Siyasal bakımdan biz zulacak olursa bu bozulmayı her mek için hazır olacağını sanı - mamz ve sizin ile bü•ün ulusun lunduö-undan cok daha müessir
de yurdumuzun ilerlemesi ve ne pahasına olursa olsun önle - yarlar. Hayır, eğer her sene o bunu iyice anlaması ve ona göre dir .TUrkiyeye aid olarak her 
yükselmesi için ve insanlarm bi mek ve savmak bizim kudreti - tayyarenin parasını tekrar verir hazırlanması gerektir. Türkün her Türk vatandaşının 
ribirile iyi geçinme yollarında mı'z ı'çinde debaildir. !erse iş günü geldiği zaman o d . . k ve acı 
yükselmesi için arsıulusal bar.z· Arkadaşlar. tayyare hazır u unmuş o acak olarak bilmesi lazımdır kı Tur-b l 1 Açık söyleyiş benim ağzım an ışıtere . .. ç sayanla d b' · · B · · tır Açık olarak söylemeliyim,ha- d şr ara r an ırıyız. ız, T .1. v. b .. k • kiye için hava tehlike.si var ır. diğer bir memlekete karşı hiç ayyarecı ıgın ugun azan- va hareketlerile hava tekniği - _ 
bir saldırıcı amaç beslel'l1cks!zin dığı yeri söyledikten sonra size Hava kuvvetleri nin ve hava siyasetinin millet- Türkiye havadan hır taarruza 
bütün kuvvetimizi kendi yur _ bir acı hakikatı daha söylemek Arkadaşlar, terin hayatlarına yapabileceği maruz kalır ve bu taarruz mem-
dumuzun açılmasına ke-;in ola- isterim. Ö da tayyareciliğin an- Bir iki senedenberi bilhassa etki ile meşgul değiliz. Binler- Jeketi harab edebilir. Tatlı şey-
rak bağlanmış insanlanz. layışh ve akıllı geçinenlerimiz geçen seneye nisbetle bu sene ce tayyarelerin cihan siyasasını Ier söylemiyorum. Ama hakikat 

gözünde bile ucuz ve kolay bir hava kuvvetlerini arttırmak i - baskı altında bulundurduğu dev bundan ibarettir. 
Barış siyasamız silah zannolunmasıdır. İşe ya - çin bütün memleketlerde, hele relerle Türkiyenin kendini ko -

Arkadaşlar, rayan orta bir tayyar" aşağı yu- büyük memleketler de aşırı bir ruyabilmesi için kaç tayyaresi 
Bizim bu siyasamız se~elf'r • karı 60 bin liraya almr. 60 bin faaliyet vardır. Büyük devletle· olması lazım geldiğini kabul 

denberi komşularnmzla ve di - liralık bir tayyareyi daima işe rin faaliyetlerinin şu noktada e edersiniz. 
ğer memleketlerle olan müna - hazır bir halde tutmak için her saslı bir önemi vardır. 
sebetlerimizle açık yüzünü gô3· sene 60 bin lira harcamak lazım Büyük devletlerin gelecek si
termiş ve çok müsbet sonuçlara gelir. Bu bir sıraçdır, alırsınız ve yasaya hazırlanışları herkesin 
varmıştır. bir lahza içinde hiç bir işe yara- genliği üzerine etkin bir mam•-

Memleketlerin en çoğu kcn - madığmı görürsünüz. Bir tay - dadır. 
di komşularile geçimsizlik gös- yareyi daima vazifeye hazır bu- Gelecek ihtimaller her şey -
teriY.orlar. Bizim siY.asamızm pü lundurabilmek için o tayY.are • den evvel büyük devletlerin si • 

500 tayyaremiz of mah 
Binlerce tayyarenin sözü geç

tiği bir çevrede, Akdeniz çev
resinde, A vrupanın şarkında 
dünyanın en büyük siyasi cere
yanlarının binlerce senelerden-

Türkiyeye yapılbilecek 
taarruzlara karşı 

Arkadaşlar, bugün memleke
tin müdafaa vaziyeti olarak yal
nız siyasal vaziyetimiz değil fa
kat teknik ve coğrafi durumları
mız itibariyle Türkiyenin nazari 
olarak maruz kalacağı taarruz 
ihtimalleri denizden, karadan ve 

f Arkası 11 incide] 
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Heykelinin 

d içtiler 
Beşiktaş - Güneş Muhteliti 3 - 2 Kazandz 

Sporcular için büyük ve unu
tulmıyacak ıbir gün; A tatül"k 
.günü! 

İki gün evvelden başlayarak 
akşamlan Güneş kulübünde top 
lanan ıbüyük kulüplerimizin mu 
rahhaslan bugünün mümkün ol
duğu kadar zengin ve parlak bir 
şekilde kutlanması için el bir • 
liği etmişlerdi. 

Yapılan programa göre İstan
bul kulüplerinin belli başlıları 
harekete geçtiler ve Atatürkün 
19 mayısta Samsuna ayak bası
şını kutlamak üzere hazırlanan 
sporcular Atatürk günü, lstan -
llulda ve bütün Türkiyede eşi gö 
rülmemiş bir parlaklıkta oldu. 
Bu tarihsel sporcu bayramının 
güzelliği, Türk ıSporcularının yü 
zünü ağartaca~ v~ hepimizin 
göğsünü kabartacak kadar mu -
:vaffakiyetli oldu. 

güzel olacağı anlaşılıyordu. 
Saat on birde eski sporcuları

mızdan İlhaminin kumandası al 
tında başta Şehir bandosu, arka
sında delege heyetler, Galata -
saray ve İstanbul spor izcileri, 
sporcular ve şampiyonlar olmak 
üzere büyük ve muntazam bir 
kafile halinde Cumuriyet anı
tına hareket edildi. 

Taksim meydanının dört ta
rafını halk doldurmuş, sporcu
ların geçişini allnşlıyorlaı:ıdı. 

Anıtın iç kısmını delege he
yetler ve hepsi biııbirinin eşi çe
lenkleri taşıyan kulüple üyeleri, 
dış kısmını da izciler ve Şehir 
bandosu kuşattı. 

Bundan sonra kulüp delegele
ri roirer birer c;e'lenkleri anıtın: 

önüne koyaraK prasmr bir çi~eli 
bahçesi haline getirdiler. 

Çelenkler sırasile şunlarındı: 

nanlar, Akay vapurlarının dur
madan ve ıskarça halinde müş
teri taşıdıklarını söylüyorlardı . 
Demek ki bugün Akay idaresi 
ihya olmu!Jhl. Bununla beraber 
biz yine Fenerbahçe stadına gel 
diğimiz zaman tribünlerde boş 
yer bulacağımız hulyasmdan 
vazgeçememiştik. Böyle günler 
de görünen ufak ve dar bir va· 
purda üst üste oturarak karşı ya 
kanın yolunu tuttuk. 

20,000 kişi 
Fenerbahçe stadının arıka ka

pısından ayağımızı içeri atar at 
maz o zamana kadar beslediği • 
miz boş yer bulabilmek hulyası 
suya düştü. Mübalagasız 20000 
kişi kapah,.v~ açık tribünlerJ.e, ) 
ctraata öyle ay,a,kta lli ilce~ 

Sabahki merasim 
r Programa göre saat on buçuk 
ta Taksimdeki Güneş kulübüne 
gittiğimiz zaman, kulübün spor 

Türkiye güreş federasyonu, 
Avcılar kulübü, Anadolu Hisarı 
idman yurdu, Kumkapı kulübü, 
Beşiktaş jimnastik kulübü, İs -
tanbul spor, Kurtuluş, Fener
bahçe, Beyoğlu spor, Vefa, Da
rüşşafaka, Hilal, Altın ordu, 
Moda su sporları, Güneş, Süley. 
maniye, Galatasaray. 

yerleri tamamile doldurmuştu. 
Bizimle ve bizden sonra gelen 
bir çok kimseler çaresiz geri 
dönmek mecburiyetinde kaldı -
lar. İstanbul şimdiye kadar se -
yircisi ve sporcusu bu kadar bol 
bir bayram gönnerniştir. 

Maçı tribUnrerden seyredenler 

cular katından başlayarak bü -
tün salonları kulüplerin delege
leri ve sporıcularla dolmuştu. ls
tirahat safonlarından birinde ku 
lüp başkam Bolu saylavx Cevat 
~bbas Gürer, kulüplerin Cumu
rıyet an~tll!a çelenk koymala
rı merasımınde ıbulunmak üzere 
ıgelmiş olan Parti J.stanbul baş
!kc:m Ali Riza ile asşal1bay Ha
mıde pr:ogramın ana çizgilerini 
anlatıyordu. 

An kovanı halini alan Güneş 
kulübünün içindeki bütün bu fa. 
aliyc:tten bu mesut günün çok 

İstiklal marşı hürmetle din -
lendikten sonra aynı şekilde Gü 
neş kulübüne dönüldü ve sabah
ki merasim bu suretle bitti: 

Kadıköye gecerken 
~ğleden sonraki programı 

takıp etmek üzere biri çeyrek 
vapuruna geldiğimiz zaman 
Köprünün Kadıköy iskelesi ağ
zı ağzına dolu idi, Örada bulu-

Gençler T ksim abidesine çelenk koyarlarken 

Geçit resmi 
Saat on beşte programın ikin

ci kısmına sporcuların geçit res 
mile başlandı. Sabahleyin Cu
muriyet anıtına çelenk ko
yan kulüplerin sporcularile, 
dünkü senelik bayraı6.lamu A -
tatürk gününe iştirak etmek i
çin geri bırakan Robert Kollej 
atletleri temiz kıy af etleri le ve 
alkışlar arasında birıbiri ardın • 
dan geçerek sahanın ortasına sı 
ralandılar. Mızıkanın çaldığı 
marşa ayak u y d u r a r a k ge
çen bu b i n k a d a r s p o r c u 
içide göze ç a ı· p a n 1 a r baş
ta Çoban M e h m e t olmak 
üzere izcileri, atletleri, boksör
leri, kayakçıları, iskrimcileri, 
futbolcüleri, kısacası bütün spor 
kollarile Galatasaraylılar kü -. , 
çüklerden müteşekkil yedi ta -
kım halinde Fenerbahçeliler, 
bembeyaz ve temiz kıyafetli de
nizcileri, teniscileri, futbolcüle -
rile Güneller, iskrimcileri, atlet-
leri v~ f~tb?lcülerile Beşiktaş -
lılar, ızcılerı ve futbolcülerile is 
t~.nb~l spor, atletleri, voleybol
c~lerı! basketbolcülerile Kolej
lılerdı. 

. <?e.çit resminden sonra 20000 
kışının sevinçle dinlediği istik_ 
l~l ~arşı çalınırken Be_şiktaş ku 
lubun~en Hüsnü direğe Türk 
bayragını çekti. 

Tuzun Bakanı Şükrü Saraçoğ
lu ~n.karadan gelemediği için ev 
sahıbı olaı:ak ~encmahçe asbaş 
kanı Hayrı Celal kısa bir söylev 
le sporcuların Atatürke olan bü 
yük saygısını ve sevgisini anlat 
tı. Çok alkışlandı. 

Bundan sonra Güneş kulübü
nün başkanı Cevat Abba:, Gürer 
güzel ve sık sık alkışlanan bir 
söylevle l 9 mayıs gününün ma
nasını anlattı. 

Cevad Abbas GU· 
rer'in söylevi 

Kendine tabiatı, kuvveti ta· 
pık yapmış olan, ve uluslar için
de asaldan, kökten en temiz bu
lunan dünyanın dört yanında, 

' her bucağında insel kınavları 
gözler önünde duran büyük, sev 
gili ulusumu bütün varlığımla 
selamlarnn. 
Yurtdaşl~, 
Bir gün Ösman oğullan öl

memiş ve ölmiyecek olan Türk 
ebedi varlığını kendi kara ,ve 
kaytak dileklerine feda ederek 
bize her yönden parçalanmış hir 
vatan, bize her yönden körletil
miş, ve özünü kemiren, pak göv 
<lesini kanatan, yabancılar eJle
rinde tutsaklanan bir ulus bıra
karak atalan çağlarının sonunu 
bitiriyorlardı. 

Bıraktrklan vatan, son günle 
rine kadar Türkiyeden başka 
herkesin malı idi. 

Bıraktıkları vatan, son giinle 
rine kadar Türkten başka her -
kese hayat verendi. 

Bıraktıkları vatan, son gün • 
lerine kadar Türkten başka her 
kesin iradesile değişen ve sön
meğe mahkum bir oçaktı. 

Kardeşlerim, 

Türk ulusu, o kutsal varlık i
se kendisinden koparılmak iste
nilen bu güzel vatanın he. karış 
yerini temiz kanile sulayarak ta 
rihten yaşlı egemeniydi. 

Halbuki, onu asırlardanbı~ri 
hiçe saymışlar, onu hiç etmek 
istemişlerdi. 

Dış düşmanları da evrensel 
tarihin en şanlı ve kahraman u
lusun, en aksoy, en yüce kök _ 
lü ulusunu koyu karanlıklara 
yuvarlamak için öldürücü bir u
cd~ ~rumun kenarına getinnişler. 

ı. 

Çizmeleri, kırbaçlan al~da 
süngüleri karşısında ezilen ulu
sun; ne tutacak bir eli,_ ne da. 

yanacak bir desteği, ne gökte 
bir ışığı, ne de atiden bir umu -
du kalmıştı. 

Yalnız kalan biri vardı. O, 
gençliğindenberi Yeşil Make · 
donyanın ovalarmda,Bingazinin 
kızgın kumluklarında, korkurıÇ: 
Gelibolu dar geçidinde, Çanak -
kalenin kilidi Arıbumunda, tari 
he ad veren şan alan Anafarta
larda, cehaletten eritilmiş Kaf
kas ordularının bir avuç yedin· 
ci ordusu ile Nablusun, Şamm, 
Şerianın, Halebin karşılarında 
yurda en yüksek yarar yiğitti ~ 

' Ü ğini gösteren : ATAT RK'tü. 
Yurtdaşlarım ; 
Türk ulusunun ateşinden ya -

pılan bir pota içinde kendi ken
dine yetişen, erginlenen kamal
lenen bu Atatürk tek başına bir 
varlıktı, kainattı. 

Paraketesiz çürük bir tekne 
ile coşkun Karadenizin köpüren 
azgın dalgalarını aşan Ata'"Ürk 
19 mayıs sabahı güneşi olarak 
Samsunda doğdu. 

Örada bağrına bastığı ulusun, 
adile, sanile, özile herkesten zi
yade kıymetini biliyor, onu, ona 
her zaman kendini feda eden bir 
sevgi ile, seviyordu. Yurdun bo
zulmamış oğulları da, tarihte 
bir bı;nzeri bulunmayan yüke::~ 
kafasını,arrk açık alnını, bükül
miyen kuvvetli bileğini, hiç du
rulmıyan ülenini tanımış, ona 
bel bağlamıştı. 

" Vicdanı millinin iradei a
liyesine tabi olarak milleti müs 
takil, vatanımızı masun gör"in . 
ceye kadar, çahsmak ahdilcn 
1stanbuldan ayrılan bu Türk gü 
neşi Atatürk, 

"Mukaddes istiklali millimiz 
uğrunda milletle beraber niha 
yete kadar çalışacağıma da mu 
kaddesatım namına söz veri
rim.,, andını 19 mayıs 1919 aü. 

•• • • • b 

nu ıçtı, ve gür sesile bu agansel 
andını ulusa i~irdi. 

Bu and Türk basıwlo ~'ta • 
nan öıüın' karanltKlarını yardı, 
parçaladı. 

Bu and, Türk ulusunu, büyük 
bir dinçlikle varlığım kurtar • 
mak için ayaklandırdı. l 

Bu and, Türk milletini öz
gürlüğüne, egemenliğine kavuş 
turdu. 

Bu tannsel sestir ki, Türk U• 
lusuna benzerliğini öğretti. 

Bu ses, kocaman bir milletle 
birlikte bütün bir ülküyü yıkıp 
devirmeğe gelen kasırgayı dur
durdu. 

Bu ses, yeni Türk dünyasınr, 
ve bugün bütün dünyanın saygı 
ile eğildiği bir ulus yarattı. 

Bu ses, Türk tarihinde ölmez 
bir devir açtı. 

Bu ses, insanlığa, insaniyete 
layık özgürlüğümüzle yaşadığı
mız cumuriyeti kurdu. 

Ey Türk sportmeni, 
19 mayıs 1919, dünya tarihini 

devirlere ayıran ve insanlığın 
kafasında bir rumuz olarak yaşa 
yan hadiselerin en büyüğü oldu 
ğunu dinledin. Bugün senin, 
Türk varlığına inan günündür. 
Bugün senin Türk varlığına gü· 
ven günündür. Bugün senin 
Türk güneşinin doğduğu günün 
dür. Bugün senın Atatürk gü • 
nündür. 

İşte onun içindir ki senin ve 
hepimizin en büyük bayram~. • 
mızdır, en büyük ayin günümUZ 
dür. Bu büyük günü ıçten saygı 
ile an ve kutla 

Yurtdaşlanm, 
19 mayıs. 1919 gününü, yara

tanı büyük s•.1orcular adın~ ·~1 

büyük saygı, ve sevgi ile selam· 
tarken zengin Türk tarihi~~n .~· 
bedi solmayacak olan bu buyük 
hayat "zafer,, günün~ yapanı 
cuda unutmıyalım ve gelecekl~ 
re unutturmıyalnn. ] 

[Arkası 11 incide 
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- Türkiye için Hava Tehlikesi Var! 

AtatUrk spor gUnUnUn heyecanmı yaşayan seyirci'er 
. ]Başı 10 uncudaJ 1 te nefis bir şuta çevirerek bera- karışıklık oldu, btr türlü topu 

tinNıhayet Feı:ıerb~?~_elı Necde- 1 berlik golünü attı. - uzaklaştıramadılar, Şaban yeti-
l kumandasıle butun sporcu- Otuz ikinci dakikada Rasihin şerek Fenerbahçe - Galatasa· 
ar şu andı içtiler 
"Ey varlığımızı yapan Sayın 

Sevgili Atatürk! 
k.'' Açtığın yolda, kurduğun ül
d Ude, gösterdiğin amaçta, hiç 
u:nıadan, irkilmeden, yürüye -

c~_ginıize ve bu uğurda· kanımızı 
g_uıe güle akıtacağımıza söz ve
tıriz .,, 
1 

Ana bitince Güneş marşı ça -
.;.~ırken bütün sporcular yine 

1 
Uyük bir intizamla ve alkışlar-
a geçerek yerlerine dağıldılar. 

<i' Bu merasim bittikten sonra, 
1Sk ve cirit atm'l, yüksek atla

tt\a gibi bazı a' ... tizm rekor kır
ll'ıa tecrübeleri yapıldı. 

Balkan rekorları kırıldı 

\ Bu tecrübeleııde Galatasaray
rt "-t~et Karakaş ciridi 56,64 met 

[Başı 9 uncuda] 
havadan kısaca mütalaa edilebi
lir. Türkiyenin miDetin fedakar
lığı ile ikmal olunan müdafaa im 
kftnlart karadan bir 1 ' ruza uğ
ramak halinde kendi ın~dafaası
m temin etmeye muktedirdir. 
Hatta y a 1 n ı z k a 1 s a b i l e . 
Bunuya~n tarihten ku~ 
ketli m i s a 11 e r 1 e söyliyebili
riz silahsız bir m e m 1 e k e t 
her kö;:t·sinden hic; olmazsa se
ki.z devlet tarafından istila...o-

. lundu. Elimizde hemen hiç va
sıta yokken kendi memleketi
mizi kcrumasını ve yabanc1ları 
topraklaıımızdan sfüüp çıkar
nıasmı pekaHi bildik. (Alkış
kr). 

AşH2·ı yukarı denizden de ufr
rayacağmu7 hücumlara karşı 
deniz r üdafaa araclarımız ol
m;unak13 beraber mücadelemizi 
de\·aınlandıracak l:uvvetlere 
malikiz. 

Havaya ge' nce 
Hava va gelince: 
H~,·aya kafi derecede önem 

verıiiğimizi söyleyeme~:z. Hava 
ıldmşlarma karşı memle~ctin 
Jnmması için ar-rn cd :ımc:;i 

gereken çok noktalar vardır. 
TUrkivt- bir hava teh likt>Sİ altın
dadır: Hava tehlikesin~ bfafüı 
dağlanmız çok mamur olmıyan 
geniş ~abalarımız 1:olay1:k!a \."in
leyeoilir zarım haliı ve ~·anhş 
bir zandan ibarettir. Bugün tay
yarenin üstünden geçrniyeceği 
hir da~. yer yüzünd~ görmiy~
ı·egi lıir köşe kalmamıştır.MPn • 
le ketin şu ve bu köşesinde yap· 
tığımız fabrikalar. rnektebler 
m'liesse!'eler ve yetiştirmeve ca~ 
lışclığımız cocuklarumz ·ha~a
dan vuku bulacak tcıamızlara 
karsı açıktırlar. 

Devlet bütçesi 
ve hava kuvvetleri 

~ira:- evvel devlet bütcesin . 
den temin etmek imkfm~ı an
latt:m. Devlet bütcesind1::n hava 
mJdafaası için böyle yim1i otuz 
ınıl~:on liralık parayı bugün ve 
yaı m ayırıp karşılamak im kam 

te gıbi çok iyi bir mesafe 
at-'b~ -cdlt ııurııaffiırvy:aflrrsw~---......-----~-··--..-.-------~-

~, .... ...,~r .. ~ur. 

1:an rekorunu kırdı. Eski rekor 
s6,40 metredir. 

Sporcufar resmi geçitte 

Kardeşler maçı 

1 Nihayet sıra Fenerbahce - Ga 
ita~aray muhtelitile Güneş • 
ı .. eşıktaş muhtelitleri arasm:la
"'1 ''k d 1 ar eş er maçı,,na geım;şti. 
l'akımlar şu şekilde çıktılar: 

(G. S.-F. B) 
Bedi (F. B.) 

~ lebip (F.B.) Osman (G.S.) 
eşat (F. B.) Esat (F.B.) ibra

b hirn (G.S.) 
tc~nyal (G.S.) Şaban (F.B.) Fik 

(F.B.) Münevver (G.S.) Nec 
det (G.S.) 

iıeri bir pasını, Hakkı mükem -
mel bir etape ile kaleye kadar 
götürdü ve Beşiktaş - Güneşin 
ikinci golünü yaptı. 

Bundan sonra bir Fener - Ga 
latasaray hücumunda hasım a
leyhine olan penaltıyı Fikret 
çekti, top avuta kaçtı. 

İlk devrede Güneş - Beşiktaş 
muhtelitinde Hüsnü sol müda -
fi, Nuri merkez muavin, Rebii 
sol açık mevkilerine getirilerek 
Hasan ve Eşref takımdan çık -
mıştı. 

İkinci devrenin otuzuncu daki 
kasında Şeref ve Rasih çok gü-

G _ B zel paslarla kaleye girerlerken 
Mehmet Ali (B) ka;.·şı taraf müdafaası bu akını 

l;ıe .Nuri (B) Faruk (G) ancak penaltılık bir favulle dur-
~ Yıı (B) Hasan (G) Reşat(G) dura~ildi. Penaltıyı Şeref çekti, 

§tef (B) Şeref (B) Rasih ( G) kalecı ~uttu, elinden kaçırdı, Şe
l:Iakkı (B) Salahaddin (G) ref yetışerek Beşiktaş - Güne -

};' şin üçüncü golünü attı. 
Ilı enerbahçe - Galatasaray Bundan sonra Fener -· Galata 
le~~teli:i r.ahatsız old~kları söy saray muhteliti çok çalıştı ve 38 
ttı.ahn Lutfı, Yaşar, Alı Rizadan inci dakikada Necdet çok güzel 

ym sayısını ikiye çıkardr. Biraz 
. sonra da oyun 2 - 3 Güneş - Be
şiktaş muhtelitinin galibiyetile 
bitti. 

Beşiktaş Günes muhtelitinde 
Faruk, öteki muhtelitte Esat 
çok güzel oynadılar. Bunlardan 
sonra iyi oyunlarile göze çarpan 
lar Fenerbahçe - Galatasaray 
muhteli tinde Necdet, M ünev -
ver, Fikret, Reşat; öteki muhte
litte Rasih, Şeref, Hakkı, Nuri, 
Reşattı. 

Her iki takım, bize cok güzel 
ve cidden Atatürk günlerine la
yik zevkli bir oyun gösterdiler. 
İki muhteliti ve dünkü · parlak 
günü bize yasatan bütün spor -
cularımızı candan tebrik ede -
riz. 

S. G. Savcı 
* Vefa lisesinden yetişenler 

yurdu, spor bayramını dün sa -
hah Beyazıttaki yurt binasında 
kutlulamışlardır. Atatürke sev
gi ve saygılarını bildirmişler -
dir. a l"Unıdu. ilerledi, sol muavini geçti, bir 

littı U?a rağmen derhal söyliye- - ======================== 
ti kı, maç A vrupanın iki birin
Y<ı sınıf takımı arasında oynam
d:ı:11uş gibi baştan sonuna ka
d~ ıevkli, güzel, heyecanlı ol-

t'en 
~'ll'ı erbahçe - Galatasaray ta-
~İi 1 

daha bilgili oynadı, daha 
~el h" 

~eş'k ucumlar yaptı. Fakat 
<>ld 

1 taş - Güneş daha müessir 
d.ı. ~~e müdafaası daha iyi oyna 
ç1~a ııae çok iyi bir milli takım 
?l'ıa trlabileceğ ini gösteren bu 

t~lii· 2 
- 3 Beşiktaş - Güneş muh 

S 1 lehine bitti. 
ı. ekiıi . d . 
ıtı b' ncı akıkada Şeref sı -
ta~ 1~ Şut çekti, kaleci bunu an -
~.etişe~tanıa~an karşıladı, Rasih 
~'kta ek .~uzel bir kafa ile Be
tı. ş - Guneşin ilk golünü yap-

ı. \'ir · «tabi} nıı altıncı dakikada mu -
t:Ptı t~~ ç~k güzel bir hücum 
..._Un ' 1 retın güzel bir pasını 

cvver çok güç bir vaziyet -

.. Dün .ıvJ.ı~ır. kral ail~sine mensup prenses Semiha yazı geçirmek 
uzere şehrımıze gelmış ve Emirganda hemşiresi Prenses Kadriye 
nin yalısına misafir olmuştur. 

__ Prensesi vapurdan inerken yukariki resimde görüyorsunuz. 

Arı-adaşlar, bir devlet bütce~i 
ıçın normal olarak alın~ast 
müırıkün olan bütün menbalara 
temas ettik. Biz bir memleketin 
rennig- ve tedrici bir surette iler
leyip açılması için el koyabilece
ğimiz varidatların ve vergilerin 
hemen hepsine el koymuşuzdur. 
Biz bilakis bütcemizin artırıl
ması için önümÜzdeki senelerde 
iki esaslı tedbiri takib etmek 
yolundayiz. 

Bunlardan birisi: eyi ekono
mik tedbirlerle memleketin zen
ginlenmesi, ikicisi, vergiler ü
zerinde hatta İcab ederse indir
mek suretiyle islahat yaparak 
memleketin tedrici fakat emin 
bir surette bütcesini artırmak 
yoluna gitmekteyiz. Şimdi bi2 
bu yol üzerindeyiz. Senelerce 
bunu takib etmek mecburiyetin
deyiz. Görüyorsunuz.devlet bilt
çesinden hava için 30 milyon E
ra verebilmek için bir çok sene-
ler beklemek lazımdır. iste bu 
bir çok seneler için Türkiyenin 
bir hava tehlikesine maruz ol
mıyacağına dair bu milletin iti
nıad e{cbileceği bir teminat el
de edebilmesi lazımdır. Böyle 
bir teminatı kimse size veremi
yecektir. 
Şu halde arkadaşlar, devlet 

bütçesinde durum böyle olunca 
vatandaşların aklını başına alıp 

Türkiye havasını teneffüs etme
ye :=.nem verip vermiyeceklerini 
düşünmeleri Hizımdır. İlk önce 
buna bizim aklımız ermeli ve 
her birimiz bütün vatandaşlara 
ve en kuytu köşesine en aklı 

ermez adamına kadar hakikatı 
ve tehlikeleri olduğu gibi söyle
meliyiz. Bi.r defa buna sağlam 
karar verdıkten sonra, sizi te
min ec1• rim ki, tehlikenin yarısı 
atlamış ve tedbirin yarıdan faz
lası b11lunmuştur. Biraz evvel 
hava tcrlikesini klasik devlet 
bütçesinden ayırd etmek dedi
ğin.1 btı~ur. Eğer biz yarın kalk
dıgım1z zaman teneffüs edece
ğimiz havanın emin olup olma
dığına dair yüreğimizin icinde 
bir şüphe uyanırsa bunu t~min 
edecek vasıta ne ise ona içtiği-

m iz su ve yediğimiz ekmek gi
bi bir ray ayırmanın çaresini 
bulacağız. Meselenin esaslı nok
tası buradadır. Bütün dünyamn 
uykusunu kaçırmış olan tehli~"'e
ye karşı kafi derecede gay.ret 
güstermemckteyiz. 

Tayyareye verilecek para 
Arkadaslar, klasik vergi mev 

zularına biraz evvel söylediğim 
gibi temas ederek bugün ve ya -
rın tayyare için çare bulamazsı
nız. Bu ancak tayyareye para ve 
reb:lecek olanların kendilikle -
r ind •n bu tehlikeyi anlayarak 
y~ı·.d m etmeleriyle mümkün -
dür. Bu -;.·,µrdımın en önemli nok 
tası muntaza,;.ı olmasıdır. Milli 
karakterimizdekl e ... ~slı bir za -
ifliği bilmeliyiz. Bizim h.::..r han
ği bir memleket meselesi 1cı~:ı 
yapamıyacağımız fedakarlık 
yoktur. Bütün malımız ve cam -
mız. en zeng inimiz, en fak iri -
miz biz bunların hepsini veririz. 
Ama arkadaşlar, on beş gün en 
hayırlı bir maksat için bir kuyu 
dan günde bir kova su çekeme -
yiz. Mesele buradadır. Tehlike
yi böyle görüp memlekette böy
le bir usul koymaktadır. Herke 
sin hava tehlikesinden korunma 
sı için bütün canını ve bütün ma 
lmı vermesine lüzum yoktur. 
Hatta böyle bir şey zararlıdır. 
Ama her gün kuyudan bir kova 
su çeker gibi muntazam olarak 
tayyare cemiyeti veznesine bir 
borç ödemesi lazımdır. Bunu 
tanzim etmeğe çare bulauğu -
muz vakit ve herkesin kendi vak 
tini ve kendi genişliğini takdir 
ederek teneffüs ettiği havanın 
masuniyeti için böyle bir borç 
ödemesi lazım geldiğini anladı -
ğı vakit tayyare cemiyeti mun -
tazam bir varidata istinat ede -
bilir. Ve memleketin hava mü -
dafaasmda ne yapmak lazım ge
leceğini meydana çıkarır. 

Hava tehlikesini b .enfer 

Arkadaşlar, bütün fikirlerimi 
ve tedbi r olarak gördüğüm isti
kametteki noktai nazarlarımı 
söylemiş olduğumu zannediyo -
rum. Büyük kurultaydan ricam 
hiç olmazsa vakti hali yerinde 
olan bir ailenin senede 20 lira 
vermek üzere kendi ihtiyarile 
Türkiyenin maruz olduğu hava 
teqlikesini bilenler sırasında 

adını bir deftere yazdırmasıdır. 
Türk hava kurumuna daımi aza 
olarak senede vakti hali yerinde 
olanlar diyorum, hiç olmazsa 20 
lira vermeyi taahhüt etmelidir -
ler. (h~y hay sesleri) Bu suretle 
bir ka~ yüz bin üye temin edebi
lirsiniz. Esaslı bir varidat elde 
edilmiş olur. Bunun haricinde 
diğer vatandaşların gençlikleri 
mümkün oldugu kadar, bunlar 
için bir had söylemeksizin fakat 
muntazam olarak tayyare cemi 
yetine bir yardımda bulunmala
rı lazımdır. Memleketin müda _ 
faasının ne olduğunu bilen bir a
dam olarak , siyasi meseleler i -
ç~nde, vazife ve mesuliyet alan 
bır adam olarak sizi hakikatler 
den haberdar ediyorum. Sizin 
büyük kuru~yı hava tehlike ~ 
sini memlekete anlatmak ve bu
n~ ~arşı araç bulmak yolunda 
butun memleketin ilgisini ar -
tırmak için önayak olmanızı di
ilyorum. İlk önce hava tehlike
sini. b.ilenler .heyetini teşkil et _ 
ı:ıeiı~ı~. I?edığim gibi hava teh
lıkesı?ı bılenler heyetine giren
ler hıç olmazsa ailesi için sene 
de m~?tazaman 20 lira vermeyi 
taahhut etmelidirler. Böyle bir 
:aahhüdün daimi bir borç olaca 
gmdan da korkmamalıdırlar. 

20 lirahk taahhüt
lerini yapamıyanlar 

Ç~nliü benim zihniyetime gö
re ıçınde bulunduğu senenin ta
ahhüdün~ ~erdikten sonra gele
cek sene ıçın bunu vermeö·e im 
kan görmiyen vatandaş k~ndi ıs 
mini hava tehlikesini bilenler 
arasından sildirir ve yardımcı -
lar listesine geçebilir. Bu kendi 
ihtiyarındadır. Ama hava tehlı
kesini bilenler listesi içinde olan 
!ardan bu taahhüdünü senesi 
zarf mda ifa etmiyenlerin isimle 
rini ilan etmesi için tayyare ce -
miyetini serbest bırakmalısınız . 
Esaslı olarak bir yurt müdafaa
sına temas ederken ciddi bir ted 

bir almalıyız. Büyük kurultayı 
teşkil eden arkadaşlar devletın 
gerek resmi ve gerek hususı ha
yatında görgüleri ve tesırlen ge 
niş olan arkadaşlardır. Bir de ı ::ı 
Türkiyenin hava tehlikesıne ma 
ruz olduğunu görüp anlamakla 
beraber buna bir tedbir bulmak 
behemhal vazifemiz olduğunu 
kabul c 

Ark idiş o ki, Türki-
re bug -:ı i münasebet-
ler itibz n en az tehli-
keye m~ .- bir zamanda 
dır. Bu z ...... _. ı ,ay mıdır, sene 
midir? Bunu tayin edemeyiz. A
ma şu söylevi verd iğ im bir an
da Türkiye arsıulusal bakJm • 
dan en az tehlikeye maruz oldu 
ğu bir zamandır. Fakat bir sene 
iki sene, beş sene sonra ne ola : 
cağını bilmem. Ve siz eğer bu 
g~n başlarsanız ancak hazırlan
maya vakit bulabilirsiniz. Mese 
ıe havaclCk ~alışacak kafi derece 
de pilotu, emWstrisini vücuda 
getirmektir. Ama bunların hep
si para meselesidir • 

Arkadaşlar, havacılığı~ di -
ğer bütün alanlarında da ihi:.iya
cımız olduğu kadar, arzu ettiij 
miz kadar muvaffak olduğumu 
zu iddia edemeyiz. Görüyorsu -
nuz ki, memleketin hiç bir köşe 
sinde sizin yüreğinize ferah ve -
recek bir şey söyilyemiyorum. 
Hakikata karşı bir şey söyliye -
mem ama bütün bu dertlerin ba 
şmda milletin kafi derecede t:ah
sisat bulmaması gelmektedir. 
Bu vesaiti evvela bulunuz, on -
dan sonra di~er her hizmeti istt' 
mek için yüzümüz ve yerimiz ol-
sun. 

Mert adam o dur ki 
tehhkeyi görUr 

Arkadaş!arım, meseleleri bu 
kadar kesin ve ciddiğ bir suret· 
te görür, tedbirine tevessül eder 
sek - ki, biz büyük Türk mese -
lelerini daima böyle çıplak göre 
rek tevessül ettik - yakın bir za
manda vücuda gc:ireceğimiz e
serlerden siz memnun olursu • 
nuz, yurdun en emin ve en kısa 
istikamette inkişafı için sağlam 
temeller kurmuş olursunuz. 

.. ~~kad-ı:aşlar, mert adam • ve 
huyu~ m~ll~t o dur ki, tehlikeyi 
oldugu gıbı görür. Böyle millet
ler Türk milleti gibi, geçende ol 
duğu kadar yarın da daima mu
zaffer olur. Ve daima her müş • 
külü yenerek ortaya çıkar. (sid-
detli alkışlar) • 

Türkiyenin hava tehlikesine 
~-aruz ol~~ğunu bilmeliyiz ve 
soylemelıyız. Tedarik edeceö-i -

• b 
mız araçları kendilerine emanet 
edeceğimiz kahramanlarımız 
vardır. (şiddetli alkışlar) Emin 
olunuz arkadaşlar, sizin vücu -
d~ getirec~ğiniz 500 tayyarelik 
hır hava fıJosu Türkiye havası
nı korumaya imkan verecek yük 
sek bir kalitede olacaktır. (al -
kışlar) Elimizde adamlarımız 
mim. istidadımız bu kadar yük'_ 
sek ıken bu milletin emniyetini 
temin edecek vasıtaları vaktin _ 
de görmüş ve bulup vermiş olma 
~~~~an dolayı Türk milletinin 
buyuk menfaatlerini ve çok yük 
sek geleceği sarsmtıya maruz 
bırakamayız ve bırakmıyacaö-ız. 
(alkışlar) ~ 

Mesleyi çıplak görmeli 
A ~eseleyi çıplak görerek ame 

lı bır takım tedbirlere varmalı • 
yız ve her halde Türk hava ku -
rumunu muntazam ve emin va
ridata istinat eden bir kurul ha· 
li~.e getirmeliyiz. Şimdi size 
1:~rk kurumu başkam f enniğ bır 
soylev verecektir ki, ohu bilgiler 
hepimizin aydınlanması icin 
çok faydalı olacaktır. Teşekkür 
ederim arkadaşlar! (Sürekli al
kışlar). 

Fuat Bu'canın söylevi 
İsmet lnönünden sonra Türk 

hava kurulu başkanı Fuat Buk 
çok öneı:ı~i- ~ir söylev verere~ 
tayyarecılıgın 32 sened b . . a· -· . en erı 
geçır ıgı evrımi anlatmış 
zamanla bugünkü mu·· h' veko 
k

. ( ış tera • 
ı arasında bir mukayese yap -

mıştrr. Fuat Bulca sö 1 . d ta .1. y evın e 
yyarecı _ık hakkında çok esas 

lı v~ ~etkıke müstenit malllmat 
vernıış ve Türk havacılığına na 
sıl ~hemmiyet vermek mecburi. 
yetınde olduğumuzu rakaıhlar 
la isbat etmiştir. 
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BİR DANSÖZÜN 
HATIRALARI 

[Dünkü Sayıdan] 

Mutat garsoniyerimize gittik. 
Fakat kendimi onun kolları ara
sında bulduğum zaman, her şe
yi unutuyordum. Sanki hulyalı 
bir cennete girmiş gibi idim. 
Fakat bir saat sonra mektubu 
hatırladım. Artık söyliyecektim. 
Cesaretimi topladım. Mektubu 
kendisine gösterdim. Güldü. 
Hem de kasıklarını tutarak kah
kahayla güldü: 

- Sen de bu masallara inanı
yor musun? dedi. 

Acaba kansının bana anlat
tıklarını da söylemeli miyd m? 
Söyliyemedim. 

Gece sahnede çok kötü dans 
etmiştim. O gece de uyuyama
dım. Ertesi gün ~ğle yemeğini 
yalnız yedim. Yemekten sonra 
garsoniyere uğradığım .~ama~, 
Benri bana bir mektup gof;terdı. 
Kansına gönderilen mektupla
rın arasından çıkmış. Okudum: 

"Bilmem, siz Francoise Dav
ıay isminde bir kadını tanır mı
sınız? Beaume sokağında 7 nu
marada her gün saat üçte koca
nızla buluşuyorlar. !kisi saatler 
cc beraber orada kalıyorlar.,, 

Mektupta imza yoktu. 
- Ne dersin bu işe? 
_ Karına inkar ettin mi? 
_ Ben her zaman inkar ede

rim. Kadınlara karşı sistemim 

budur. d Bu"yu''k _ Karın söylüyor u. 

bir işe girişiyormuş. 
- Evet, evet, bahsede ede 

beni bıktırdı. Ben de kendi 
işimi yürütmesini bilirim. Gerisi 
~z gelir. Karım zekidir. Böyle 
ışlerde muvaffak olmasını bilir. 
Parayı sever, kazanmasının da 
yollarım öğ~enmiştir. ~ndisine 
para. vere.n ınsanlara da bayılır. 
Benım de parasız kaldıi!ımı is
temiyor. Eh, buna da s~s çıka
racak değilim ya! 

. - Peki, mektubu okuyunca 
b1r şey söylemedi mi? 

- İkimize de kısa bir küfür 
savurdu, o kadar .. Artık ötesini 
düşünmedi bile .. Zaten ben de 
inkar ettim. 

- Sahi, inkar ettin mi? 
- inkar ettim dedik ya .. 

Henri'nin karısında bana kar
şı olan vaziyet hiç değişmemiş
ti. Hep gene aynı iltifatlar .. 
Hatta yazıhanesine çağırdı. 
Orada iyi giyinmiş, iki kişi, eğer 
kendilerine 50.000 frank temin 
edebilirsem, bana bir ayda o ka
dar daha para kazandırabilecek
lerini temin ettiler. Bu parayı 
da temin ettim. Hakikaten bir 
ay içinde günü gününe paran:ı 
verdiler. Bu kadın ne yaman 1ş 
kadınıydı böyle .. 

Ondan sonra benden başka 
bir iş için tekrar para istedi:er. 
Bu sefer yüz bin frank verd m. 
Fakat bu parayı bir daha gör-

meoim. TelCrar elli bin iste'diler. 
Gene verdim. 

Tekliflerini reddedemiyor
dum, neden reddedemediğimi 
de bir türlü anlıyamıyordum. 
Adeta büyülenmiştim. Henri de 
diğer taraftan her haf ta gfiya 
kumarda para kaybediyordu. 

Günün birinde James Smith 
fücceten öldü. Artık ondan son
ra kimseye bir santim dahi ve
remiyecek vaziyete düşmüştüm. 

Şimdi titriyordum. Parasız 
kalmıştım. Öyle olunca da beni 
o kadar saran betbaht aşkım ne 
olacaktı? 

Henri'nin bana karşı vaziyeti 
değişme~i.. Lakin çalıştığım ti
yatroda ıft•ra üstüne iftiralara 
uğruyordum. Çok sıkıntılar cek
tim. Maaşıma haciz koydü°lar. 
Ben J_ienri'nin karısından şüp _ 
helenıyordum. Hcnri'den sor
dum. O da saklamadı. Şi.~phemi 
teyit etti. Dedi ki: 

. - Ben ar,mızdaki münasebe
ti başkalannın hesabına kabul 
etmiştim. Sen ilk zamanlar, sa
dece hoı;:uma gidiyordun. Bu se-
bepten üzerime aldığım iş de 
kolayıma gidiyordu. Fakat şim
di vaziyet değişti, ben seni sevi
yorum Françoise .. Bir gün gelip 
de seni seveceğimi hiç hatırıma 
getirmemiştim. 

O zaman bu adamdan hem 
iğrendim, hem içime bir rahatlık 

Hatıratanm 

Anlatan 
Fransız 

Dansözü 

• 

geldi. ÇoK sıkıntılar A ~eçirir<: 
rum. Buna rağmen hala sevışı-
yoruz.,, . . 

Françoise bırdenbıre sustu. 
Kadehini bitirdi. Barda hemen 
kimseler kalmamıştı. Kalktılar. 
Françoise beni görmeden •. adeta 
sürünerek yanımdan .geçt.ı .. Ka -
pıyı açtılar. Otomob.ıle b~ınc~
ye kadar, dansözün ınc:e sıluetı
ni gözlerimle takip ettım: . 

Acık kalan kapıdan ıhtıyar 
gönUllere bile tazellfr v~ yaşa
mak hevesi veren ta th bır bahar 
havasının kokuları geliyordu. 

Yaz 
Mevsimi 

i~in 

Terzi J, iJKiN 

en Zf'ngin 
ve mütenevvi 
bir kolekaiyonda 
en •on moda 
kumaşlarını 
takdim eder. 

3582 

FAYDALI BiLGiLER 
BugUnk ü e 
program 

Y clou, müracaat 
yerleri 

ISTANBUL 
18 Fransızca ders, 18,30 Jimnastik -

Bayan Azade Tarcan, 18,SO Muhtelif plak
lar, 19,30 Haberler, 19,40 Spor Sait Çele· 
bi, 20 Üniversite namına konferans, 20,30 
Demir caz, 21.15 Soa haberler, borsalar, 
21,30 Radyo, tango orkestrası ve bayan 
Badroye Tüzün ııan. 

BUKREŞ 
823 Khz. 364 m . 
·-----

13-15 t:iündüz plak yayımı, 18 Asker 
orkcstra\ı, 19 Duyumlar, 19,15 Konserin 
devamı, 20 Üniversite dersi, 20.20 plik 
(yenilikler), 21 Radyo cazı, 22,30 Sözler, 
22,50 Duyumlar, 23,10 Konser nakli, 23,15 
Ecnebi dillerle duyumlar 

MOSKOVA 
175 Khz. 1724 m 

1.30: Kızıl orduya konser. 19.30: Kolk
hozlarn tarihi yayım. 22: Almanca yayım. 
23.05: Fransızca yayım. 24.05: İsveççe 
yayım. 

BUDAPEŞTE 

545 Khz. 550 m. 

18.50: Macar şarkıları. 20.35: Trio kon
ser. 21.25: "Gyurl urfi., adlı ıtUdyo piye
si. 23.15: Duyumlar. 23.40: Opera orkes
trasL 1.05: Duyumlar. 

ROMA 
713 Khz. 421 m. 

20: Sözler. 20: Ders. 20.15: Karışık 
konser. 21: Sözler. 21,15: Yunanistan için 
yayrm. 21.30: Duyumlar. 21.50: Eyslerin 
"Son alt'ess halle de valse,. adlı opereti. 
24: Duyumlar. 

BELG RAD 
686 Khz. 437 m. 

20.30: Ulusal yayını. 21: Sırb sarkılan 
23: Duyumlar. 23.15: Dans pliklarL 23.30: 
Konser nakli. 24: Dans plfiltları. 

STOKHOLM 
704 Kbz. 426 m: 

21: Ka6are numaralarL 22: Klisik dans 
musikisi. 23: Yeni dans musikisi. 

PRAG 
638 Khz. 470 m. 

20.15: Asker mızıkası. 21: Duyumlar. 
21.15: Hafif musiki. 21.05: Affenbach'm 
"La Belle Helene,. opereti. 23: Duyumlar. 
23.15: Plak. 23.30: Karışık pro,ram. 

VARŞOVA 
224 Khz. 1339 m. 

19.45ı Salon orlı:estra plU:tarL Sözler. 
20.35: De~sy'nio.,pr~dü. 20.50: Duyum 
lar. 21: Amerikan musiki ve şarkılarL 
21.45: Duyumlar. 21.SS: Sözler. Z2.30: 
Senfonik konser. 23: Reklamlar. 23.15: 
Sözler. 22.30: Senfonik konser. 23: Relt
limlar. 23.15: Sözler. 23.30: Vilnadan na
kil. 24.0S: Dans ve hafif musiki. 

PARIS 
182 Khz. 1648 "" 

20.50: Spor ve haberler 21: Opera - Ko
mlkten nakil: "La Reine Fiamctte,,. 

Deniz Yollan acentesi T e
lefon 
Akay (Kadıköy iskelesi baı 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Dcmiryollan mürnra
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryolları "';~ ... . 
caat kalemi. Hayd.u ., .. 1 .. . 

Telefon 

42362 

43732 
44703 

• 22925 

23079 

42145 

• Lirran 
harel\etleri 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
şunlardır: 

Mudanyaya (Saadet), lzmite (As· 
ya), Mersine (Çanakkale). 

Dürt limanımıza şu vapurlar gel • 
miştir: 

lskenderiyeden (Izmir), Mudan • 
yadan (Antalya), lzmittcn (Ayten). 

Bugün Jımanımızdan gidecek va• 
purlar şunlardır: 

Bandırmaya (Gülnihal), Ayvalığa 
(Mersin), Karabigaya (Kemal), Bar 
tına (Antalya), lzmite (Güzel Ban
dırma). 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge• 
lecektir: 

Karadenizden (Karadeniz), Ban • 
drrmadan (Gülnihal), Izmitten (As· 
ya), Mudanyadan (Saadet), Karabi • 
gadan (Mersin), Bartından (Kemal), 
Akdenizden (Prenses Marya). 

e itfaiye 
Tele fon la rı 

lstanbul itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyesi 60625 

Yeıilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Pa,abahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, K.. 
nalı mıntakalan için telefon santra• 
lındaki memura (yangın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

e Hastane adresleri 
ve Telefonları 

Cerrahpaıa hastanesi. Cer
rahpaıa 
Zeynep Kamil hastanesi. 
09küd-. Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Ak ray Hase i cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 
Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve .... 1.1,.e 
hastane.a. Bakırköy Reıa
diye kıılaın 

21693 

60179 

24:553 

43341 
20510 
~ 

16 .. 60 
42426 

• Sinemalar 
Tiyatrolar e 

Etfal hastanesi. Şiıli 
Haydarpa§a Nümune has
tanesi 60107 

Çabuk sıhhi 

yardım teşkil8tı * Elhamra: (Mavi Melek) ve 
(Kaçır beni - Yalova türküsü) 

* ipek: (Kurfuna dizilen krali
çe) ve (Eskimo) 

t *Sara,: (Savaı farkıs:) ve (Ku-
karaça) . 

* Türk: (Daktilo evleniyor) ve 
(Dede) 

.v. Şık: (Tar~an) ve (Kadınların ; 
aevgilisi) 

* Melek: (Cemi Gerhart) ve 
(Prenses Nadya) 

:f. Alkazar: (Bosna sevdaları) ve 
(büyük fehirler uyurken) 

:f. Milli: (Çılgın Kan) ve (Cici 
lerber) 

* Tan: (Libebay) 

~Sümer: (Bitmem~ senlonil ve 
(Amok) . 

* Süreyya: (/tto) 
.v. Hilal: (Leblebici Horhor ağa) 

ve (Şeytan kardeşler) 

~Yıldız: (Evlendirelim mi?) ve 
(Cebi delikler) 

:t- Alemdar: (Patron olsaydım) 
ve (Casus kalbi) 

"' Usküdar Hale: (Ekmekçi ka
dın). 

• Nöbetç 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar-
dır: • 

Eminönünde (Bensason), Divan
yolunda (Esat), Kumkapıda (Belkis) 
Zeyrekte (Hasan Huliisi), Şehzade-
başında (Üniversite), Aksarayda 
(Pertev), Samatyada (Rıdvan), 
Şehremininde (Nazım), Karagüm
rükte (Suat), Büyükadada (Şinasi 
Rıza), Heybelide (Yusuf), Bakırkö
yünde (Merkez), Modada (Sıhhat), 
Pazaryolunda (Rifat), Beşiktaşta 
(Recep), Galatada (Kapuiçi), Bos -
tanbaşında (İtimat), Tepebaşmda 
(Kinyoli), Taksimde (Tarla başı), 
Maçkada (Maçka), Eyüpte (Hikmet) 
eczaneleri. 

Bu numaradan imdat oto
mobili iste!lilir. 44993 

Ticaret Kanunu 
Şerhi 
Cild: 1 

VASFI RA~D SEVIG 
Basıldığı yer: 

lstanbul TAN 
Matbaası 

MÜDERRiS K. KOMORCOYAN 
Mekteb, banka, şirket ve kütüp. 

hanelere mahsus asri kitaplar: 
Yeni harflerle - T enzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 3S 
Yeni muhasebe usulü 122,S 
Ticari malumat ve bankacılık JOS 
iktisad ilmi s7,S 
lhtisaa muhasebeleri 175 

(Şirket, sanayi, ı.iraat ve ban• 
kal ticari ve mali hesab 70 
Lüğar tma cetvelleri (yeni S6 
rakamlarla). si 
Başlıca ııabş yeri:ikbal kütüphane 

(36~ 

--------------------
1 KUÇUK ILAıtLAR] 
3 Lira- Tuvalete ve rtriyata ait her 

. yapa· 
ne yapmak isterseniz h~:~e~~n azar 
bileceği şekilde formulunu Y ,Ka• 
gönderirim. Sonfen laboratuvarı. 
dıköy rıhtım 76. 



- ------ - ------
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Modern ev 
Ve eşya 
Kübik ve modern ev modası 

bizde de aldı yürüdü. Bu evle
rin rahatlık kolaylık ve sıhhi 

şartlan eski evlerden daha iyi 

olduğu için bundan sonra, bil

hassa sayfiyelerde başka türlü 

evlerin yapıldığım gitgide gör

Uykusuzluğa 
Karşı 
Uykusuzluğa karşı münevvim 

ilaç kullanmaksızın şöyle bir u
sul tavsiye· ediyorlar: Ağzı sıkı 
sıkı kapatılabilecek bir kabın 

içine marul koyunuz ve bu ma -
rulun üzerine de iki bardak kay 

:!_111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Deniz yolları : 
- = --: iŞLETMESi 
: Acenteleri· Kara köy Köprübaşı = 
: Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar = -: 111111 zade Han. Tel. 22740 111 m: - -- --: Trabzon yolu § 
: CUMHURiYET vapuru 2~ : 

I BAYANLAR YÜ~ÜMEK SIHHATTiR 
miyeceğiz. 

Resimdeki evler Amerikada 

açılan en büyük bir müsabakada 

nar su dökünüz. Kabın ağzını 
iyice kapayımz. On dakika ka
dar bıraktıktan sonra suyu sü -
zünüz ve zevkinize göre içine şe
ker atınız. Akşam yatarken bu 
sudan içiniz. Gayet tatlı bir uy
kuya kavuşursunuz. 

§ Mayıs Pazar günü saat 20 de § 
: Rizf''ye kadar. "2874,. : 
;:; 111111111111111111111111111111111 I 11111 ~ 

• 111111111111111111111111111111111 n w il! 

~VAPURCULUK ~ 

İyi yürümesini biliyorsanız, 
da~a genç görüneceğinizden 
emın olabilirsiniz. Hem esvabı
mz o kadar şık olmasa da zara
~ı yok. Elverir ki aüzel yürüyün! 
Iyi yürüyebilmekı:. için başınızı 
yüksek tutmak lazımdır. Gözle
riniz, alın hizasından dört bes . ') 

santımetre ve daha yükseğe 

müteveccihtir. Omuzlarınız öne 
doğru değil; daha ziyade dik 
fakat kaskatı da tutulmaz. El
ler; parmaklar açık olduğu hal
de kalça hizasından savrulur. 
So! ayak ileri atıldığı zaman, 
sag kolunuz ileri doğru savru
lur. Sağ ayak atıldığı zaman da 
sol kolunuz. Taban yere hafifçe 
basmalı, bundan sonra parmak
ların üstünde yürünmelidir. 

Nonnal bir kadının adımı 35 
santimetre uzunluğundadır. İyi 
yürüyebilmek için ne çok hızlı, 
ne de çok yavaş yürümelidir. A-
dımların çok uzun olması muva 
~eneyi bozacağı için çok mahzur 
ludur. Fakat <$Ok kısa olması da 
fenadır. 

. ~yi yürüyebilmek için model 
ıstıyorsamz bunların en iyisini 
sinema ylrdızları arasında bula
bilirsiniz. Fakat sakın aldanıp 
da Mae West'i taklide kalkış
mayın. Çünkü apayrı bir tiptir. 

Uzun boylu iseniz sizin için 
en iyi taklit edilecek kadın Ca
role Lombard'dır. Kay Francis~ 
de çok güzel yürür. 

Uzun boylu bayanların yü
rürken öne doğru fazla meylet
melerinden korkulur. Ayni za -
manda uzun adım atmak ve sağ 
bacakla sağ, sol bacakla sol ko-

,, lu ileri fırlatmak tehlikesi de 
vardır. Bunlara dikkat ederek 
düzeltmek lazımdır. 
Yürüyüşe fazla uzun ökçeli is

karpinlerle çıkmak doğru değil
dir. Çünkü nekadar dikkat eder-

Edgar Wallace 

Listeyi çıkardıktan sonra, hır 
mektup yazdı, listenin kopya-;r
m da içine koydu ve bu zarfa 
çalınmış esham ve para araş•ır
malarmda ihtısası olan bir fır • 
manm adresini yazarak, me;<t•·
bu bizzat pastahaneye götürdü. 

Bu ceşit acentelerden Heggit 
acentesi Froyant'a evvelce de 
birçok hizmetlerde bulunmuştu. 
Mektubu alan müessese müdürü 
Heggit ertesi gün milyonerin ya 
zıhanesine geldi. En tanınmış 
bankerler bu müessese ile mua
mele yapıyorlardı. 

Heggit dedi ki: 
- Mektubunuzu aldım.Bana 

numaralarım gönderdiğiniz ~es
hamm hangi ellerde dolaştıgı -

seniz ediniz, bunların rahatsız
lığı sizi iyi yürümekten mene
decektir. 

Ytirümek size bir zevk bir 
eğlence kaynağı olmalıdır: id
manların en tabiisi, en faydalı
sı açık havada kır gezintisi ol
duğunu hiçbir val!;it hatırdan 
çıkarmamalısımz. 

Bacaklarınızı dizden bükerek 
yürümek de çok · yanlıştır. Ba
caklar, kalçalardan serbestçe 
hareket etmeli; omuzlar tabii 
tutulmalı ve kollar da ne çok 
uzun, ne de çok kısa savrulma
lıdır. 

Bazı bayanların çok dik, çok 
katı yürüdüklerini görüyoruz. 
Bunlar daha ziyade ince ve za
yıftırlar. Baston yutmuş gibi 

YAZLIK 
ÜÇ GÜZEL 
MODEL 

• 

ru bulmak oldukça güç bir iş o
lacak. Cünkü Londranın en bil· 
yük esham tüccarı şimdi orta -
dan kaybolmuş bulunuyor. 

-Kim bu? 
- Birabazon. 
- Banker Birabazon mu? 
-. Eyet. Banker Birabazon 

bu ışlerı çok mükemmel beceri
yordu. Banknotlarınıza gelince, 
onlar da koşu yerlerinde bahsi 
müştereklere, yahud yabancı 
memleketlere gönderiliyor. Di -
yorsunuz ki bu işlerde Kızıl çem 
berin rolü var, öyle mi? 

- Evet, sizin bu adamlarla 
hiç işiniz oldu mu? 

- Hayır, fakat son derece 
mahir insanlar olduklarını bili -
yorum. Brabazon'un da istiye -
rek veya istemiyerek bu adam -
lara hizmet etmiş olmasr çok 
muhtemeldir. Maamafih biz işi
mize gelelim. Eğer banknotlan
mzm izini bulursam ne yapa
yım? 

- Derhal bana haber veriniz. 
Fakat yalnız bana, başkalarına 
değil. Eğer kızıl çember yeniden 
bu paraY.I ele geçirmek istediği-

mükafat kazanmış nümuneler-

dir. Bunları Amerikanın cenu

bundaki sıcak ve bizim iklime 

bir yürüyüşte hiçbir güzellik 
yoktur. Bunun için de bacak 
adalesini, yumuşatmak gevşet-
mek şarttır. uygun kısmındaki nümuneler-

İyi yürüyebilmek için, yürü- den seçtik. Evlerin hepsinde de 
mekten korkmamak Iaz.ıındır. 
Birçoklarımız beş dakikalık birer garaj vardır. Her üç kişiy~ 
yerlere tramvayla gitmeğe o bir otomobil isabet eden bir 
kadar alışıkızdır ki, bu fena iti· memlekette bunu bir fazlalık 
yattan kurtulmadıkça hiçbir va- görmemek lazımdır. 
kit yürümek zevkini bulamayız. 

Mürekkeb ve pas lekeleri 
Mürekkep ve pas lekelerini 

silmek için, bir narça asid ova· 
lik alınız, eczahanelerde bul ur· 
sunuz. Birkaç damlasını yarım 
bardak suya akıtınız. Bir bezle 
lekeli olan yeri ıslatmız. Bir
kaç dakika beklettikten sonra, 
temiz su ile yıkayınız. 

~ Türk Anomrr. Şirketi E 
§ lstanbul Acentahğı : 
;: Liman Han, Telefon: 22925. : - -
E H arabiga yolu ~ - -- 1' EMAL vapuru 25 Mayıs : 
: CUMARTES günü saat 20 de § 
; Karabrgaya kadar. : 
il llllllllllllllllllllllllllllllllllllltll 

İşe giden birçok bayanlar sa- rl ----------------------------------------

hahları yanın saat evvel kalk
mak zahmetini ihtiyar ederler, 
yahut akşamları işten çıktıktan 
sonra evlerine yürüyerek döner
lerse sıhhatleri hesabına büyük 
kazanç elde ederler. Yürümek 
bir zevktir. Bunu, ancak iyi yü

• ~ ,, . f. 

Berediye Sular idaresinden: 
rümekle tatabilirsiniz. Şehre daha çok su vermek mak

sadile terkos fabrikasındaki terfi 
borularının takviyesi için yapılması 
gereken ehemmiyetli"ameliyat do
layisile ·27 Mayıs 935 Pazartesi 
günü saat 14 den ertesi Salı günü 
saat 12 ye kadar şehre terkos su

u verilmiyeceği ,.,muhterem hal-
ka bildiri ir. (2884) 3909· 

' -
lstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 

Aded Kap Marka wo. Kilo Kıymeti ihale tarihi Cinsi Eşya 
3 s 1 o 3536 - 38 927 1120 3-6-935 ipliği boy ah pa· 

muk mensucatı 
1 s MKE 3415 174 420 

" " 
Merserize pamuk 
mensucat 

8 SB SB 7821128 160 370 5-6.935 Hava gazı tartibatı 
pirin~ banyo kazanı 

6 s OSVA 116 67 165 
" " 

Hava gazı tertibat. 
2226 

' 1 s MVM 213 74 147 15-6-935 Otomobil levazımı 
DA 

Yukarda yaz:h eşyalar, i~ ve dış memleketlere hizalarında yazıh ihale gUn. 
lerinde a~ık artbrma suretile satllacakbr. isteklilerin o tarihlerde saat 15 de 
lstanbul ithalat Gümrüğündeki 6 numarah Sabş Anbarında hazır bulunmaları. 

"2612,, 

mi anlarsa, bu, benim için bir ha - Bir şey daha soracaktım, 
yat memat meselesi olur. dedi, siz Felix Marl'ı tamr mı -

Öteki adam tasdik eder gibi sımz? Flush isminde biri kasa
başınt eğdi. Kızıl çember gali- smı kırmış. Adamcağız da o ge
ba kendisin çok alakadar edi- ce ölmüş. Esrarlı bir ölüm ... 
yordu. Froyant ile bu bahsi u • Marl'a taalluk eden herşey 
zu.'.. uzadıya konuştular. Froyant'ı çok yakından ataka -

-:- ~u haydudlar, dedi, yeni dar ediyordu. · 
yenı bırtakım usu1ler kullanıyor - Neden sordunuz? dedi. 
lar . . 1 tal yada ela Karael diye böy - Acaib bir adamdı da on -
le bı~ ~e.te ~eşkilştı var. Ölüm dan ... Fransız mali mahafilinde 
tehdıdı ıle otekindcn berikinden . 
par~ alıyorlar. Fakat Kızıl cem- ı~ gören bir sahtekarlık şebeke-
be.rlıler daha müthiş adam-lar... s.ıne dahilmiş. Oteri bugün ge-
B d f lıp beni gördü. Madam Marl is-ır e a bu teşkilata mensup o- . d . 
lanlarm sarsılmaz bir sadakati mm e hır kadın mirasını istiyor. 
var. ~~ bir ihanet, ne bir ifşa... Bu kadının söylediklerine göre 
Bana oyle geliyor ki bu teşkilat Marl ile Sightman adında biri 
t~. herkese ayn ayn iş ve vazife Fransada birçok cinayetlerle b~ 
gosteren kuvvetli bir şef var raber epey~e para yapmışlar. 
Sonra teşkilat mensupları biri~ M~rl aleyhıncle delil bulunama. 
birlerini tanımıyorlar. Fakat şef d~gmdan beraet etmiş. Fakat 
hepsini de tanıyor. Hatta bu a- ~ıghtman. galiba kafasını giyo-

tıne vermış. 
damların emirlerini aldıkları ve . Bu konuşmadan şöyle bir ne-
yaptıkları şeflerini ve hatta tam tıce çıkıyordu. Marl bir cani 
dıklarını bile zannetmiyorum. Brabazon bir sahtekar... ' 
Oyle olmasa, mutlaka içlerin - Acente müdu··ru·· g"tt.k 
d b . . d b" . k "f ı ı ten son-en ırın en ırı ço tan ı şaat - ra Froyant akşam yem w· • : 

b 1 d ' egı JC1n 
ta Hu un.ur u. w ı kulübe gitti. Bir köşede •)tom~ -

eggıt ayaga kalktı: ı bilin yavaşladığı sırada, dıvar • 

da on bin lira vadeden itam gör 
dü ve düşündü: 

- On bin lira ... Fakat gidip 
haber vermek kimin haddıne 
düşmüş? Brabazon bile cesarN 
edemez. 

Halbuki Froyant, adını o ka
dar çok işhtiği Brabazon'u ta -
mıyordu bile ... 

-25-
EVDEKI ADAM 

Brabazon saklandığı evin ça
tısı altında bir parça ekmekle, 
biraz peynir geveliyordu. üs -
tünde az kalsın tevkif edileceği 
akşam giydiği smokin vardı. Fa 
kat o güzelim elbise şımdi ne 
hale gitmişti? O beyaz gömlek 
kararmış, yakalık kaybolmuştu. 
On beş günlük sakalı kendisini 
daha on sene ihtiyar gösteriyor
du. 

Ekmeğini, peynirini yedikten 
sonra, kırıntıları catr deliğinden 
dışarıya attı, sonra tavan kapa
ğını açarak mutfağa indi. Ne 
değiştirecek çamaşırı, ne temiz
lenecek sabunu vardı. Sadece 
yüzünü yıkadı, cebindeki iki 

mendılden biri ile silindi. Ka -
çarken, sırtındakı elbıseden baş 
ka bır pardesiı ve bır de şapKa· 
dan başka bır şey götürememış
ti. 

Meçhul bir adamın bir akşam 
getlruıgı yıyecegı de tukennuş
tı. Çok :murliydı, bu vazıyete 
dana tazla tahammül edemıye -
ceğini anlıyordu. Bir çatı ara .. 
sında on gün yalnız kalmak, e
vin her an aranması ihtımalıni 
düşünmek, yakalanırsa mahkı1· 
mıyetının muhakkak oluşu, biı
tün bunlar en cesur adamların 
cesaretini kırmağa kafi sebep -
lerdi. 

.Parr ve Yale evi aramağa gel 
dikleri zaman kulübeye sığın -
mış bulunuyordu. O gün geçir
diği tehlikenin hatırası da hfıla 
içini titretiyordu. 

Gece uyumak için alt katta 
bulduğu eski bir koltuğa yerleş
ti. Polis evi aramağa gelmeden 
bir saat evvel, kendisıni ikaza 
gelen ve yiyecek getiren ada -
mm nerdeyse tekrar gelmek ih
timali vardı. 

(Arkası var), 
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Devlet Demiryolları ve Lirnanları işletme Umum idcnesi illnları 

Devlet Demiryollannın yazhk ten· 
zilatlı yolcu tarifeJeri 1-6-935 tari
hinden itibaren tatbik edilecektir: 
DEVLET DEMlRYOLLARI VE LİMANLARI 

UMUMIMODORLOCONDEN: 

Muallim ve Talebelere 
umumi tcuı 1t>3 t dereceleri dahilinde bulunan resmi 

Veya Maarif ldarderince musaddak Hususi bilumum 
nıektep ve üniversit~Jerin muallim, prr.!P.sör, asistan. 
mürebbi, muavin ve :ı.ıüdürlerine Mayıs başından Birin
ci teşrin sonuna kadar .:~ bu mekteplerin talebeleriyle 
ecnebi memleketlerdeki a/nı mekteplerin talebelerine 
her zaman umumi tarife ıle uzak mesafelere mahsus 
tenzilli D.D./71 numaralı tc!rife üzerinden her seyya
hatte yüzde 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenzilattan isti
fade etmek isteyenlerin, mensup :>ldukları mektep veya 
Üniversitelerden veya Maarif Vekaletinden ve müdür
lüklerinden muallim kısmında olanların seyyahat edilen 
takvim senesi içinde tanzim edilmiş bir hüviyet varaka
sını ve talebelerinde keza en çok altı ay evvel tanzim 
edilmiş fotoğraflı bir vesikayı hamil bulunmaları ve bilet 
alırken ve yolda biletler kontrol edilirken Demiryol me
trıurlarına göstermeleri lazımdır. Mekteplerini bitiren 
talebeler de, talebe iken aldıkları vesikaların muteber 
<>lduğu müddet içinde bu tenzilattan istifade ederler. 

Umuma Mahsus Gidiş • Dönüş tarifesi 
Tenzilatlı Gidiş - Dönüş tarifesinin yeni tatbik şart

lan şöyledir. Gidiş - Dönüş biletlerinin mer'iyet müd
detleri, seyahate başlanacağı günden itibaren müteakip 
ayın aynı tarihli gününün sonu olan gece yarısına kadar
dır. Yolcular Seyahate başlıyacaklan günü kendileri 
tayin edecekler ve bunu, biletlerin üzerine yazdıracak
lardır. Yolcular seyahate başlamadan evvel tarifenin me
r'iyet müddeti dahilinde olmak şartiyle, istetdikleri 

yirmisi tediye edilmek şartlariyle evvelki müddetin bıtti
ği andan başlamak üzere bir ay daha temdit edilebilir. 
Veyr1hut bu şartlar dahilinde biletler bidayeten temdit 
ettirilmis olarak ta a1mabi1ir. Bu müddetler içinde St!ya
hat için kullanılmayan dönüş biletleri üzerinde hiç bir 
hak ve mutalebe kabul edilmez. Döniiş seyahatine baş
landıktan sonra mer'iyet müddetleri biten dönüş bilet
leriyle yolda mecburi aktarma sebeplerinden başba bir 
sebeple tevakuf edilmemek şartiyle biletin muteber olrlu
ğ~ istasyona kadar ücret verilmeksizin seyahat edilebi
lir. 

Aile biletleriyle seyahat edenler hem gidişte ve hem de 
dönüşte katedilen mesafenin her 500 kilometre ve kes
rıne mukabil bir istasyon olmak üzere müteaddit ista
siycmlarda biletlerinin mer'iyet müddetleri içinde olnıak 
şat tiyle istedikleri kadar tevakkuf edebilir. Yokular, 
fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife üzerinden 
ücret farkı vermek şartiyle yo] değiştirilebilir. 

Bir aile biletinde yazılı olan yolcuların aynı sır.ı ita. 
aynı k~tarda ve mümkün olduğu kadar da aynı kompar
tımanda seyahat etmeleri ve aynı istasyonlardan hareket 
ve aynı istasyonlara muvasalat eylemeleri şarttır. Bu 
şartlar dahilinde seyahat etmiyen aile efradı bu biletle:ıe 
seyahat haklarım kaybederler. 

Bir aile biletine dahil olan yolculardan yalnız bir ~işi, 
grubnn azimet seyahatinden sonra ve yalnız aile hiJetin
G~ yazılı gidiş - dönüş istasyonları arasında olmak şar
tiyle, mer'i tarifelere göre. yarım ücret!'! mütead<lir se
yahatler yapabilirler. ( 2813) 3884 

1-6-935 tarihinden itibaren İdarenin mali olmıyan 
sarnıçlı vagonlarla yapılacak su nakliyatından en aşa
ğı bu vagonların istiap hacmine ait metre mik'abımn 
iki noksanı kadar ton üzerinden hesap edilmek şartile 
D. D./27 numaralı tarifeye göre ücret alınacaktır. 
Boşalan vagonlar mahreçlerine par.asız iade olunacaktır. 
Diğer şartlar ve tafsilat için istasyonlara müracaat 
edilmelidir. (2867) 

&'Ünde biletlerini alabilirler. Biletin, bir aylık mer'iyet Muhammen bedeli 8400 lira olan 300 ton Fondri ko-
trıüddeti bitmeden evvel gidiş - dönüş ücretinin yüzde ku 9-6-935 pazar günü saat 15,30 da kapalı zarf usu-
~irmisi verilmek şartiyle bu biletler ilk müddetin bittiği liyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
&'Ünden itibaren müteakip ayın ayru tarihli günün sonu Bu işe girmek isteyenlerin 630 liralık muvakkat te-
olan gece yarısına kadar temdit edilebilir. Bu tarife Ey- minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza .kanu-
lüI 935 sonuna kadar uzatılmıştır. nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma-

Aile Biletleri nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver-

En çok sekiz kişilik gruplar halinde ve gidiş-dönüş meleri lazımdır. 
şaniyle her hangi iki istasyon arasında 1 Haziran ~35 Bu işe ait şartnameler par.asız olarak Ankarada Mal-
tarihinden Eylül g 3 5 sonuna kadar seyahctt edecek ıaile- eme dail"esinden ve Haydarpa_şada teseıı ·· 
't~,Sam~n-~~dm .. ı~n:~~k:a:s:ın~a;a~~~-~z~d=e~6~Ô~~~e:"~A:I:a~~~h;~~~+~~~j~ir~li~J~~~·i~n~~~n~e~ı~2~~~·~~~~) 
2n:ıir-Banc:ıu-.--nına~ ~------------------------· 

olan biletlerle diğer mıntakalarda katedilecek mesafeye .-~--:----:---::-..---------------
göre muhtelif nisbetlerde tenzilatlı olan biletlerin ücret- İnhisarlar Umum . Müdürlüğünden: 
~rinden ayrıca ve grubu teşkil eden yolcuların birisinden 
tam ve diğerlerinden ro 20 ücret alınmak suretiyle ten- Bazı kimselerin bandrollu içki şişelerini boşaltarak iç-
2ilat yapılacaktır. Bu tarifeye göre Haydarpaşa - Ankara lerine su doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri 
arasında seyahat edecek ailelerden gidiş-dönüş ücreti zaman, zaman görülmektedir. İnhisarlar ida~esi bu hile -
olarak : nin önüne geçecek bütün idari ve teknik tedbirleri almış 

olmakla beraber müstehliklerin de tatbik edilen usul ve 
şekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol
da mevzu takyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişelerde 
bu eşkile aykırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiye
tin en yakın İnhisar idaresine bildirilmesi rica olunur. 

I Mevki II Mevki III Mevki 

~eş kişilik bir aile gru- 9306 6735 4282 
bundan 

Sekiz kişilik bir aile gru- 12420 8989 5 716 
bundan 

turuş alı~. 

Samsun • Ankara mesafesinde: 
})Ört kişilik bir aile gru- 10125 7345 4648 

bundan 
\tedi kişilik bir aile gru- 13921 10099 6391 

bundan 

. Adana • Konya mesafesinde: 
:Uç kişilik bir aile gru- 4618 3342 2124 

bundan 
~ltı kişilik bir aile gru- 6596 4773 3033 

bundan 
lturuş alınır. Diğer münasebetlerde de ücretler bu derece 
iCUzd~r. İstanbulda köprü gişe~izden ve diğer mahal
erde ıstasyonlarınuzdan daha zıyade tafsilat alınabilir. 

Bu tenzllltın şartları 
~Aile Grubuna girebilecek akrabalar şunlardır: "Karı, 
\> <>ca ve bunların çocukları, ana ve babaları, büyük ana it: hüYiik babal~~, t~runları, kardeşl~r:i'. "Üçten - beşe 
ele ~a: her grup ıçın hır ve daha fazla kışıhk her grup için 
k 1kı kadın veyahut on beş yaşını doldurmuş olan er
§:k,, evlatlık, hizmetçi, mürebbi, sütnine,, akrabalık 

rtı olmaksızın gruba girebilir. 
biı~ru~ hali.nde seyahat ede~e~ ailelere, . fotoğraflı aile 
d tlen venlecektır. Bunun ıçın gruba gırecek aile efra
~:nın birer vesika fotograflarınm gişelere verilmesi Ia
~U~dır., Vazi? olmak şartiyle grup halind~ ~ıkarılmış kü
aiı k~~ adakı fotograflar da kabul olunabılır. Verilecek 
biı e ~He.~lerinin dönüş kısımlarının mer'iyet müddetleri, 
trı e~ er uzerinde ya7.dırılacak seyahat gününden başla
'S-0 a ve bunu takip eden ikinci ayın aynı tarihli gününün 
le~~ oJ~n. gece yarısında bitmek üzere iki aydır. Bu bilet
ticİ· u .~k~.a~l~k müddet içinde müracaat edilmek ve 

1§-donu§ ıçın verilmi§ olan ücret yekununun Y.ilzde 

1 - İçki şişelerinin karnına matbu etiket, şişenin yu
karı kısmmdaki boğazına boğazlık, yapıştırılmakta ve 
şişenin ağzına mum ve bandrol konularak damga basıl
maktadır. 

2 - Etiketlere, içkinin nev'i, mikdar, derece fiatı ve 
hangi fabrika mamulatı olduğu yazılmaktadır. 

3 - Müskirat fabrikalarında içki şişelerinin ağızları 
mantarlandıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp 
üzerine bandrol geçirilerek fabrikanın mühürile damga
Ianmakta ve bandrolların iki ucu şişeye yapıştınlmakla 
beraber boğazlık bantları da uçların üst kısınma ilsak 
edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa gay
ri müsait vasıf daki kaatlar kullanılmakta olup üzerlerin-

. de İnhisar idaresinin monogranu, içkinin ismi ve matbu 
seri harflerile müteselsil numaralar vardır. Etikette ya
zılı içkinin mikdan ve şişeye yapıştırıldığı tarihte aynca 
lastik damga ile bandrollarda gösterilmektedir. (2768) 

İskarta kaneviçe 6833 kHo ) Şemsipaşa deposunda -
,, İp 1711 ,, ) dır. 28-5-935 Salı günü 
,, Çul 374 ,. ) saat 14 de 

Yamalık çizgili 738 l~ilo ) 
kaneviçe ) Ahırkapı deposundadrr. 
yamalık Çuval 529 ,. ) 28-5-935 Salı günü saat 
Kasıntıipilmet-4674 ,, ) 14de. 
relik ) 
Kıl çul 877 kilo ) . , 
Iskarta kaneviçe 4998 •. ) Ahırkapı deposundadır. 

,, Çul 2151 ., ) 30-5-935 perşembegü-
" İp 5892 ,. ) nü,saat 14 de 
,, Kınnap 2971 ,. ) 
İdare işine elverişli olmıyan yukarıda cins ve mikdar

ları yazıh eski ambalaj levazımı pazarlıkla satılacağın
dan isteklilerin hizalarında gösterilen gün ve saatte 
yüzde 15 güvenmelerile Cibalide Levazım ve Mubayaat 
Şubesinde Satrş Komisyonuna müracaatları. (2620) 

Kendinizi 
bu t~hlikeli 
şişkinlikten 

ku-rtarınız . 
"tem sıhhatınızı kaz.anacak, 

Hem de !Şlk oıacaksınur .••• 

Şişmanlığın f11lalığ ı, cihazların 

lnbtaatı •• ,. rarlndı bulunmamatan : 
bal} a§rılar.ı, aul hazım, inklbu vı zafi• 
yetı aublyeye sebeblret verir ve daha 
raflı ve yorgun 9~rOnOraOnOz, Unla 
aentOrQ : ah-.zla"nızı esaslı bir surette 
ubn yerlerinde tutar ve ııhhatınızın iade· 
ılne hizmet " gençlıOln çevik ve mQtına· 
alp endamınızı muhafaza eder. 

Fıyıtı 17 T. Lirası • Siyahı 20 T. Liruıdır. 

1 alap •vlınadı ( tthlllıttl tlt•lahk) aıaune• No.13 btelctt 
ftl•cuan .. tla•al'IH•. 

Yegane satı' rr,1.hallı • .J. ROUSSIEL 
8. O. Hinıı meydanı No.12 • lstıklll Caddul No.385 

PARIS: 166. Boulevord Haus.sman11 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan İş .. Ankarada Yenişehirde 

Devlet mahallesinde lnhisarlar Umum Müdürlüğü bi· 
nası, Bina inşaatı her türlü tesisatı beraber,,. 

Binavetesistın bedeli (476824 lira 51 ku· 
ruştur). 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
E - Husu si şartname, 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli. 
G - ı ı adet plan, 
H - Fenni şartname, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 23 lira 84 kuruş 

bedel mukabilinde Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdür
lüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 12 Haziran 935 tarihin çarşamba 
günü saat 15 de Maliye VelCaleti Milli emlak müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 22822 

lira 98 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka 
aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lazımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada (300,000) liralık birin
ci nev'i idare binası yapmış olduğuna dair Nafıa Veka
letinden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda ikinci maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Ma]i)~~ ~kaleti 
Milli Ba1lAk müdjirlüğünde kurulan eksiltm,:! IComisyo
nu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu· 
mu ile eyjce kapatılmış bulunması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2866) 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 
Deleri Pey Paruı 

Lira K. Lira Kıınıı 

65 7 87 5 00 Anadoluhisarında eski yangınyeri 
yeni Setüstü sokağında eski 1 7, 1 9 
sayılr bostan ile evin yarı payı ( 5). 

18 75 250 00 Çarşıyıkebirde Haffaflarda eski ve 
yeni 40 sayılı dükkanın 5/8 payı. 

(2064) 
12 60 168 00 Kasımpaşada Camiikebir mahalle

sinde Debağhane caddesinde eski 
24/26 sayılı üstünde bekar odaları 
olan dükkanın 5/24 payı. ( 4826) 

8 3 2 111 15 Saraçhanede Dülgerzade mahalle
sinde Karaman kapısı sokağında 2 9 
sayılı ve bütünü 3 7 metre murab
baındaki dükkan arsasının 3/4 pa· 
yı. (1968) 

6 8 90 00 Küçükpazar Hoca Hayreddin ma-
hallesinde Kazançılar sokağında 3 6 
sayılı ahşap dükkanın 3/ ı 5 payı. 

(4838) 
4 1 O 5 6 2 5 Beyoğlu Hüseyin ağa mahallesinde 

Sultançeşmesi sokağında 7 sayılı ve: 
l:>ütünü 128 metre murabbaındaki 
arsanın 1 / 4 payı. ( 6 3 O ) 

3 68 49 00 Büyükçarşıda Yorgancılarda 5, 6 
sayılı tütüncü gedigi ile bir odanın 
4/24 payı. (3277) 

3 15 42 00 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde 
Yenişehir caddesinde eski 7 4 yeni 
60 sayılı fırının 8/96 payı. (2941) 

00 90 ı 1 68 Cenberlitaşda Mollafeneri mahalle
;inde Çilingirler sokağında 41 / 45 
sayılı ve bütünü 14 metre mura b
baındaki arsanın 1/3 payı. ( S 04 9) 

9 40 125 00 Mahmutpaşada Dayahatun mahal
lesinCfe Küçük yani handa 1 O sayılı 
odanın 1/4 payı. ( 5 5 61 } 

Yukardaki paylı mallar dört hafta ara ile arttırmaya 
çrkanlmıştır. Ustermesi 12-6-935 çarşamba günü saat 
15 de komisyonda yapılacaktır.İsteklilerin yüzde yedi bu 
çuk pey paralariyle mahlulat kalemine gelmeleri.(2506) 
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Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin Tutan Birinci Açık eksilt-

Çalı 
Ayşe kadın 
Barbunya 
Bamya 
Bakla 
Sırık domates 
Kır domates 
Semizotu 
Kabak 
Patlıcan 
Limon 
Lahana 
İspanak 
Pırasa 

Fiatı pey ak- mesi gün 

2000 
1200 
2000 

600 
2000 
2000 
2000 
1000 
2000 

20000 
14000 
3000 
4000 
3000 

11 220 
12,50 150 
10 200 
30 180 

7 140 
7 140 
5 100 
5 50 
5 100 
2,50 500 
2 280 
4 120 
7 ,50 300 
5 150 
4 20 

çesi ve saati 
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ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
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GAZI KOPRUSU 
inşaatı eksiltmesi 

lstanbul'da mevcud Unkapanı 

Köprüsü yerine "Gazi Köprüsü,, 
adı ile yeniden yapılacak duball 
demir köprünün yapllması eksilt
meye çıkarllmıştır. 

Yaprak kereviz 
Havuç 
Enginar 

500 
500 

3000 
300 
200 

4000 

6 30 

A- Eksiltmeye konulan iş: Proje 
ve şartnamelerine göre yapılacak 
duba üzerinde demir köprü ve , 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mercan Yaldızlı handa Jandarma matbaasına ait maa 
rnotör 2 5 kalem teferrüatı ile beraber bir adet litograf 
makinesi 28 mayıs 935 salı günü saat"°" beşte af}tk ar.t -
tlffi1a He satılacaktır. Şartnamesi Gedikpa~ada eskj Jan
darma eşya ve levazım anbar binasındaki komisyonu -
muzda, makine ve teferrüatı da Mercan Yaldızlı handa 
her gün görülebilir. Satış tahmin bedeli iki bin lira ve ilk 
teminat yüz elli. liradır. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı ile belli 
giln ve saatte komisyoııumuza gelmeleri. (2582) 3599 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara Merkez Kazası hududu içinde çıkarılacak 

taş, kum,tuğla,kireç ve sair mevaddan alınacak rusumun 
bir seneliği şartnamesine göre kapalı zarf usuliyle arttır
maya konulmuştur. 

2 - Bu resmin muhammen bedeli 18151 liradır. 
3 - Bu arttırmaya ait evrak şunlardır. 
A - Arttırma şartnamesi " İstekliler bu şartnameyi 

bedeli mukabilinde Ankara muhasebei hususiye Müdür
lüğünden alabilirler,, . 

. 4 .-. Arttırma 2 7 Mayıs 9 3 5 tarihine gelen pazartesi 
gunu saat 15 de Vilayet Daimi encümeninde olacaktır. 

5 - Arttırmaya girmek için : 
A - 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale ka

rronunun 17 ci maddesine uygun 1361lira14 kuruşluk 
muvakkat teminat vl.!. meleri. 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 
j - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar 

Vilayet Daimi encümen Riyasetine verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet saat 14 de kadar 
Daimi encümen Riyasetine gelmi~ olması lazımdır. 

(2724) 3778 

Salça 
Yaprak kereviz 
Maydano2 
Dereotu 
Hiyar 
Taze soğan 
Salata 
Sirke 
Tuz 
Bakla "Adana,, 

"İzmir,, 

1000 
3000 
2000 
7000 

700 
3000 
1000 

6 180 
25 75 
20 40 

1 40 
1 10 
2 60 
1,50 230 
1,25 77,50 

ıs ıos 

9 270 
15 150 

Karabiber 20 90 18 
Kimyon 5 70 3,50 
Yenibahar 20 90 18 
Karnıbahar 700 12 84 

Mektebin 936 mayıs sonuna kadar sebze ihtiyacını 
gösteren yukarıdaki cetvelde bu ihtiyacatın ne suretle 
eksiltmeye konulduğu, hangi gün ve saatte eksiltmenin 
yapılacağı ve birinci pey akçesiyle miktarı gösterilmiştir. 
İsteklilerin vaktinden evvel teminatlannı mektep vezne-
sine yatırmaıarr ve arttırma ve eksiltme kanununda ya
zılı vesikalar ile birlikte belli gün ve saatte ve şartlarını 
görmek ve almak için de Ticaret odası vesikaları ile her 
gün komisyona müracaatları ilan olunur. (277 l) 

RlBl~LiN 

Ciğerler için hava ne iae diıler 
için de RADYOLlN odur. Haa
ta ciğerler kaaar sağlam ciğer
lere de hava lazım olduğu gibi, 
bakımsız dit ler kadar temiz ve 
beyaz dişlere de RADYOLlN 
lazımdır. Hava kanı, RADYO
LlN ağzı temizler. Havasız ka
lan en sağlam vücud naaıl zehir
lenirse, RADYOL1N ile fırça -
lanmıyan temiz ve beyaz dişler 
de öylece aarar.mağa ve çürüme-
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Askeri Fabrikalar Satınalma Ko
misyonundan: 

Askeri fa?rikalar İstanbul yollaması için aşağıda ev
safı yazılı bır motör açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Muham?1en bedeli ~00 liradır. Satmalt isteyenlerin o/eı 
7 :~ temınat paralarıyle beraber 26 mayıs 935 pazar gü
nu saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satınalma 
komisyonuna müracaatları. ( 2 5 7 4) 

M ot ör yeni veya az kullanılmış. 
Teknesi: 30/ 35 hamule tonilato 

15/ 20 metre uzunluk 
3 / 4 genişlik. 

Derinlik normal 3595 

teferrüatı olup keşif bedeli , 
"1,690,84 7,, Bir Milyon Altıyüz 
Doksan Bin Sekiz yüz kırk yedi 

.... 

"Türk Lirasıdır.,, 
B - Proje, şartname, izahname, 

mukavele projesi ve eksiltme şart
namesi bir dosya halinde olarak 
50 lira mukabilinde lstanbul Be
lediyesi Levazım müdüriyetinden 
tedarik olunabilecektir. 

C- Eksiltme, şartnamesine uy
gu~ ~l~ak ·şartile 17-10-935 per
embe günü saat 15 de lstanbul 

Belediyesi daimi encümeninde ya
pılacakdır. 

o -Eksiltme kapall zarf usulile 
yapılacakdır. 

E - Muvakkat teminat mikdarı 
"64,750,, altmış dört bin yedi yüz 
elli Türk lirasıdır. 

F - Eksiltmeye girecekler eksilt
me şartnamesinin 4 üncü madde
sinin " F,, fıkrasında gösterildiği 
üzere ehliyeti fenniye vesikası al
mak için Belediyede teşkil edilen 
komisyona 17-8-935 günü akşamı 
saat 17 ye kadar müracaat ede· 
ceklerdir. 

G - Eksiltmeye girecekler teklif 
mektuplarını ihale günü nihayet sa
at 14 de kadar Belediye daimi en
cümeni reisliğine makbuz muka
bilinde vermiş olacaklardır 

H- Daha fazlamalümatalmak is
teyenler Belediye Fen işleri mü
dürlüğüne müracaat edebilirler. 8. 

==========~(2=3=6=6=) ~~ 
Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAii< d· 

Gazetec.ıtik ve matbaacılık T. A. şfrketi, İstanbul, Ankara ca 
desi, 100.- Basıldığı Y.er : TAN matbaası. 


