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Hava Tehlikesi 
"Türkiye için hava tehlikesi 

\'ardır!,, Bu, sayın İnönünün öl
Çerek, tartarak söylediği bir söz
?ür. Eğer gününü hoş geçirmek 
ısteyen bir başbakan olsaydı, 
Yurdumuzun bugünkü durumu -
na bakarak, bunun tersini söy
lerdi. Fakat o böyle söylüyor, 
Pek acı söylüyor, gerçeği söylü
Yor! 

Son yıllarda havacılıkta görü
len ilerleme, akılları durduru
:Yor. Bu ilerleme, Genel savaş
tan evvelki duruma göre, yüzde 
bindir. 

Büyük devletler Cenevre'de 
toplanmış, barış konuşmaları 
'1apıyorlar. Orada silahsızlan -
nıa konusu üzerinde yaptıkları 
bu görüşmelerin bir sonuç ve
receğine, şüphe yok ki, kendileri 
ge inanmıyorlar. Bir taraftan 
.. u .. banş işleri konuşulurken, 
obur taraf tan her yerde yurdu 
1.~.., m• +--11 • • n 
araCla liava kuvvetleri, geçen 
Yıla göre iki misline çıkarılıyor. 
nunun için sıkıntılara katlam
~orlar, şaşılacak kadar büyük 
~·a. ~1nrıyorlar. Acaba uluslar, 
~ . kadar biıyuk fed:ıkarlıklara 

~ıçın ve nasıl katlanıyorlar? 
~nun anlamı pek açık: A vru

ea da devletlerin biribirlerine 
arşı inanç ve güvenleri yok. 
Bizim, bazı devletler gibi ta

a ....... "b' k · • ı.ızı ır amacımız yoktur. Fa-
•at her hangi bir gün bir yerden f elecek bir hava saldırışına 
rarşı, kendimizi müdafaa vaziye 
1ndeyiz. Bu saldırış, nereden 
~elebilir? İsim sayarak bazı 
?lıOstiarımızı gücendirmek iste -
b·?'iz. Ancak, her taraftan gele
ğ~ ır .. demek, ~n büyük gerçekli-

s soylemektır. Boş, müdafaa -
ıı k . 

t • uvvetsız yere herkes saldı-
ır. Kuvvetli olmak gerektir. 

(' B_unun için de bizim en ilke 
t 'ttidai) bir korunma aracı ola
d a beş yüz tayyaremiz olınalı
p~r· Bu kadar tayyareye zabit, 
f e 0 t. ~a gerek ... Biz burada, işin 
tle~1? noktaları ile uğraşacak 
lt~ €"~ız. Tayyare Cemiyeti, öbür 
ta a kurumlarımız bununla uğ-

Şıyorlar. 

~o ~arış bakımına gelince, biz bu 
A.~de de en önde bulunuyoruz. 
lt111~cı~ız, çalışmalarımız hak
"-nc: ~ımsenin şüphesi yoktur. 
<>Illla: ın~~~~ara,. ~luslara güven 
saıd · Gunun bırınde bir hava 
'-'a•· ınşrna maruz kalabiliriz. O 

i\lt h' b' ıo11 'b. ~ç ır sryasal kombine-
ll:ğ~ ızı bundan kurtaramaz. 
tış111r, her hangi bir hava saldı
llliı : karşı korunma tedbirleri
itıt b arn ve yerinde olursa, o va 
ta d anş işi daha sağlam esasla
\>aşa ay~nır. "Barıs isteyen, sa
cliin ol a!ırl~nmalrdır ... ,, sözü 
<le;; •. d~gu gıbi bugün de bütün 
ı_ c:.-.rını t 
ttendı' . aşımaktadır. Kendi 
b nı m"d eik· u afaa edemiyenlere 
• 1 acı tçin k' Yan olur, ancak yardım 

l3iı~nısenin kıh bile titremez. 
başar gerekeni korunmamızı 
~· acak bu b .. . 
:ı: 11'lldien . eş yuz tayyareyı 
beı.1t· edınmektir. Bu sayıyı 
Rarı 

1 
~~~ gören olur. Fakat as-

Udafaa ihti~acımız bu-
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iSMET INÖNÜ'NÜN SÖYLEVi 

DEVLETlrt YAPICILIK 

K U V V E T l rt E lrtAl't 

Telefon { 

• 

SAYI: 34- 3337 
Onbirinci Y 1 L 

Sahib ve 
Başmuharriri 

MAHMUD SOYDAN 

Müdür: 24318 Yu1 ieleri: 24319. 
İdare ~ matbaa : 24310. 

BASIN KONGRESi AÇILDI 

Türkiyeyi Hava·Tehlikesine Türk Basını Ödevle
Karşı Koruma.mız La~ımdır. rini Yapmaktadır 
;smet İnönü Gazetecilere Bu Tehlikeyi Anlq

mayı Ve Halka Anlatmayı Söyledi 

Ankara, 25 (A.A.) - Türki • 
ye birinci Basın kurultayının 
bugünkü açılış toplaııtı:!mda 
Başbakan İsmet İnönü şu söy • 
levi vermiştir: 

"Yüksek toplanmanızı fırsat 
bilerek, bugün Türkiyenin en bü 
yük meselesinden bir daha bah
setmek size Türkiyenin dün de 
söylediğim gibi, hava tehlikesi -
ne maruz olduğunu anlatmak is
terim. 

Benim kanaatimca bir memle 
ketin gazeteleri, bahusus sizin 
gi~i ?1:emleketin iyi ve kara gün 
lerını ıçten ve yararhkla takibet 

miş ve bizzat mesut imiş gibi, 
onun dertlerini anlamaya çalış· 
mış arkadaşlar, memleketin en 
nazik ve çetin bir müdafaa vazi
yetini iyice bilirler ve bunu mem 
lekete acele öğretmek için haki
ki bir arzu ve gayret gösterirler 
se, bu büyük meseleyi yakın bir 
zamanda halletmek çareleri ko
laylaşmış olur. Fena şartlar ve 
çetin hadiselerden uğraşa, uğra 
§a kurtardığımız Türkiyeyi, ha -
va tehlikesi kar§ısında kafi de· 
recede ve az zamanda techiz el· 
memek yüzünden tehlikeye ma 

[Arkası 11 incide 1 

[ Kamutay Başkam, Ekonomi, SU, Baymdırhk. iç Bakan
ları ismet lnönU'nUn söylevini dinliyorlar ... ] 

dur. Bunu bize sayın İnönü 1 kendi ihtiyarile 20 lira vererek, 
en açık anlamiyle izah ediyor: Türkiyenin maruz olduğu hava 
"Hiç olmazsa 500 tayyaremiz tehlikesini karşılamalıdır. 
olmalıdır ki, Türkiyenin varlığı- Eğer biz, yarın kalktığımız 
nr müdafaa etmek için, az çok zaman, teneffüs edeceğimiz ha
yeter, bir kuvvetimiz olduğunu vanm emin olup olmadığına 
sanabilirsiniz.,, dair yüreğimizin içinde bir şüp-
Başbakamn sayısını verdiği he uyanırsa, bunu temin edecek 

bu kuvveti hava istasyonlarrmı- vasıta neyse ona içtiğimiz su ve 
za yığmak için her yıl 30 mil- yediğimiz ekmek gibi bir pay 
yon lira harcamamız lazım. Bu ayırmak çaresini düşünmeli· 
tutarı ise, bugünkü devlet büt- yiı." 
çesinden ayınnağa imkan yok. Siirt Say/avı 

Mahmud SOYDAN Öyle ise ne yapacağız? Bunun 
en kestirme ve kuvvetli izahını 
yine sayın Başbakan yapıyor: 

"-Hiç olmazsa hali vakti 
Y.erinde olan b~r aile, senede 

[Not: Yarınki sayımızda Mahmut 
Esat Bozkurd'un Kamalizmin ideoıo: 
jisi adlı yazısını koyayacağız.] 

Bası n Kurultaymdaki 
arkadaşımızın notları 

Basın Kurulta .. 
gında 1 inci gün 

( Ankaradan telelonla) 

Yunıu Nadi önde, Necmeddinle 
Kazım Şinasi arkada, bir alay ls
tanbul gazetecisi, doku:z.u çeyrek 
geçe Ankara istasyonı:na indi. Ba
sın Genel Direktörlüğünden Sadri 
Etem, gazetecileri karşıladı. Oto
mobillerle otele ·ge'dik. Kurultay, 
aaat 11 de, iç lfakanlığının Devlet 
mahallesinde yapılan binasında 
toplanacaktı. Yıkandık, giyindik ve 
toplantıya sittik. Otomobil, vilayet
ler evi adını alan geniş, modern bir 
bina önünde durdu. Yine Ankara 
taşından yapılmış ve kendini saydı
ran merdivenlerden çıkınca, kendi-
nizi kalabalık bir holde bulduk. 

Memleketin dört köşesinden ge· 
len, çoğu birbirini ilk defa gören 
Türk gazetecileri, bugün, sanki 
burada randevü vermişlerdir. Eli
mize, hazırlanan raporlar, broşür
ler ve pro1tramlarla dolu birer zari 
verildi ve göğüslerimi:ı:e T. B. K. 
rozetleri takıldı. Bu esnada içeri 
salondan gelen iç Bakanı Şükrü 
Kaya delegeleri arkadaşça karşıla
yarak b.ir çoğu'!1u:z.la görüştü. Çok 
geçmedı, Partı Genel Sekreteri 
geldi, koridorda bulunan delegele
rin ellerini sıkarak kendilerine ala· 
ha gösterdi. Kurultayın açılmasına 
beş dakika kalm;ştı. Bu sefer ismet 
lnönünün geldiği duyuldu ve bü· 
yük Başbakanın Kurultaya karşı 
gösterdiğ~ bu yüksek alaka, neza
ket herkesi sevindird:. Başb-ıkan, 
güler yü:z.ile merdivenleri çıktı, ko
ridorda kendisini karıılayan dele
gelerin ayrı ayrı ellerini sıktı, ilti-

r Arkasr 5 incide] 
A. Naci KARACAN 

Kongrede Şükrü Kayanın, 
Vedat Nedimin Söylevleri 

Ankara, 25 (A.A.) - Türı.;_ 
ye birinci basın kurultay.ı bugün 
İç işleri bakanlığında Şükrü Ka 
yanın bir söylevile açılmıştır. 
Türkiye Cumuriyet hükumeti -
nin basına verdiği değer ve öne 
min en güzel ve en canlı belde • 
gesi olan bu toplantıda Başba -
kan İsmet İnönü Cumuriyet 
Halk Partisi genel katibi Recep 
Peker ile kadın erkek bir çok 
saylavlar, dış işleri bakanlığı 
genel katibi Numan Menemen
ci oğlu, Ankara İlbayı hazır bu 
lunmuşlardır. 

Şükrü Kayanın alkışlarla kar 
şılanan toplantıyı açış söylevini 
basın genel müdürü Vedat Ne
dim Törün söylevi takibetmiş • 
f;İr. 

Bundan sonra Başbakan İs-

[ Basm kongresinde bulunan Istanbul 
delegelerinden: Yunus Nadi, Asım 
Us, Necmeddin Sadık, Ali Naci Ka-

• racan, Tarık Us] 

[Söylevi ile Basm Kurulta
yına açan iç Bakam 

ŞUkrU Kaya] 
met lnönü kurultayın sürekli ve 
şiddetli alkışlariyle karşılanan 

söylevini vermiştir. 
Söylevleri, kurultay başkanla 

rı ile sekreterlikleri seçimi takip 
etmiş ve asbaşkanlıklara Necip 
Ali Küçüka, Tarık Us, Ahmet 
İhsan Tokgöz, sekreterliklere 
de Faik Reşit ve Kenan Ak • 
man seçilmişlerdir. 

Kurultay tetkik edeceği işlerle 
mütenazir olarak kültür, iş bir
liği, meslek komisyonları üye • 
lerini seçtikten sonra pazartesi 
günü öğleden önce toplanmak 
üzere dağılmıştır . 

ŞUkrU Kayanın söylevi 
Aı:ıkara, 25.A.A. - Türkiye 

birinci basın kurultayını açar
ken iç işler bakanı Şükrü Kaya 

[Arkası 11 incide] 

ULU$LAR KURUMUNDA 

Habeşistan Meselesi iyi 
Bir Şekil~e Halledildi 

ita/ya Teklif Edilen Uzlaş~a 
Projesini Kabul Etti 

Habeş cengAverleri 
Cenevre ,25. A.A. - İtalya 

hükumeti İtalyan • Habeş anlaş 
mazhğının kotarılmasına (hal-

line) aid uzlaşma formülünü 
kabul etmiştir. Konsey gece 

- [Arkası 12 incide] 
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Fransızlarla 
Müzakere 
Müzakereye 
Yakında Pariste 
Başlanacak 

.. 

Yakında Pariste yeni Türki
ye - Fransa ticaret mukavelesi 
müzakeresine başlanacaktır. Bu 
maksatla Ankaradan bir heyet 
Parise gideceği gibi, Fransa na 
mma müzakereye girecek heyet 
arasında Fransarun Türkiye ti
caret mümessili Pesserean da 
bulunacaktır. Pcssercan yakm -
da Parise gidecektir. 

[ fatanbul t:snaf Bankasının efyaaı ve tabelası dbn aabldı - Kızllay Haftasında gUzel bir vitrin - OUney 
Amerika gazetecileri OUzel San'atlar Akademisinde] 

Yeni ticaret muahedesi takas 
esasına dayanacaktır. Eski mu. 
kavelcdc takas esasına dayan -
mış ise de Fransanm bize sat -
tığı mallara mukabil, bizden 
mal almaması yüzünden güçlük
ler çıkmış ve bunun neticesi o
larak Fransız tüccanmn cümhu
riyet merkez bankaamda, Tilrki 
yeye ihraç ettikleri malların be
deli olmak üzere, milyonlarca 
frangı bloka olarak kalmıgtır. 

Pariste cereyan edecek müza
kerede bu paranın tediyesi için 
bir anlaşma sureti bulunacak -
ur. Bundan başka mukavelenin 
tatbikinde güçlükler çıkmama • 
sı için yeni mukavelede takas u
sulü ciddi ve sıkı bir kontrola 
tabi tutulacaktır. 

Yani biz Fransadan, ancak 
Fransaya sattığnnız mal mik -
darında mal alacağnnız gibi 
Fransa da bizden satabildiği ka 
dar mal alacaktır. Bu sıkı kon -
trol iki memleket arasında mü
nasebatmm azalmasına sebep o
lacak ise de iki memleketin eko 
nomik sistemleri itibarile bu za 
ruri görülmektedir. Yapılacak 
kontrol iki memleket arasında 
adeta bir nevi trampa sistemini 
andıracaktır. 

Takas meselesi ortaya atılır • 
ken FranBIZlar ihtiyaçtan olan 
Türk eşyaamı, Türkiye piyasa
larında bulamadıklarını ile
riye sürüyorlar. Ve Fransada 
külliyetli mikdarda hububat 
mevcut olduğundan bizden hu -
bubat alamryacaklarmı söylüyor 
lar. Fransanm son zamanlarda 
hariçten hububat almaması iç 
politika icabıdır. FranBIZ çiftçile 
ri mahsullerini dahilde iyi fia -
la aatamadıklarmclan şiklyet 
ediyorlar .• Ve mahsulün para 
edebilmesi için hariçten hububat 
ithal edilmemesini istiyorlar ... 
Yakında Franaada yeni aeçiın 
yapdacaktır.Franatı çiftçileri ae 
çimde mühim bir kuvvettir. Bu 
sebeple hükt\met bu kuvveti elin 
de bulundurmak iatiyor ve bu 
sebeple onlarm isteklerine karp 
mümkün oUluğu kadar güler 
yüz göatermeie mecbur oluyor ••• 

" TAN " m tefribu : 34. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

edip etmemesi, benim hiçte 
umurumda değildir. Benim, öz
lememe gelince .•• 
Dudaklannı büküverdi: 
- Daha özlemedim ..• 
Ve birden elini alnma vurdu: 
- A~ seni hain, seni ... Şim-

ai maksadını anladım. Maksadı
na varmak için ne dolambaçlı 
yollardan yürüyorsun. 

Ne demek istediğini anlama· 
mııtım. Şqkm ıqkm bakıyor
dum: 

- Benim mabadını ne? 
Yüzüme uzun uzun baktı: 
- Sen, burada sıkıldm, arka

aaş .•• Kaçmak niyetindesin 1 
Ellerimi koltuğun kenarları

na vurarak ayağa kalktnn 

Ecnebi garsonlarınJ i.r:ntihanlara giden 
da ~laştırllmaması Oğretmenler 
i s t e n i y o r .. orta ve lis~ öğretmen~eri: res 

mı ve hususı okullara ımtıhan 
mümeyyizliklerine gönderilme -
terinin bazı günlerde iki okula 
birden düşmesinden dolayı şi -
ki yet etmektedirler. Bu şekilde 
gidip gelmelerinin çok güç oldu 
ğunu söylüyorlar. İş gözden ge
çirilmektedir. 

Küçük sanatlar kanununun 
tatbiki için ayrılan müddet bit· 
tiğinden genel kontrollere baş -
lanmıştır. Muvazaalı §eki/de ça
lıştıkları görülenler cezalandı -
rılacaklardır. 

Berberler cemiyeti kanunda • 
ki kayıttan istifade ederek pat
ron vaziyetinde kalan ve böyle
likle i§lerinin başından ayrıl • 
mıyan yabancrların da işten me 
nedilmeleri için teşebzüslere gi
rişmiştir. Dükkanlarda çalışmı
yarak .bpı kapı dolaıan berber
ler de sanatten alıkonulacaklar
dır. 

Lokanta, birahane, kulap, ve 
pastahanelerde çalı1an yabancı 
tabiiyetli garsonlar için son ta
limatnamede açık bir madde bu 
lunmadığından garsonlar cemi· 
yeti Ankaraya bir heyet gönder 
meği onaylamııtır. Bu heyet, 
maddenin ber çeıit kurumda ça
lııa~ Pl.~a.n.d .. lg,jpe alacalr 
biçimde tefsiri igin ufr•J•calı
tır. 

Muammer Erit geldl 
Türkiye tı Bankası genel di

rektörü Muammer Erit dün teh 
rimize gelmiştir. Muammer E
riı dün akpma kadar lı Banka 
smın İstanbul ıubeainde mefgul 
olmuttur. 

Parti lstanbul 
Başkanı geldi 

C. H. Partisi genel başkanlık 
divanmca halk partisi lıtanbul 
idare heyeti bqkanbğma ata
nan Seyhan saylavı Hilmi dün 
Ankaradan tehrimize gelmiştir. 

Yeni başkan parti merkezine 
de gelerek ite baılamııtır. İdare 
heyeti başkanı Hilmi eski baym 
drrlık bakamdır. Çok doğru ve 
çalışkan bir şahıstır. Kendisini 
kutlular, yeni işinde muvaffak 
olmumı candan dileriz. 

Ona yaklaıtmı ve kelimeleri 
tane tane heceliyerek söyle
dim: 

- Burada ı*ılınm, ılkılabi
lirim, sdalımş olabilirim, fakat 
her halde bugün ve bilhaasa bu 
gece değil •• 

Yüzü ateş gibi yandı: 
- Bu gece, benden memnun 

muaun? 
- Dünyadan, hayattan ve 

hattl insanlardan bile menum
num. 

ö da ayağa ka11muttı: 
- Arkadaı, öyle ise, sen Atık 

olmuşsun. •• Karşmıda, manttfl· 
m kaybetmiş adamla konup • 
maml 

Elile omuzuma vurdu: 

Öte yandan az\ık okullarına 
mümeyiz olarak çağınlan öğret 
menler, o gün resmi mektepler 
de yanlı imtihanlan olsa dahi 
bunu vekileten okul direktörlü· 
ğüne bırakarak azlık okulu im
tihanlarına gideceklerdir. Git -
meyenler ceza göreceklerdir. 

Amerikalı 
Gazeteciler 
Ankarayı ziyaret etmek üzere ı. · 

tanbula gelmif olan Cenı .. i Amerika 
ıazetecilerinden mürekkep bir heyet 
dün camileri, cUzel sanatlar akademi
alni ve milaelerl lumitlerdlr. Dün 
üpm ıa.rk -.ıde •tbuat ,pnel 
mi149r1'lP tuefmdea .-..... bir 
ziyafet verilmi§tir. Meslekdaşlarımrz 
bugün Topkapz •~ctyını gezecekler 
ve akpmki trenle Ankaray:ı ıidecek
lerdir. 

Misafir auetec:ilet' araamda bulu· 
nan AleOCCat Prnse muhabiri ~ Ar
jantinde çıkan bir çok gazeteler mu -
harriri bulunan Farini Fynn dün bize 
intibalan hakkında dedi ki : 

- Burada gördüğümüs hUınil ka· 
bulden çok derin hisler duyuyonu. 
Türklerin mi•fir aeverliklerinl ate • 
denberi biliyor•'um. Fabt Türkiyeye 
gelince bu miaafineverliğin zannedil 
dlğinden daha fazla olduğunu g<Srdük. 
Gibel sanatlar akademisini r:ezdik. 
Burada kadın ve erkekler hep bir ara
da ve model üzerinde çalı9ıyorı.r. Bu 
çabfma tarzı bizde çabfma tarzına ta 
mamen uypndur. 

BugUn Arjantinin latiklitinin 135 
inci yıl dönümüdür. Bu itibarla bu
cün Türkiyeyi bqka bir gözle görü
yorum.,, 

Güzel sanatlar akademiıinde Türk 
sanatinin aktüelini stören misafirler, 
öğleden sonra ta Süleyınaniyeyi. Ev
ka' müze.ini ve Karivevi gezmitler. 
g8sterilen 1iüanü kabulden memnun 
bllllJ11ardır. 

mak •.• Hem de ben ... 
Elimle omuzundan ittim: 
-Haydi, arkada,, git işine ••• 

Benimle alay etme .•• 
Yan yan bakıyordu 
- Neden? olamaz mı? 
!çimi çektim: 
- Keıke ipk olabilsem ... 
- Neden olamıyol"8Un? 
Yllztirnli, yiizUne yaklaıtrr

dmı: 

- Anla işte... Atık bile ola
mıyorum. 

- Beceribiz! 
Tiksinmiş gibi yiizünil bunıg-

turmuıtu. Güldüm: 
- Hayır, beceriksizlik değil. 
-Ya ne? 

- Haydi, arkadaı, git, yat t 
Yarmıabah ta, lstanbula in, do
lat··· Kaybettiğin mantığım 
bulduğun zaman gelirsin ... 

İçten bir hüzünle gülüyor
dum: 

- Kalbim o kadar nasırlan-
ım,,katılaşrmş ... O ince duygula
rı kaybettim. 

Bir kahkaha attı: 

- İşte bu iftira! .. H~ ~ftira
nm büyüğü ... Kuyruklu ı.f~::· 

Parlayışrma şaşmış gıbı gu -

- Çok yanlış hüküm verdin.. 
iş ık olmak mı? .. 

- Neye öyle, tahaf tahaf gu· 
JüyorsWl? 

- Benim zavallı toy ihtiya. 
rrm t Bu, kadmm elindedir. Ka
dm isterse, o katı kalbi, yumu
şatabilir. 

- Kadınına göre ... 
- Ona, ne şüphe! 

Jümsüyordu: 
- Neden iftira olulonnU§? - Nuıl &WmiY.eY.ima ipk ol- • Bqunda ağrı ile uyandım. 

Atatürk 
Köprüsü 

Atatürk köprüsünün yapılma
sı eksiltmeye çıkarılmıştır. Ek
siltme, şartnamesine uygun ola
rak perşembe günü Şarbaylık 
daimi encümenince yapılacak -
tır. Köprünün keşif parası 
1,690,847 Türk lirasıdır. Eksilt 
me kapalı zarf usulile yapılacak 
trr. Muvakkat teminat akçesi 
64,750 liradır. 

Benzin , mazot 
yakan motörler 

Yakacağı maddeleri hariçten 
tedarik eden motörlerin memle 
kete sokulması tahdit edilmiştir. 

Ancak siparişten evvel eko -
nomi bakanlığından izin alma · 
rak bazı gerekli işler için getir
tilebilecektir. 

Balıkçıhk, süngercilik işlerin 
de kullanılacak motörler ile te
nezzüh motörleri ve belediye -
terin getirtecekleri yangın sön
dürme motörleri bu izinden is
tifade edebileceklerdir. 

Bu Jt..,.T'U' dolayısile ıimdiden 
aonra nıemeketimlze sirmekte 
oan mazotlu ve benzinli motör 
ler azalacak, odun kömürü ya -
kan gazojen motörlerinin geti
rilmesi artacaktır. 

Şehir 22 Saat 
Susuz .kalacak 
Şarbayhk, şetUr.. c:1aAa .-ı. 

terkos suyu v~nnek için terkos 
fabrikasındaki yükseltme boru
larnu büyültmeğe karar vermiş· 
tir. Bunların yapılmasına yarın 
başlanacak ve sah günü öğle
den sonra bitecektir. Bundan 
dolayı yann saat 14 de sular ke 
silecek, Sah günü 12 de tekrar 
ıu verilecektir. 

Oniversitede imtihan 
Üniversitede yarından itiba -

ren imtihanlara başlanacaktr.r. 
İmtihanlar programları açıl -
mıştır. Talebenin devam vazi -
yetleri gözden geçirilmiş, gire • 
miyecekler tesbit edilmiştir. 

Şımanklann yanmda, insan 
şnnank otuyor. Gece, Kadriye -
den gördüm ya, ben de soğuk 
soda isti yorum. 

Zile bastmı, ihtiyar hizmetçi 
kadım çağırdnn. Bu sessiz kadı
na, bir ıey söylemek, emretmek 
ideta zevkti. Onun uysal uysal 
hizmet edişi, insanın gözlerini 
yormuyor ve minnet yüklemi -
yordu. 

Sodayı içtikten sonra hizmet
çi kadma: 

- Biraz başnn ağnyor ..• ya
tacağım... dedim. 

O, hiç sesini çıkarmadan ba
ıınr sallayarak dinliyordu. De -
vam ettim: 

- Belki yemeğe de kalkmam. 
Hizmetçi kadın, çekildi. Ya 

tağa uzandnn. Küçük maroken 
kaplı hatıra defterini aldnn; ra
hat rahat, keyfini çıkara çıkara 
okuyacaktun. 

Defterin yapraklannı çeviri -
yordum, kapı wruldu. 

- Giriniz! 
Kapı açıldı, Kadriye ıörün -

dü: 
- Ne o, hasta mıam?. 

[KuÇ~K - !'°'ABERLER ·ı 
•Erol vapuru tayfalan hakkındaki 

tahkikat devam ediyor. ikinci isyan• 
dan sonra Pirede vapurdan aynlan 
çarkçıbaşı ile telsiz memuru dü? ş~h· 

rimize gelmiıle~ ve ıorg~ra .ç~~~~?1ıJ· 
Jerdir. Deniz tıcaret mudlirlugu bu 
yoldaki tahkikatı bir iki güne kadar 
bitirecektir. 

• Staoromanya acenteıinin Barbu· 
iıliber vapu"! evvel.~ gece li~~nımı
u gelirken aıı yilzunden bı~ ımdat 
motorile çarpı§DUJ ve motorlin arka 
tarafı parçalanmıştır. 

• İtalya bandıralı Peyaaa vapuru 
evvelki gece limanımıza gelitken Ye
tilköy feneri önünde kuma otunnuı· 
tur. Vapurun imdat düdüğü üzerine 
sıhhiye imdat yollamıı, fakat iki gün 
lük çahl}maya rağmen gemi hi1l yüz
dürülememiıtir. 

• Antalya nakliyat ambannm HU· 
daverdi adlı motoru evvelki gece ıiı 
yüzünden Derincede Y elkenkaya ci
varında karaya oturmuttur. Motora 
derhal imdat gönderilmit, fakat hlll 
kurtardarrıamıttır. 

• Akay tarafından Yalovada yaptı
nlacak olan büyük otelin intaıma 
batlannuttır. Yapı bir yıl içinde biti· 
rilerek yönetgeye teslim edilecektir. 

"' Bulgaristandan, S Türk genci 
Kırklarelinde aınınmızı J.eçerek yur

dumuza girmi§tir. Kendılerini bulan 
muhafaza teıkilatı memurlan mülte
cileri ilbayhğa vermiılerdir. 

• latanb"1. ltirinci oh! bldıar.1..lııuf 
tale1u........, 'bldlMle 4lftecl ......_ .. 
rülmüıtü. Çocuklara aıı yapılmıftır. 

., Dt: ....... ,,._ :' ..... ı.. ----• ,.._ . ..,_ ... ıı-

ıelerin son sınıf bitirme imtihanlarına 
tabı olmayan talebenin ikinci yazılı 
yoklamalan bitıni§tir. Geçen yuıh 
yoklama ile bu yazılı yoklamada al • 
dığı notlann tutan S--9 olan talebe 
sözlü imtihana girmiyecektir. 

• Üsküdar Halkevi, mıntakuı için
de bulunan öfretmenıeri ,.,.eı;U~y·e-y-;; 
Al.-11·- .... ,~1 Ha kevın 
mağa batlamııtır. • 

• Usküdar kız sanat okulu ile Sel-
çuk okulu arasında bazı imt!Jıanlar 
değiştirilmiştir. lmt~anla~n bır kıı· 
mı kendi mekteplennde bır kısmı da 
Uıküdar ve Selçuk okullannda yapı-
lacaktır. . . 

• tık okulların son ımıf ımtibanla. 
n ı haziran cumartesi günü baılaya. 
cak, 12 haziranda bitecektir .. Diğer II 
nıflar talebesi kanaat notlarile geçe-
cek veya kalacaktır. .. 

Son sınıf imtihenlannda türkçeden 
iyi yani 4 numara alamıyan talebe il• 

nıfta bırakılacaktır. 
• Polis okulu bu devre kursu da bit 

mi§tir. 200 kiti çıkmı•tır. Bugün yıl· 
tık gezme yapacaklardır. 

• Tasfiye edilmekte olan Esnaf 
Bankaaının qyası dün müzayede ile 
aatılmqtır. 

Doğrulmak istedim, mini ol-

du: a· 
- Hayır, hayır... ıç rahatı-

nı bozma ... Neyin var? 
- Biraz krrgmnn .• Başnn da 

hafif hafif ağrıyor. 
- Sana, _&orba yaptrraymı 

mı? 
Yüzümü buruşturdum: 
- Teşekkür ederim, iste -

mem. 
Gözlerini kırptı, iki parmağı 

ile çenesini tuttu: 
- Anlıyorum, her ne suret

le, her ne şekilde olursa olsun 
üzerine düşülmekten hoşlanmı
yorsun. 

Onun zekasındaki keskinliğe 
ve çabuk kavrayışa, bir daha 
hayran olmustum. Ve gözle -
rimden, kendi hakkındaki kara
n okudu, gülümsedi: 

- Seni, kendi haline bırak • 
mah .. 

Omuzlan düşmüştü: 
- Çok rahatsız yaşamağa 

mahkGmsun, yavrum. Dünya -
da, insanlar, biribirlerini kendi 
haline, kendi havaamda yaşa -
mağa bırakmazlar. Hattl bu, 

BUDA 
BENDEN 

BiR SPORCU 
Erenköy. Bahçede oturuyor· 

uk. Günlerden cuma. Sabah 
aat sekiz var yok. Çay içiyo· 
·ız. Birden bahçe lcapısı yangın 
.,irini veren bir köşlü telaşile 
;ıldı. içeri soluk soluğa yüzü 
iz~ kan ter içinle J~ıt nala ko 
uak o girdi. 
O, dediitim bizim bildikler: 
~n birinin yirmi yaşlarındakı 
ğlu. 
içime bir korku düşıJ. Yoksa 

Jiye düşündüm, birdenbire bi : 
zim bildiğin başına bir iş geldı 
de onun için mi oğlu bu kılığa 
girmiş böyle. Benimkinin yüzü· 
ne baktım. O da aşağı yukarı 
benimkilere benziyen bir şeyler 
geçiriyordu içinden. 

Ne oldu, ne olmadı diye sor
mağa kalmadan delikımlı tıka· · 
na tıkana atıldı. 

- Saat kaç? dedi. 
- Sekizi geçiyor, dedim. 
- Hayır, dakika dakikasına 

kaç? 
- Tam sekizi yirmi geçiyor. 
Bu sözümür. üzerine yüzünde 

görülmemiş bir sevinç belirdi. 
- Kızı/topraktan buraya on 

dört dakikada gelmişim, dedi. i
nanmazsanız eczahaneye tele • 
fon edip sorun. 

Bizim şaşkınlığımız daha geg 
meden: 

- Hoşça kalın, gidiyorum, 
dedi ve geldiği gibi koşarak so
luk soluğa, kapıdan lırladı, git· 
ti. 

• 'Aradan iki gün geçti. Baba-
sına vapurda rastladım. işi an
lattım. Başrnı sall::dı: 

- Benim oğlanın göbeği çı· 
kıyormuş ta biraz her sabah ko
şu yapıyor, dedi. 

• Göbeğini eritmek için her sa-
bah sıcakta, tozda koşu yapan 
delikanlıyı düşünüyorum. içime 
hürmet ve üzüntü veriyor. 

Bir fikir i~in bu sıkıntılarrn 
'binde l>lflne katlanttmıyacağını 
'JV.)dilJm hl.- ,ı...ıu---Y--• ., R"Öbl'!eı 
gıne bu kadar düşkünlüğiı ctu · • 
şündiirüyor beni. 

Orhan SELiM 

• Tapu ve Kadastro genel di-'
töril Cemalin bu.,,ıı-•-.-.:ıç- gelmesi 

• Kadastro fen işleri bat müfettiti 
mühendis Halit Ziya dün akpm An· 
karaya gitmiştir. 

• Aksarayda Kemal pap mahalle· 
ıinin kadastro yazımına dün sabah 
başlanmrştır. Şehzedebaşmdaki Cam• 
cı Ali mahalleıi ile Bahkpazanndald 
Zindan kap1 mahallelerinin kadastro
ları bitirilmiştir. 

• Dul, yetim ve mütekaitlerin altı 
•yhk maaı yoklamalan mayısın 31 in• 
de bitecektir. Yoklamalarını yaptınnı 
yanlar çok olduğundan biı kaç gün 
uzatılması muhtemeldir, Uç aylıkların 
verilmesine haziranın haftasında bat· 
lanecaktır. 

• KUçük aıhhat memuru okulunda 
imtihanlara temmuzun 1 S inde ba•la• 
nacaktır. Bu yıl okulun i1'-inci sınıf • 
tan 25 i erkek, birisi kız olmak üzere 
26 memur çıkacaktır. 

sevmediklerimize karşı bile böy· 
ledir. Sevelim, sevmiyelim, hep 
biribirimizi tazip etmekten ze~k 
alırız. Okumak, görenek, hiç bı~ 
kuvvet bunun önüne geçemeı
bu, yaradıhşnnızda vardır. 

Bir kahkaha koparmıştı: 
- Bak, nitekim, ben de şitı!? 

di, aym şeyi yapmıyor muyum 
Kapıya doğru yürüdü: 
- Ne kadar istersen yat .... 

Ne zaman canın isterse kalkar; 
sm ..• Bir şey istiyecek oldun 111

3
• 

zile. basar, hizmetçi kaduıı ç 
ğınrsm. Rahatına bak... kU• 

O, çıkmıştı. Defteri açıp 0er • 
y~adnn. Kadriye'nin. ~yl 
diği ciddi ve samimi 
zihnim takıhvermişti. U 

fke Bu kadın, benimle teh Ya . 
bir oyuna mı başlamışt_I? .. 1ge 
vaş yavaş, sinsi sinsi, bır g~es• 
gibi benim yaşama yolumu 
mek mi istiyordu? yil· 

Peki, neden? Sonundak içiıı 
züme kahkahalarla gntıne trnit• 
mi? Ben, ona. ne fenalık e 

tim. 1.. ..... "arl 
(Arır.a-
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RECEP PEKER'iN GÖRÜŞLERi 

"Yurdun ileri Gidişi 
Partinin Gidiş Yoludur.,, 
l\nkara, 25 (Hususi muhabiri

zniz bildiriyor) - Recep Peker 
Parti genel m e r k e z i n d e k i 
çalışma odasında bugün ba
sın k u r u lt a y ü y e 1 e r i -
n in ziyaretlerini kabul etti
ği sırada delegelere iltifat ettik 
ten sonra kendilerini önümüzde 
ki salı günü Keçiörende bir ko -
nuşmaya davet etmiştir. Ve bu 
lllünasebetle onlara bazı görüş
lerinden bahsetmiştir • 

Recep Peker bu arada yeni 
çağlarda bağlılık ve birliklerin 
gönül gönüle, kafa, kafaya, can 
cana, bas başa olmak suretlerin 
de görüldüğünü söyledikten son 
ra: 

sıyasal yol en doğru yoldur· 
Bunların başında iyi ahlak 

yurtsever~ikte biz~l~. bera~~ o
lunca bizım ana duşuncemızın 
müşterek malımız olmamasına 
hiç bir mani kalmaz. 

Zannetmem ki, hiç bir gaze
teci arkadaş parti ana çizgileri -
ni anlatışta bizden ayrı kalsın,, 
demiştir. 

Partimizin genel sekreteri de 
legeler ayrılırken ilave etmiş -
tir: 

"Salı günü müsait bir saatte 
oturduğum köyde bir köy kahve 
sinde toplanalım. Orada soraca 
ğouz suallere zihninizin takıld~ -
ğı düşüncelere cevap vermege 
hazır bulunacağım. Müşterek 

"Bütün bu birlikte her şeyden isbatın, karşılıklı konuşma ye • 
evvel bir isbat birliği olmalıdır. ni programımızın tatbikinde bi
lfer ferdin kendisine göre özel zi biri birimize bağlayacaktır. 
düşüncesi olabilir. Fakat bu dü Türk gazetecilerini sıcak sev 
ıüncelerin bir ana, bir genel dü- gilerimle selimlarun. Ellerimi 
IÜDÜfe bağlı olmaları iktiza e - ellerinizde, yüreğimi yüreğiniz -
der. Bu genel düşünüşün ana çiz de hissetmenizi dilerim.,, 
&ilerinin «:n değerlisi, en keskin Parti genel merkezinde kurul 
aracı sizin elinizdedir. Biz ina tay üyelerine küçük bir hatıra ol 
ntyoruz ve iddia ediyoruz ki, mak üzere Recep Pekerin imzası 
Y\lrdun ileri gidişi, partinin gi- bulunan birer parti pr~granu ve 
diş yoludur. Bizim çizdiğimz nizamnamesi verilmiştir. 

••• DUn Kamutayda Masraf 
Bütçesi Onaylandı · 

Temyiz 
Mahkemesi 

HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 

Türk Hava Kurumuna 
o y e y a z 1 l ı n 1 z OSKÜDAR TRAMVAYLAR! 

Çok seyrek binerim ve hem 

KıurutrJay A'-afü·r.k 'e Bau/z/ık onlar ve hem benim için bere· 
Lı ıı O ' ket ki çok seyrek binerim. 

D 1 B • 1 J • . J • Dün Fenerbahçeden Kadıkö· Ve Saııaz uıı~uıarzn. l llUlTUl yüne ve oradan Usküdara tram· 
:76 :76 vay/a gidecek oldum. Ne güzel 

Ankara, 25 (A.A.) - Tiirlt ........__...~ arabalar. Ne temiz. Servisler bi-
hava kurumu altıncı kurulta- A T A T Q R K' E raz seyrek ama ne ise az çok işi 

Ankara, 25 (Hususi rnuhabi- yı ikinci toplantısını bugün sa- başarıyor. Lakin arabaya girdi& 
rimiz bildiriyor)- Temyiz mah at 14 de hava kurumu genel mer T e 1 ., • z 1 • 1 ten ve yola revan olduktan son· 
kemesinin kaldırılarak Ankara- kezinde Erzincan saylavı Saf(et Ankti~ 25. A.A. - Türk ra neler gördüm, neler? 
da yeni bir temyiz mahkemesi Anlcanın başkanlığında yapmış, Hava Kurumu alımcı Kurulta- Bunları buraya yazarken ida· 
ihdas olunacağına dair İstanbul hesap encümeni raporu ile tü • · yı tarafmdan Türkiye Cumur- renin direktörü olan dostumuz 
gazetelerinin bazılarında çıkan zükte yapılacak değişikl~kleri reisi Atatürk'e , fU tel yazısını N ecmeddin Sahirin bana hak ve 
şayiaları salahiyettar makan:ıl~r onayladıktan sonra ve yenı mer çelani,tir: receğini umuyorum. 
tekzip etmektedirler. Temyızın kez genel kurulu üyelerini seç - Türk Hava ~ Kurumu altıncı Yeni arabalar şık, hatta ra· 
Ankaraya nakli için Adliye ve· tikten ve Atatürke kurultayın Kurultayı bugün çalışmasını bi- hat. içeride bir takım vecizeler 
kaletine salahiyet verilmesi hak sevgi, bağhl~k ve .~ygı duygu- tirirken ulusal işlerimizde enerji var. Lakitı halkı ta§ıma sistemi 
kında hükfımet 15 gün evvel ~a !arının bildinlmesını alkışlarla ve kuvvet kafnağnnız olan yüce olduğu gibi orta karınlara ait 
mutaya bir layıha vermişti. u kabul ettikten sonra dağılmq • öndere saygı, bağlılık ve öz bir sistem. Bakınız ... 
layıha Kamutayın encümenle • yürekten sev~leritıin sunulma- Dünyanın her yerinde halk -
rinde kabul olunmuştur. Bu haf tır. smı karar altı:ııa aldı. Bu şeref tan istenen şeyler (rica) dilek 
ta içerisinde umumi heyette gö iki çeşit Uye ödevi özel saygılarımla birlikte şeklinde istenir ... (Yerlere !~ · 
rüşülecektir. Ankara, 25 (A.A.) - Türk yaparken sonsuz bir kıvanç du· kürü/memesi rica olunur.) gıbı ... 
Tecim odalari hava kurumu tüzüğünde yapı. yuyorum. Üsküdar • Kadıköy tramvayı 

lan değişikliklerin başhcalan Kurultay Başkanı parasını alıp taşıdığı yani onun-
K on gresi şunlardır: Abdülhalik Renda la geçindiği yolcularına şöyle 

Ankara, 25 A.A. - Tecim ve Türk hava kunnnunun iki çe- ~~ yazmış: 
endüstri odaları genel kurulta- şit üyesi vardır. ha Fars Ordu saylavı, Nakiye - Yerlere tükürülmez. 
yı bugün öğleden önce genel he a - Hava tehlikesini bilen Elgün Erzurum saylavı, Nuri - Vatmanla konuşulmaz. 
yet halinde ikinci toplantısını üye. .. Conker Gaziantep saylaV'I, Rah- - Para bozulmaz. 
yapmış ve deniz yollaıı işletme b - Yardımcı uye. mi Apak Tekirdağ saylavı, Ra - - Cıgara içilmez. 
kanununun 12 inci. maddesine Hava tehlikesini bilen üye sim Bqara Sivas saylavı, Rifat Bundan başka bir de arabanın 
tevfikan üç sene müddetle va· hava kurumuna bir yılda en az Börekçi Anet işleri başkam, Saf ne kadar adam al3bileceği ya
purcular hariç üç mütehassıs o- bir defa 20 lira verendir. Bu fet Ankan Erzincan saylavı, Sü zılı. 
!arak Hasan Sabriyi, Antalya üyeler kendileri için olan rozet- reyya Yığıt Kocaeli saylavı,Şük Bu yazı şudur: (22 kişilik o
anban sahiplerinden Mehmedi leri taşırlar. Adlan sıra numa • rü Koçak Erzurum saylavı, Ke- turacak yer), (28 kişilik ayakta 
ve Suat Kara ôsmanı seçmiş ve rasile gazetelerde yazılır. Yıl· mal Zaim Ziraat Bankası genel duracak yer.) 
Tecim borsaları ile deniz mah - lık vereceklerini yirmiden aşağı direktörü, General Zeki Sayde- Dikkat! 22 kişi oturacak. 28 

· ·· 1 · · l ı'ndı'recekler Türk hava kurumu · E ı · Z"lfu" T'gv sullerı encumen erının rapor a- mır rzurum say avı, u ı kişi ayakta duracak. 
rını dinlemiş ve bu raporları he na haber vermeğe mecburdur • rel Diyanbekir saylavı. Dünya nakil vasıtalarında a· 
yeti umwniyesile kabul etmiş - lar. Ö sene, 0 senenin verimcele Genel merkez kurulu yakta durulan/arı vardır . .Lakin 
tir. rini verdikten sonra yarduncı ü- y e d e k U y e 1 e r i bunlar tramvay ve otoiJüsler gi· 

Genel heyet öğleden sonra sa ye sayılırlar. Haber v~eden Türkln Bqtui Antalya say- bi dar münhaniler çevirenler de-
at 16 da tekrar toplanacaktır. yükenlerini yapmıyanlann adla lavı Emin Aılan Tokat saylavı, ğil, hemen IJemen düz çizgi Üs· 

rı gazetelere ya.nlara:k hava teıh • M' ü d 'd b ·ı / 1 ikinci celse mda Eat Sagay Bursa saylavı, ı- t n e gı e ı en yera tı tren e· 
likesini bilen üyeler aru n tat AltıokZonguldak saylavı,Mu ridir. Neyse bunu da kabul ede-

Ankara, 25. A.A.- Öğleden çtkanlırlar. zaffer tr-•-... Ciresun saylavı,Mus /im. Lakin arabalara bu elli Jcic:j 1 1 ] 16 d t 1 an iki·n Tabii üye olan İcra vekilleri AUI~ :r r H 
' 

Mu h .b 1 rlmlz B 
lld r vor sonra saat a op an • f ç 1 N 'f K yı· aldıktan sonra da bı'r haylı' a-u a U 8 ı . 1 d 1 agvazalar ko- heyeti, Kamutay üyeleri, Cu. ta a orum say avı, azı ars A..._., 25 net bakanlıgma"' 4,820,587, eko- cı ce se e gene m ı dam alıyorlar. Kondoktöre: 

.. k b ı d"l muriyet Halk Partisi genel kur say avı. 
nomi bakanlığına 4,079,150, tü misyonunun raporu a u e 1 

- Merkez yır.netim - Bunun bir ölçüsü yok mu? "'- •• 14 d 8 k"'l ·· may birinci, ikinci başkanları, u ·~utay bugun saat e ze bakanbğµıa 8, 716,20 , u tur miş, dilekler komisyonu tara- Herkesi alır mısımz? H 

~~~1~y~m·d~a~~~~~~~~~~;'I;:t~~~~~~~~~~~~~o~r~d~u~a~~~~··~rı~er~~~~k~oıior~du~~k.o-~~~~E?~~~~~~~f: ı~ --.. ~ asan $akanın bqkan ıg bakanlığına 9,058,54 , ym fından tedkik edil~ 200 JlıOl;. ,,.,,__.., _..,, -6~ -·-.ıını uman: 
to ıan..a- ·· · .. ·· .. ma 12.440.005 mutanı, um" en omu Dil.,.,,_ .... -T - Mtttı d«ll ... Ve bi• •ralM-

Ui9 Wr-Aiıba•kan Abdülhak Firat . 
• • nlmıt dilekler üzerinde müzake- Yargutay, Damştay, Sağış-kur Erzı'n"""'"" saylavı, Asbaşkan Şük nın ıçinde /ati lokum gibi birbi· bk, ekonomi, kültür tarim ve sil bakanlı~ a kısmı 44.130.678 ..-aa rı'mı' ey 

1 
ık b' h ld t 5

& re açılmıştır. Ekonomi bakanlı- başkan ve üyeleri, bakanlıklar ru·· Koçak Erzurum saylavı, Na- k kz ap § ır a e am bakanlıgyı kara; hava, deniz büt hava kısmı 4.362.270, deniz kıs b d k'k 'tt'k 
li kab 1 ed·ım· gyından yapılan dilekler irin asba"'"anları, genel direktörler, kiye Elgu"n Erzurum saylavı, Ce ır e§ a 1 a gı 1 ... .... ıerile harita umum müdürlügyi! mı 4,198,274, ra u ı ış 3 "F" D k k' · b' "' 

~ · · ·1 · · Cumuriyet Halk Partisi ba~kan d T k' dav ı eme ı; JJu yazının ır ma-,,~ askeri fabrikalar masraf büt tir. Askeri fabrikalar ıçın ven en müsteşar Faik Kurtoğlu genış ı- "' mal Uyba m e ır g say avı, k y · 'd · 
· u M · ları Türk hava kurumunun yar. U V 1 K" nası yo . anı tramvay 1 aresı çelen göıüi\.ilrlü. Bakanlar iza tahsisat 3,206,155 harıta • iı. zahat vermiştir. Bayındırlık ta- Hakkı ngan an say avı, a- k d' d 

1 
· · d v b h 

· d dımcı üyeleridir. mı'l Du-un İzmı'r ••ytavı, Riza en ı a am arı ıçın yl!z ıgı u at verdiler. Bütçeler onaylan - 614,321 lıra ır. kl · h' 1 •a - k k d' · · · 
rnn, gümrü er, ve ın ısar ar 27 ikincı· kinun yerine ıs ma· Erten Mardin ••ylavı, Muam _ ra ama en ısı rıayet etmıyor. dı. Kamutay, yarın :saat 14 de - T-k .. "J d ·ı b 

d bakanlıkları namına da kurulta- yıs günü hava •ehitlerini töreni mer En'• İt bankası &enet d'ırek u uru mez enı en ara anın 1935 yılı masrafları karşılığı toplanarak, varidat bü çesini !I ., & • • d" b' · · k · H 
Olarak &Jbhat ve ictimai muave- görüpeğe başlayacaktır. ya izahat verilmiştir. Ekonomi olacaktır. Aynca bir hava hafta törü, Rahmi Apak: Tekirdağ say ıçıne un ırısı ay ettı. asta. 

Bakanı Celil Bayar bakanlık- sı da saptanarak o hafta içinde lavı, Feridun Dirimtekin T. Ta. lanmış olacak. Para bozulmaz 
• • • bütün kurum te .. .a..ilatı hazırla - c ı... ..... k sözüne gelince bu daha şiddetli d T h C fy dan yapılan dileklerin bakanlı- 9'- • Yat&IG9 anı. b' /"'/ B'J t · · h • t A k • "' nan programlara göre havacılık, ır a . ı e Ç•mn er ıs asyon -n ara a a r I 1 OQ ra a ğa muhtelif kanallardan ve bil- gösteriş, konferans, propagan • Yedek Uyeler da kapı açtırmak için vatmanla 

F B d K 1 hassa parti mıntaka kongrele- da ve şenliklerle uğrqacaktır. Cevdet Kerim İncedayı Sinop olan muhaveresi de vatmanla ne aku·· ıtesı· Ay ac.ın a uru uyor rinden gelmiş ve parti kurulta- saylavı, Nuri Conker Gaziantep kadar konqulmadığını gösteri· 
"il d ismet lnBnU ve Fuad saylavı, Ethem Tuncel Samsun yordu ... yında incelenmiş istekler ol u-

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ankarada bir Bulce'n1n aBylevlerl saylavı, Hamdi Aksoy İzmir say Bütün bu arada bir şeyi eksik gv unu, bunlara muhtelif büro- la Süre y· .. · K li tarih, cogvrafya fakültesi kurulmasına dair kanun proJ'esi kamuta- Ankara, 25 (A.h.) - Türk vı, yya ıgıt ocae say gördüm: 
lar tarafından tedkik edilerek la ~a gelmiştir. Liyihaya göre Ankarada 1935 bir haziranından baş·· bir kısmının derhal tatbikat sa- hava kurultayı bugünkü topları. :vt. Yazsalardı ki: (Bu arabalar-

lanlaıı: üzere bir fakülte kUrulacaktır. Fakülteyi 200 lira aylıklı tısında, Baıı..ı..n İsmet İnönü- Yardımcı llyeler da rahat edilmez). Hem doğru 
bir dekan idare edecektir. hasma geçirildiğini, bir kısmı- nün ve hava kurumu ha... olur. Hem de halk bile bile /a-

nın tatbikinin zemana mtihtaç Y Ankara, 25 (A.A.) - Türk 
Fakültede okutma, çevirme iıleri Kültür Bakanbğmca yapıla- olduguv nu ve bu zamanı bekle- kanı Fuat B u 1 c a n ı n dün- hava kurumunun yardmıcı üye- des diye yolculuk ederdi. 

c.ıc bir talimatname ile tesbit olunacakur. Layihanın esbabı mu- mek icab ettiğini, üçüncü kıs- dü top ı ant ı d !' ve~ d
1
. i k • terine dahil olanlar araamda Dostum direktör bir kere cu-cİbeainde, hüktlmet bilgi metodile çalıpcak bir tetkik ve araştır· mmında tedkık edilerek tema- leri söylevlerin kıtap a ınde bunlar da vardır: ma günleri bu arabalarla seya. llıa müeueııeııine olan ihtiyaca mebni fakültenin derhal kurula· men menfi neticelere bağlanmış bastmlma11 ve dağıtlması, se • Büyük elçiler, elçiler, masla. hat ediyor mu? 

C&ih y--1-akta..ı-- nelerdenberi Tiirık hava kuru - ı.. ..... 
•• cuum uu-. olduğunu söylemiş, di;er ve- hatgüzarlar, u-, konsolos, kon· 

• • 9 kiletleri alakadar eden dilekle- munun batında bulunarak de • solos ve muavin konsoloslarla ,, Hava Tehıı·kesı·n·ı eı·ıenler '' rin derhal kendilerine sunularak ğerli işler gören Fuat Bulcaya ilbaylar, kaymakamlar, nahiye 
alınacak cevablann tezelden bu Kurultayca teşekkür edihneai müdürleri, prbaylar, yaşı ne o-

l 5 B • l • dilekleri yapan odalara bildiri- teklifleri de onaylanmıştır. tuna olsun ~urumun muvaffaki Kura ına 1 n 1 ra .. leceğini iiave etmiştir. Bay Ba- Merkez kurumu yeti için çalıpn ve Türk kuşun-
.. kan sözlerini şöyle bitirmiştir: Ankara, 25 (A.A.) - Türk da uçan üyelerle kuruma enaz h ~a, 25 (A.A.) -Ankara tüccarlanndan Vehbi Koç Türk "Bu'"t:ln. bu mevzularda büyük hava kurumu altıncı kurultayı- 10 kurus veren üye~r. ava kurumuna be~ bin lira vererek "hava tehlikesini bilen,, üye nk ik' · la d 

b !I bir hüsnüniyetle ralışdığmuza nın bugü ü mcı top mşın a ,,anı ... Y•tır. "3 • 1 k k 
-=--T-"9 da kurultay üyelerinin itimad et- seçılen gene mer ez urumu ürk hava kurumu bu özveren vatan fa yürekten teşekkür 1 .. d'lerim üyeleri ve bu kunmıun seçtiği ~bi ktec:lir. Kurum bu hediyesinden dolayı kendisine murassa me enm ı .,, k .. . .. 

1 
. , __ 

Kurultay yarın saat onda son mer ez yonetım uye en şunuu-. r nıadalya verecektir. toplantwm yapacaktır. dır: 
Amerika gazeteci· 

1 

laveç aeferetlnde ziyafet 
lerl t•reflne Ankara, 25 (A.A.) - Pren. 

• ~ 25 (A.A.) - Şimali ses İngridin evlenmesi müna • 
~ gazeteleri grupu na· sebetile İsveç elçisi Winter, Is
~=-memleketimizi ziyarete veç elçiliğinde bir öğle ziyafeti 
..,::-~ olan Baker ve Hender • vermiştir. Bu ziyafette dış işle
;vq llay fereflerine bugün Dış 
~ babnıığı veki9i Şükrü Ka ri bakanlığı vekili Şükrü Kaya, 
h tarafaıdan Marmara kÖ§kÜn Finansa Bakam Fuat Ağralı, 
de bir .... 'Jım' • Efganistan b ... :~ ... elçisi Sultan "- ~Y ven ııtır. .r wa. 

•ı ""'Y<la Amerika büyük elçili- Ahmet Han, dış işleri genel sek 
~ lııtiat~ Shaw ile saylav, reteri Nmnan Menemencioğlu 
e.ı.::!ecı ve dıı işleri bakanlığı hazır bulunmU§lardır. 
~~ Olarak bir çok yüksek Ziyafet esnasında Danimar -
~ bulunmuştur. ka veliahtı prens Fredrik ile 
'-"ıı "-. Hendenon Hay ak- Prenses tngride çekile ntebrik 
41r. tre.ıile latanbııla ıitmiıler telgrafı bütün hazır bulunanlar 

· tarafmdan imza edilmiştir • ..._ 

Abdülhak Fırat Erzincan 
i s t a n b u 1 v e saylavı, Ali Cetinkaya Afyon 
izmir limanlara saylavı, Ali Rıza Ertan Mardin 

Ankara, 25 (Husuısi muhabi
rimiz bildiriyor) - Liman işle
rinin deniz yollannda seyrü se
ferle yakından alakalı bulunma
sı her iki liman genel direktör -
lüğünün Ekonomi Bakanlığına 
bağlanmasında ticari ve iktisa
di menfaatlerimiz noktasından 
daha fay dalı neticeler elde edi
leceği anlaşıldığından Finans 
Bakanlığı İstanbul ve lzmir li
man işleri genel direktörlükle -
rinin Ekonomi Bakanlığına bağ 
lanması hakkmda bir kanun pro 
jdsi bamlatDiftır. 

saylavı, Asaf Doras Bursa say
lavı, Celil Bayar Izmir saylavı, 
Cemil Uybadm Tekirdağ sayla
vı, Cevdet Xerim lncedayı Si -
nop saylavı, Esat Uras Amasya 
saylavı, Etem Tuncel Samswı 
saylavı, Fuat Bulca Çoruh say. 
lavı Hamdi Aksoy İzmir sayla -
vı, Hamdi Ülkümen Trabzon 
saylavı, Hakla Ungan Van say· 
lavı, Kimil Dursun İzmir say • 
lavı. Kizmı Okay Konya sayla. 
vı, Mahmut Soydan Sürt saylavı 
Mahmut Nedim Zapçı Malatya 
saylavı, .Muammer Erle tı banka 
11 ceneI direktörii. Muhiddin Ba 

Aydın 
Mektupçusunun 
Vaziyeti 
[ Muhabirimiz blldlriyor ] 

Aydın, 25 

Saidi Kürdi ile muhabereye 
giri•tikleri iddiası üzerine bura 
da bazı tevkifler yapıldığmı bil 
dirmiştim. 

Saidi Kürdt tarafından yazı -
lan risaleleri viliyet mektupçu· 
su Agihm da muntazaman ta -
kip ettiği yolundaki iddiaların 
dofru olmadığı anlaşılmıştır. 
Eauen sorguya çekilenlerden E
min: "Dini mahiyette bir risale 
yi üç yıl önce mektupçuda oku -
mU§tU.,. teklinde ifade vennit • 

8. FELEK 

Atinada Balkan 
Oyunları 

Atina, 25 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Balkan oyun 
larına başlandı. Bugün uzun vo 
yüksek atlamalar, gülle yarışla
rı yapıldı. Sayı hesabile Bulgar 
lar birinci, Yugoslavlar. ikinci, 
Yunanlılar üçüncü geldıler. Ya
rın Maraton yarı§ı yapılacaktır. 
Ymıan kadmlan cirit, disk, u

zun atlamada rekor kırdılar. 

tir. Nc:zaret altma alınanlarm 
müvaceheleri bitirilmek üzere • 
dir. 

Aydın libayı nadiyor? 
Aydın İlbayı F. Toker bu mü 

~ünasebetle şunları söylemiı • 
tir : 

" - Hacı Emin, üç yıl önce 
arzühalci Haci Mehmede oku -
mak üzere bir dini risale verdi -
ğini, resalenin daha sonra mek
tupçuya gönderildiğini anlat • 
nuştır. Saidi Kürdiye ait eser
lerin muntazaman takip edildi .. 
ğiid. ~ .. 
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" T AH • a tefribaı : 34. Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

1 KENDi KENDiMiZE ÇATIVORU~ 
Yere Atılan 
Kabuklar ... 

Kandillide oturan bir tanıdı
ğım anlattı: 

&UM 

Ne Dersiniz? 
KALABALIK 

yolcular çoia&ın diye lceruli•i ıe· 
bepler icat eder. 

Barış Casusluğu Gizli Bir Savaş Demektir. 
Entellicans Servis En Büyük Kaybını da 

- Her gün, ilk posta ile İs -
tanbula inerim. Havalar; düzel
diği için, bir zamandanberi üst 
gövertede gidip geliyordum. Bi
zim köye gelinceye kadar, va -
purun içi; ceviz, fındık, badem, 
fıstık ve çekirdek kabuklarıyla 
doluyor. Sabah sabah, aç kamı
na bu mide bozucu yemişleri 
kimler ve nasıl yerler, bilmem. 
Bildiğim şey varsa, vapurda 
Tanrmm günü bu pisliğe rast - \ 
layışımdır. Çımacılar, kamarot- 1 

1ar; vapuru, yolcular iner imnez 
yukandan aşağı gıcır gıcır te -
mizlerler. Fakat biraz sonra yol
cular binince her yer gene çekir
dek, ceviz, fındık, badem ve fıs
tık kabuklanyla dolar. Öyle ki 
bazı günler yemiı kabuklarm -
dan, cıgara artıklarmdan adım 
atacak yer bulunmuyor güver· 
tede ... 

l•tanbulJa pnel nakliyat 7Gni 
tramuay, uapur, otobü• ue uarof 
trenleri nakli7fıfl aon derece fena 
idare edilmelctedir. Yolcunun acı

yuc normalin biraz Ü•tüne çıkınca 
her py allolı bullalı olur. Yolca 
rahatını, •eruialer düzenini #cay • 
heder .,. nakliyat ao•yetui her 
lcime iH 7'Jlnız bu büyülı itala • 
~imı lcucaine BÖZÜnÜ dilrmif 
ha6ire bilet ke•r. içeride yer UGr 
mı, yolı mu? Gemi bu lcadar hallcı 
lıaldınr mı? Tramway(/c ifne at• 
san yere düfer mi? Onlan dü
fiinmez. Bu hal acınacak bir BÖ· 

rünüffür iri; olduiu Bibi dü•n • 
sizlik ue idare•izlilc bağınr •.• 
Böyle 1"1n10nlarda memurlara ıi· 
lıayet eder•nia ~= 

Sue aora)'Orla. /danbalda ya· 
zın Boiaaa gidip ••lirken uapıır· 
laTda yer bulmalı mümkün mü 
dür?. 

Yine o meuamlerde banliyö 
trenlainde yer bulmalı bir pı· 
yan•o ilıramiyeai almcdt luadcır 
pç deiil midir 1. Alqamlan oe 
İf saatleri tram11a7larua hali ne 
dir?. Nilaa7et ldanbrllrı: 

Bu Düstura Uymadığı İçin yaph 
. Evet, ama, işte en güçlü bil
diğimiz intellicens Servis bile 
bu işte aldanm .. , etrafı denizle 
çevrili ve limanlan kontreapi
yonaj gemileri ve caaualariyle 
dolu olduğu halde Alman ajan
lannm girmesine ve gİrmif 
olanların ça1ıfmasma mini ola
maDUftU'. Demek istiyorum ki 
bu iki usulün de zararJan ve ya
rarlan vardır. Şervia bunu iyi 
ölçerek karar vermelidir. 

Bant caaualuğu o kadar teh
likeli değildir. Ban, ta elde pii
len maliimat savaşta tepeden 
tırnağa deği,,ebilir. Çıkabilecek 
asker sayısı, zabit sayw nüfu
sun ve mekteplerin biraz göz
den geçirilmesiyle anlaşılabilir. 
Silah ve bunun gibi şeyler ise 
fabrikalardan ve satmalma işle
rinden öğrenilebilir. Savaşın ka
zanılması ordunun inanma, 
yurtleverliğine, kumandanların 
bilgi ve sevgilerine bağlı olmak
la beraber para ciheti en başta 
gelir. Parası bol bir, ordu yenil
mez, yahut çok güç yenilir. Bu
nun içindir ki genel savaştan 
sonra büyük servislerin banş 
casuslan bütün gayretlerini ik
tisat işleri üzerinde toplamışlar
dır. Bir ülke ne satıyor, ne alı
yor, ne kazanıyor, sava, başla
dığı kurun devlet kasasında ne 
kadar para bulunabilecek, bqka 
yerlerden 1J81a ~ mi? 
Budunda para~~ 
ne kertededir? Btıl ıi JiMllrii 
kaç milyondur? Daha bUnun gi
bi yüzlerce araştmtacat ŞeyJeY 
vardır ki, savaştan önce bilinir
se savafm gücü ve sonucu da 
anlaşılabilir. Barış cuualuğu 
kolaydır. Paaport ifler.i. mek
tup ve telgraf i•leri, gelip gitme 
ve kaçmna i•leri sıkıya konma
mıştır. Hatti okuduğumuz eser
lerden anhyotuz ki cuustarm 
mühim ve acele raporlamu res
mi kuryeler bile götürüp getir
mektedir. 
~casusluğunun kötülüğü 

f~dadır ki savq hazırlığımıza, 
yanı para kazamnamua ve iyi 
ailih almamıza, askerliği sev
memize. biribirimizi aevmemize, 
böyüklerimizin değerini iyi bil
memete ve unuttunnata, onla
ra güvenmemize, bel bağlama
mıza, keatirme sözle, aavqta 
düşmanımızdan üatitn bulunma
mıza engel olmap çallfll'· bu 
kendini CÖltenniyen, .mai bir 
tehlikedir. "B~ calUlup 
gizli bir savq demektir. 

Biz timdilik barış ~tulu
nu bırakarak •vqda"Posta ku
tulan,, m &özden geçirelim.. Bu
nun en güzel örneğini genel la
vaş bqlangıcmd& İngilterede 
bulacağız. Bu örnefi uıun boy
lu buraya almaktan maksadnn 
posta kutusu kullanmaktaki dol 
ru ve yanlıt yerleri gözönilne 
koymaktır. Alınan istihbaratı -
mn bu yöndeki hatalan kendile
rine çok pahalıya mal olmuş, bu 
sınama onlara unulmaz bir yara 
açmıştır. 

Mesele şudur: 
Genel savaş başlayınca İngi

liz Emniyet işleri intellicens 
Servisle birlikte çalışarak banf
ta bulunmut ve dokunulmanuf 
22 Alman casusunu 4 Ağustos 
ı 914 te tutup bir yere kapıyor
lar. Almanlar bunların. yerine 
yenilerini göndermeğe çabfıyor
lar. Fakat, İn&ilizlere göre, ka· 
raya ayak atar atmaz yakalanı
yorlar. Almanların hataaı ve İn· 
gilizlerin bu muvaffakıyeti nere
den ileri geliyor? 

Almanlann ilk hatası, yukaıo
<ta söylediğimiz üzere, impara
torun hususi servisinde çalışan 
yüksek rütbeli bir Abitin incil· 

Geçende Beykoza gitmiştim. 
Yolda bir bayan, kutunun al -
tmda söndürdüğü cıgarasmı, 
yere atmağa kıyamadığı için, 
üşenmeden dıpn çıkıp denize 
fırlattı. Ben bunu görünce: 

- Ah, ne olur, dedim, bütün 
Boğaziçi yolculan bu bayana 
benzeaeydiler ••• 

Bibnem bana hak verecek mi
sin?,, 

Tanıdığıma hak verdim. Hal
kımızdan, içinde gidip geldikleıi 
vapur, tramvay, ve trenlerde, 
daha az süprüntü bırakmağa 
dikkat etmelerini bekleriz. 

Sallhaddin OONOÖR 

Yal ovanın 

- Ne 7fıpalım elendim. Hallı 
kalabalık ••• der. 
Hatırlamak İdeme:s iri; bir p

hirdeki yolcu fQfUftG İfİni İmti· 
tiyaalı oloralı ütüne alanların 

yolca adedinin çoklafanu bir ö
lliir olarak Bödermeleri ayıp bir 
fey(/ir. Yolca çok oldukça ucuıta 
çojalmalulır .,. yolcanun çofal • 
ma ue asal:na •ebeplerini o aoa
yetelerin ifletme daireleri daima 
BÖ:sönünde lalrnlılulırlar. Aoru
pada ba ~bi tGflma aa.yeteleri 

- Ben ne .......,. inMınlar 6ibı 
oturarak, ezilm.ten CM rahat rG· 

hat yolculalı edecefim?. diye .a
rar•a buna ceUGp u.rebilecelı ba· 
ba 7iiit daha ancuuufcın doimllf 
deiildir. 

Diyehiliri:s ki: l.tanlnılıın 70l . 
ca tapma itleri tepeden hnllıi ,ı 
kadar dü.-ltilnw)l6 N yenülen 
dü:seltilmeye muhtaçtır. Ba halile 
bdde 70lc:a nalılqatı 6ir lıir, bir 
lelredir. Bu da 6ir modern mam 
leketin en büyüle •.ehrine 7"la.ı 
maa. Buna bir taraftan ıar'Hqlılı. 

diia taraftan Bayırulırlılı Ba . 
lcanlıfı el atmalı oe en iua sa· 

""""'" hm iıuanlor ~bi tClflfma· 
lulır. 

Bu 6ö7le fiÜfİİllİİ70ftlS. 

Siz ne dersiniz? 

PIA.nlart 
Ya1oftitift 15llY'iftllMilE'Ptrıfı -

~~~~~~==:~......._~l.. '8Me1Je pUakBIU 
~ a.pl~j ~~~c 

Kitap kabı içerisinde 
saklanan haber 

tereye gitmesi ve resmi işler 
arasmda bir gün Londra fİma
linde küçük bir kasabaya gide
rek bir berber dükkinma girme
siyle başlar. Yersiz bir gezinti 
ve zabitin mevkiiyle uymıyan 
bir ziyaret! İngiliz ajanları ber
ber dükkinnu kollamağa, berbe
rin kim olduğunu arqtımıağa 
!>&f~lar .. Berber ya1nu saç 
ıflenyle değil, gQya komisyoncu 
ifleriyle de uğrqmaktadır. Fa
ktt en çok mektup aldığı mem
leket Almanyadır. Berberin adı 
"Kari Gmtav Emst,, dir. tntel
licma Servis bunun mektuplan
nı llÇIN.p ve denemeğe bqh
yor. Berber lııgitterede bulunan 
yirmi iki Alman 
"'b-.......a.- casusunun 

&"""9Qt kutu1U,, dur. Almanlar 
her cuuaa ayn mektup gönder
dermefi tehlikeli bulmuş ve bu 
kutuyu ufak bir para_ haftada 
beş şiling - ile ~tardır. 
Kutu, mektuplan alıyor ve üzer
lerine lngiliS pulu ~ 
İngilterenin her tarafm8 dağıl
mış olan casualara eönderiyor
du. Gerçek bu usul fena değildi: 
İngiliz ülkesi içindeki muhabe
reler filpheli sayıhmyor, caaa. 
1ar emniyetle mektuplaşabiliyor 
lardı. Fakat itte bir de bunun 
kötü, tehlikeli bir yüzü vardı ki, 
o da kutunun ele geçmesiyle 
bütün cuua1ann yakalanabil
mesi idi. Netekim öyle oldu. İn
gilizler savq başlayıncaya ka
dar mektuplan okudular. Gene
ral Aaton diyor ki: "O kuruna 
kadar Almanlar bizim bu mek
tuplan okuduğumum aezme
miflerdi.,, 

Birçok tDgilis memurlarmm 
Y.UdarmdlD uahf.orm ki tnımı 

m menue&ettuUc. ıuu.u-la..ra.D ~y 
tehaaaia Proat muavini Jan Ru
vayer ile beraber tehrimize gel
miı ve dün sabah Yalovaya git
miştir. 

lendikleri mektupları her 7.anı:ın 
alabilmekte ve açmaktadırlar. 
Uluslararası posta mukavelesi 
taahhütlü mektuplar için bir 
madde koymuşsa da adi mek
tup veya postaya verilen bafka 
feylerin emniyeti her devletin 
kendi iç nizamnamelerine bırak
mıştır. ingiliz iç nizamnamesini 
bilmiyorsam da her devletin 
oturulan yerler gibi postaya ve
rilen şeylerin de ilişilemez oldu
ğwıa dair yasalar koyduğu bi
linmektedir. Şüpheli seneler için 
İngiliz kanunu ayrı bir müsaade 
gösteriyorsa diyeceğimiz yok: 

Proat Pariate hU1rladığı pro
jeyi yerinde tetkik edecektir. 
Projedekapııea-..•~,,~s~rrt-lık~H•'wı~"""r+--====~=======================::;:=============-

Göstermiyorsa İngiliz kontres
piyonajınm ve posta memurla
rmm bu • yapmam ve kitapla
rına yazması ağır bir sorgu 
olur. Türk posta yasası bu nok
tada çok özenlidir. Postaya ve
rilen her şeyin açılmasını, yok 
edilmesini yasak etmiş, yapan 
ve yaptıranı kanunun ağır ce -
zasma vermiştir. 

mahallesi olarak gösteribnek -
tedir. Buraya isteyenler köşk 
yaptırabileceklerdir. Bundan 
başka Kaplıcalar tesisatı da JS

lah edilerek Yalova mükemmel 
bir su şehri haline getirilecek -
tir. Prost tehrimizde on gün ka 
lacaktır. 

Yeni «;ıkb 

Ticaret Kanunu 
Ş ar h i 
Clld:1 

VASFI RAŞiD SEYIO 
Bualdıta .,.. 

lstanbul TAN 
Matbaası 

Şimdi bıraktığımız yere dö
nelim: Yirmi iki casusun yirmi 
biri tutuluyor, bir wıesi nasıl 
seziyor, nereden kuşkuları;or
sa, bir gün evvel vapura binip 
sıvışıyor. iııgilizler Alman ca
suslarmm tutulduğuı)u kimseye 
söylemiyor ve gazetelere de yaz
dırmıyorlar. Almanya ile muha
bere edecek kablolan da kesi
yorlar. Mabat Almanlan oya
lamak, Ce'SUslardan haber gele-
cek diye bekle~ek, bqka casus 3934 

"f eyziye Mektepleri Cemiyeti,, menfutine 
28 Mayıs SALI akfamı aaat 20 1/2 ta 
MELEK SiNEMASlnDA 

Hallı fırkua viliyet idare heyeti reis vekili B. Ali Rızama himaye.inde 

Fevkalade MÜSAMERE 
Sinema - Konser - Tiyatro - Balet 
rtimet Vahid • Milnlr rturecldln 

Şehir Tiyatrosu Balet heyeti - Halide ve arkaclqlan temlil heyeti 
Radyo orkeatraaı ve aalr blr~ok numaralar 

Hem hos bir gece geçirmek, hem maarife hizmet etmek., 
Biletler SO ve 100 kuru9tur. Sinema rftelinden numarah 

biletletlerinbi alum. ~ --------

~~~ Bugün S A R A Y sinemasanda 9i!!!i!!!!!~lllııı 
.. 2 fllm birden 

SAVAŞ ŞARKiSi 
(GÜSTAV FROEHLICH) in en cazip temalll ve 

KUKARAÇA 
DUNVAVI DOLASAN DA N5 

1 i 

! f!~ı~;~:~-=::ı:ı:; --------- Tamamen renkli kısa versiyon pek mükemmel bir film 
bir göz hapsine almnuştır. Ar- tat .aaliye 6 mcı hukuk hlkimli- ll8!!!i!!i!!!!!!i!!ii Suvarel• tam aaat 8 da _, •• I• r • l!!!!!!!!!!!!ii!iiilii!91 
tık iııgiliz contrespiyonajı kuş- ffnden : Hatice tara(mdan Eyüp 

kusuz uyuyabiliyordu. tngUiz Zeynep batma maball•i GUmUt aayu 1- •ını•ıııı•ıın•ıııı•ıııı•ım•mı•ıııı•ım•mı •1111•11~1•"'1 
topratmda bir tek dOşrnan ca- Kutucu tobk 18 aayıh evde otur· H a r i k H a 1 a t K a z a ve O t o m o b ı 1 
auu kalmamıştı. makta iken llwlletglbmm meçhul ol- 1 1 

tyl ama evdeki pazaı: çarşıya dutu ınlıp1uı Mahmut aleyhine :: SigortalarDUZJ Galatada Unyon Hanmda Kiin il 
uymadı. Sonraki vak'Bıar göa- açılan bntınma daYaamdan dolayi i 
terdi ki Almanlar yeni c:uua1ar mahkeme giinu •24-&-935 pazartesi E U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptınnd i 
yollamağa veyahut eskilerden mt 14,30 tayin ve bu baptakl dave- 1 Türkiyede billfasıla icrayı muamele etmekte otan 1 
bir kısmını saklamağa muvaffak tiyenin bir ntllhaa mahkeme divan :: • • ::; 
olmu~lardır. Gerçek bunlardan hanesine talik 1aJmarak on bet giln i N i 
da tek tük yakalanan olmuşsa mGddetle iUnen teblllat ifuma b- :: u N y o ~ 
da bu, küçük dikkatsizliklerden rar veriJmlt olmakla meaker ıtın ve i 1 
ileri getmi,tir. Casus, hırsız, mtta tıtanbul ullye ımhkemeai aı- : i 
katil veya batka gizli işler gö- tıncı laukuk dalr..We bamr bulua- i . ..-d.. 1 
renler içinde uslan şaşırtacak, madJlı takdirde ll)'abea muhakeme s Kumpanyasına bir kere uğramadan sıgorta yaptırma"iiii i 
durduracak kertede zekiler ve icra kdmacalı teslll me1mmma kaim 1 Telefon : 4.4888. ıll• 

(Arkalı var). olmak u.re illD Qlamar. tU799~ mı•ım•ım•1111•ım•mı•u11•1111•nn•ım• 1111•1111•111 

~-'-___:_~...:...____:....::.......:..:..:~~--=:......:.;..~:...__.;...;.._ __________ ~~~---~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~------....ti;,;---
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SON HABER 
HiTLERiN SÖYLEVi INGIL TEREDE 

lngilizler 
Ne Anlama 

Bazı Cümlelerin Süel Havacılığa 
Geldiğini Sordu Büyük Rağbet 

Hitlerin Mümessili Ribenfrop 
Yakında Londraya Gidecek 
Londra, 25 (A.A.) - İngil - dusunu yeniden kurmağa giriş -

terenin Berlin büyük elçisi Sir miyeceği söylendiği halde 9 un 
~ric Phipps'in dün Almanya cu kısmında Almanyanın ötekı 
dı-ş bakanından Hitlerin söyle • devletler de kendisine uyarlar -
~İnin bazı noktaları hakkında sa silahlarım uzaltmaya hazır 
1Zahat istemiş olduğu bildiril • bulunduğu söylenmektedir. 
llıektedir. İngiliz sefiri bu tutmazlığm 

İngiltere hüklimeti bu nokta - neden ileri geldiğini sormuştur. 
~~n gerçekte ne anlama geldi- Bu iki cümlenin anlamı nedir? 
gıni öğrenmek istemektedir: Almanya 36 tümeni tutmak mı 

1 - Söylevin birinci kısmı - istiyor, yoksa ordusunu 550.000 
Jıın son cümlesi bu cümlede tü · kişiden aşağıya indirmeği mi o
re eşitliğinin, mülkiyetin bütün namaktadır. 
""'aıif e ve haklarını içine alması Kabine bu meseleyi inceleye
laıım geldiği söylenmektedir. cek ve Almmyadan istenilen i
lngiliz gazeteleri tarafından ya- zahı aldıktan sonra konuşmala • 
2ılnıamıs olan bu cümle belki ra başhyacaktır. 
§U anlama geliyor: Almanya Anlaşıldığına göre Sir Eric 
ltendisine karşı yapılmış olan Phipps, hava kuvvetlerinde e -
ayırt davranmanın bütün izleri şitliğin Almanyaca yalnız sa -
lli ortadan kaldırmak için sö - vaş uçakları için mi yoksa sivil 
ll'ıürge istemektedir. uçaklar için de mi istenildiğin~ 
.. 2 - İngiliz sefiri söylevin ve Litvanya hükumeti Memelin 
1kinci kısmında Versay andlaş - istatüsünü sayar ve yerine ge -
lllasının Almanya hakkında a- tirirse Almanyanm bu hükumet 
İ'lrt gözeten hükfımlerinin orta - le bir saldırmama paktı yapma
dan kaldınlması için olan böle- ya hazır olup olmadığını öğren
~nin yalnız andlaşmanın 5 in - mek istiyecektir. 
tı kısmına mı yoksa sömürgele İngiliz sefirinin, Alman_vanm 
re ve askerlikten ayırt edilmiş Avusturyaya karşı olan siyasa -
~ölgeler için olan başka madde sı hakkında fazla bir şty sormı-
eri de mi kapayıp' kapamadığı yacağı anlaşılıyor • 

ııı sormuştur. Berl!nden gelen duyumlar -
Bitlerin söylevinin üçüncü kıs dan, Fon Ribbentropuıı bu ve 

~ının son cümlelerinde örküç- bundan başka meseleleri izah 
Uk vardır. Hitler şöyle diyor: etmek için yakında Londraya 
t~kerlikten ayırt edilmiş olan geleceği anlaşılmaktadı!' . 
llolgeleri tanımayı barışa yardmı İngiltere hükfun~ti bir taraf
aayar, yalnız Fransanm doğu • tan Berlin hükumetim: baş vu -
Bunda asker biriktirilmesinin rurken diğer taraftan <la bir ha 
Alınanyanın bu isteğine uygun va lokarnosu yapma ve genel 
~?;.~~ığını a&,!kQ. aüvl~~ek is - .. venlik -~~!~=a~r otar • 

3 - Almanyanm silahlan bı- şilmesi isteği ile Fransa ve İtal 
!akmak için olan düşünceleri ve _ya hükumetlerine bas vumıuş 
'&tekleri: Hitlerin söylevinin ve onlardan düşüncelerini sor -
~i kısmında Almanyanm or- muştur. 

n~~ın kurultayındaki arkadaşımızın notları 

Basın Kurultayında 1 inci gün 
, [Baş tarafı 1 inci sayfada] 
•ta bulundu. 

le S0crt on bir. Geniı .alonun bütün 
t.!•rnleleri dolmuı. O kadar ki, ar
~ bir •mıda kendime güçlükle 
~ buldum. Salonun bir köıeainde 
~Jlcrn aaylaular gömküyor. BQf
~ Orı, Parti Genel Sekreteri en ön 
~ alar. Şükrü, Kurultay BQfkan
tl_, hrinde. Salonda Türkiyede ilk 
~: •örülen çok önemli bir iıin 
._,

1 
alı hauıuı uar. Belli ki, büyük 

"- !r bu kurultaya değer ueriyor 
'

11hler bu kurultaydan hayıırlı 
~rlor bekliyor. 

~~lt!"İİ Kaya •Öyleuini okuma*a 
~~·· 02 türkçe, muayyen bir 
~ ~lı, muayyen çerçeue içine ga-
"ie1t •3'i almıf, dikkate değer bir 
leti llr: Bmının kalite yükaekliğini 
ro4l'o,_~._ •autecilerin rejime daha 
""-' ·~t, inkılaba daha çok yar
"• Atrnelerini diliyor ue bunun için 
>Q~"1 kendilerinin, hem gıuete 
iJ_-:-...,.ın organ~ edilmeai fikrini -_,.. aii .. ruyor. 

'tl~r Bakandan aonra, Vedat Ne
""' :~Porunu okudu. Bu, iç Baka
,.._~~leuindeki bQflıca çi2gileri 
ı, l1Q •terek anlatan ue aynı hede-

lt-. l'cl11 bir rapordu. 
~don aonra, pul bir ftirpri2 
~· •! Kıırultayın en heyecanlı 
ti.,_~ oldu: l•met lnönü yerin
~ l.i ~lıtı, lıüraünün önüne geldi, 
tl_,li r l okikadan ltUla ftiren fid
"iıti ~. ltrılar ara•mda "herke• der
~ ... :;~leınek için bir lıraat arar. 
1._"lfftt• d!rdimi •Öylemek için bu 
:"tı.;: utilade ediyorum ... ,, diye 
~· t 11 

."• hemen •alona kaura-
"İıtd ._hı~ ~d_en ~ok güul aöyleu

. "il .,. bırını uercli: 
cfi-_ GUQ ::.ıa/ 
f ·""•it '"""' aamr.aı ku1111etlen• 
ı~"Glırra. "1ecburiyetindeyi2. Ha11tı 
;;:• ~ aayı/tır. Bu t:ıraltan tela
..._ "1le1t.;r, Bu tehlikeyi bütün 
. .,..it İriı. • cmlotmak ile karfl koy· 
~~l._; _ _!'•p beraber tedbir almak 
........ ., • ., ..... _. t" d . .ı 

'ö Qllre1tı· --•Ye ın eyı2,,. ue-
1..!~le"İ • 1 al~ıılarla bQflayan bu 
~i "-lflltb .. ~detli alkıılar içinde 
~.,., utun Üyeler üurinde 

ı,,,. lt-. ,..,,er :z,.;rini hemen göaterdi. 
~ rdan aanra lıo,,.Uyon. 

•il Bı..ua ICUTulf,,lfllua 

birinci genel toplantı~ kapandı. 

• Oile yemeğini iç Bakanın çok 
nô2ik daueti üzerine, beı on gau
teci arkadGf, Şehir Lokantuında 
yedik. Kurultayın uerebileceii ne
ticeler bu lır•atla da konUfUldu. 

Oileden aonra Ulu• Baam elli 
ge2ildi, Atatürk ôbide•ine çelenk 
konuldu, Parti Genel Merke~ ~
yaret edildi. 

Günün cüul temaalanndan biri, 
R~c~p Pekerin, çalııma odaanda, 
b~!~n delegelerin ortıuında •öyle
dıgı k .. a, lalıat çok candan aöyle11 
oldu. Recep Peker, ~yaretine 6•· 
len delegeleri, keneli.ine çok yakı
§On cjddi taurile, aynı 24ntanda çok 
aeu~! ~ay,., İrfGt dolu aözlerle, di
ye~~!r"!' . ki, i•tediği gibi, ta11aiye 
ettıgı 61bı, gönül gönüle balladı 
w gazetecileri gönül gönüle bağ
lamanın, gölü• gölü•• bailanma
dan daha önemli daha pul oldu
ğunu canlı bir tablo halinde anlat
tı. 

• Parti merke~nden aonra, yüzden 
lala Kurultay Üye•i bir otomobil
ler katan halinde, •ıra ile Kamu
tayı, Merke2 ua. Ziraat Bankalan
nı, Nümune hıutahanuini, Halke-
11ini, /•met lnönü Kı2 Enditüaünü 
Sıhhat en.titülerini gezdik. Bu g;J. 
riifler, Kurultay üyelerine Ankara
cla yapılanı içinden ue daha iyi gör
mek fır.atını Wrdi. 

Bu faydalı gezintide benim dilt
katime çarpan noktalardan biri,kaç 
•ene e11wl Çorak adı takılan bu 
bo2kır oıHUmda yefilliiin l.ıan
bulda göründüiünden çalı, ama 
pek çok gö;se ue gönüle lerahlılı 
uermeaİ oluyordu. Küçük, lakat 
yemyefil parklar. Küçült, lakat bol 
ağaçlı villalar, geniı ue yanlan ye. 
fil akcuyalarla uzanıp rülen bal-
11tırlar ue bütün bu YCfİlliiin en gü. 
ael binalan aarmcuı, in•ana bir A11-
rapa ıehri göreyİni tam vermekte 
idi. 

Ve niçin •aklayayım lıi, dün An
karayı o kadar yeıil görünce, ona 
hiç yalıtan güul yapabildilrten 
Hnra, 6ir sok tııhiat p11ellilıleriıU 

Londra, 25, (A.A.) - Hava 
Bakanlığına, dün süel havacı -
lık için, 500 kişi müracaat et -
miştir. 

Hava yönetgesine (idaresine) 
şimdiye kadar 1000 mektup gön 
derilmiş ve aynca havacılığa 
girmek istiyenlerden 2000 kişi • 
nin ziyareti kabul edilmiştir. 

Adayların (namzetlerin) dos
yalannm en az bir zamanda in -
celenebilmesi için bu yönetge • 
nin (idarenin) teşkilatı genişle
tilecektir. 

Londra, 25 (A.A.) - Hava 
fiJosu için yazılma işine cuma 
günü başlanılmıştı.r. Makiniı;t, 

telsizci ve diğer hizmetlere ya
zılmak için Londrada açılmış o
lan büroya cuma günü iki bin 
genç gelmiştir. Bundan başka 
ayni tarihte yazı ile de bin kişi 
iş aJmak istedikerini bildirmiş
lerdir. Pilotlar için açılmış olan 
bir büroya 500 kişi gelmiş ve 
iki bin kişi de yazı ile istekleri -
ni bildirmişlerdir. 

Deyi Telgraf gazetesine gö
re, 500 kişinin dilekleri kabul e
dilmiştir. Dilekçe verenlere ni -
çin havacılığa girmek istedik • 
leri sorulduğu zaman hayatların 
daki bir tarzbğı gidermek arzu
sunda olduklarını söylemişler -
dir. Uçak yönetgeni şefi en bü
yük güçlüğe uzman bulmakta 
rastlanıldığmı söylemiştir. 

İngiltere endüstri sosyetesi 
direktörü · Sir Francis Joseph, 
İngiliz endüstrisinin hüktlme • 
tin silihlanma programına bü • 
tün kuvvetiyle yardım edeceğini 
söylemiştir. Endüstri, silihlan -
ma için harcanması gereken pa 
rayı bulmak zorağmdadır. 

ispanyadaki asile-
- ._..._,...._"~· ... osı 
Madrit, 25 (A.A.) -6-10-934 

tarihinde Katalonyada çıkan 
ayaklanma hareketi ile Kampi -
anis tarafınftan Katalonyada i -
lan edilen erkinlik (istiklal) ha 
reketinin muhakemesine pazar -
tesi günü başlanacaktır. 

Müddeiumumi, Kompanis ile 
tevkif edilmiş olan müşavirleri 
için 30 sene hapis cezası istemek 
tedir. 

11tırlığında eaa.en tOflyan l.tanbu
lun, neden o kadar pul olamayı
pna içimden acıdım. Ankara 6ele
diyainin, Ankara ıehri üHrinde, 
dikkatU ve çalqlıan bir göa halinde 
daima uyanık darduiana anlamalı 
için hangi tarola i.ıiyor•a o tarala 
bakmalı lıalidir. 

Yollan temia, 6ahçeleri çiçeltler 
aramda ve kum ha11Uzları içinde 
çocuklarla dola buldum. Bir arko
dQflm bir parkta çiçekleri gÖltere
rek: 

- Burada en 6iia«I hanımeli, gül 
ile karanlil yetifi;yor ue gördüiün 
bu kalabalık, en küçük ihtar olma
dan bu çiçeklerin birine hile do
lıanmuyorl 

iyi, 6iiael. Faltat bia ldanbulla
lar ne yapalım? Park yalı lıi dola
fQlım, çiçek yolt lıi dokunalım1 

• 
Büyük Atatürlıün iainlerile, Ku-

rultay Üyeleri, geç 11tılıit, Çankaya
daki köılılerini gezdiler, Yeryüaün
de aadelili bu kadar uillefliren 11e 
adalan dolQfllınca İnMına o lııadar 
heyecan uere6ilen batlıa bir tarihi 
bina, accıba dalla bulanabilir mi? 
Hiç fiiplae ;yok iri, hayır, Türk tari
hinin 6u iki htlı, genİf, Nlle, la
lıat Nuilıalôtle bir u111ı ue anlal'ff 
ile yapılntıf, dö,enm;, lrucağında 
onun, Atat irk' ün öa haoaa kokla: 
nıyor 11e bu ha11e1 geaenlerin içini 
onan yük•elı llClrlıiına lıtlrfı derin 
.ay,., eıaia ••ugi ue 6üyülı ülkü 
heyecanile dolduruyor. 

lıte fUJ'G'/a, ~lııtdılarc oda. Da-
11arlar taı>anlara kadar kitaplarla 
dolu. Bir mcuanm iiaerind• .. 1ı;, 
kalın, büyük 6ir cilt: 

Hi.ıoire tlu Tara. 
BQflıa bir odada müze gibi büyülr 

llİtrin, göaü kendine felıi;yor. içinde 
diinya hükümdarlarının hediye et
tikleri kılıçlar 11e banlann yanında 
kendi.inin bu memleketi lıurtCll'Oll 
H 6ütün lııl.ıçlara Ü.tün öa lnlıcr ... 

Ali N•cl KARACAN 

B lk n Konse- vuNANıSTANDA sEÇiM 

yi~i~ Bildiriği Muhalifler Seçim işle 
(BUkret Husuat Muha
b i r i m 1 z B i 1 diriyor] 

19 Mayıs 
Acun siyasasının temelini de

ğiştirecek önemde gl.":ülcn S.ov
yet • Fransız andlaşmasının du
manı daha üstünde fltüyor. Ve
ne-dik konferansı biteli henü: 
iki hafta olmadı. Avrupa siya · 
s- ~ında yeni çığırlar açabilecek 
Roma konferansı ise dört hazi
ran için hazırlanıyor. 

Toplantılarım yakından.~ • 
kib ettiğim Balkan konseyı ış • 
te böyle bir zamana rastladı. 
Bildiriği de aşağıda. yaln__ı~ ba~
lrklarile işaret edebılecegırn bı
ribirine bağlı sorumlar ortada 
sallanırken çıkardı. 

Balkan antantı ile çok ilişiği 
olan sorumları Acun gazetecile
rinin bir kısmı şöyle sıralayor -
lar 

Son haf talar belgeleri daha 
fazla beliren İtalyan • Fransız 
anlaşmasının, bilhassa Yugos -
lavya dolayısile, küçük antant · 
tan geçerek Balkan ant2n·lma 
varabilecek tesirleri. 

Silahları alınmış uluslara si
lahlanma müsaadesinin veril • 
mesi. 

A vusturyanın 
kaynaması. 

Almanya ya 

Habsburgların tahta geçme • 
leri ihtimali. 

Mevzuu bahsolacak herhangi 
bir değişke karşısında güveni ·a
zalmış, gören uluslara karşı bü • 
yük devletlerin taahhüde gir • 
mel eri. 

Bütan bu mevzuların, barış si 
yasası namı altında, ortaya dö
küldüğü sırada çıkan Balkan an 
tantmm bildiriği Avrupanın en 
netameli yerlerinde yerleşmiş 
olan altmış milyonluk bir kitle· 
nin notai nazarının bildirimi o
larak çok önemli idi. 

Balkan antantının tebliği her 
ulus gazetecisine göre ayrr bir 
baıkımdan inc!leniyor. Yalnı:t 
bir ha~dkat var; menfaatlerini 
küçük antant ve Balkan antan
tırun ~~ görenl~r . . . ... 
~~ '°F S ,........_, IQll 

bizimki1er tarafından gösterilen 
sağduyudan şüphelenecek bir 
biçimde bir tefsire kaçamıyor -
lar ... Kendilerine ait sorumları 
görüşürken, Avrupa barışmt bir 
an gözlerinden kaçtrmıyan Bal
kan baş delegelerinin altmış mil 
yon namına Avrupaya söyleyiş 
tarzları dostta da düşmanda da 
iyi bir iz bıraktı. 

Maamafih, birtakım siy a!=al 
yazıcılar bildiriğinin siyasa par
çasında ekonomik taraflarında 
olduğu kadar cömerd davranh 
vesika, Roma konf eransmın so
nuncularında rol oynaya'>i1ecek 
noktaların boş bırakıldığına işa 
ret ediyorlar. 

Cimrilikten şikayet edenlere 
böyle cevab verebiliriz: 

Roma konf eransmın temelle
rinden biri olacağı tahmin edi -
len Avusturya • Macaristan iş
leri hakkında V enedik konf e • 
ransının gösterdiği ağır pekliği 
yüzünden Bükreş toplantısının 
celseleri hayli güçlüğe uğradı. 

Balkan delegeleri V enedik 
konferansının hakiki akışlarına 
ve iç kararlarını resmen bilme
diklerinden her ihtimali tasar -
hyarak Romaya götürecekleri 
birleşik durumu, uzun celseler -
de kurmağa mecbur oldular. 

Avrupa denkleşmesi adına 
üç günde yedi toplantı yapan 
Balkan delegeleri kadar Roma
ya değişke veya silahlanma tek
liflerile gideceklerdir. Genel ba
rış adma hüsnüniyetlerini gös • 
terirlerse etraftaki barut koku -
lan biraz hafiflemiş olurdu ... 

Eşref ŞEFiK 

NamzetliOinl geri alanlar 
Atina, 25 (Hususi muhabiri

mizden) - Hükfunet partisi lis 
telerinde namzet olarak gösteri 
len eski bahriye bakanı Hacı 
Kiryakos muhaliflerin intihaba
ta girmemeleri dolayısile kendi 
namzetliğinin geri alınmasını 
Başbakandan istemiştir. 

General Pangalos seçim gü -
nü tehir edilmez ise öteki muha 
lif partileri gibi seçime &irmi • 
lCCeğin.i bildiımi§tir. 

rine Engel Oluyorlar 
Muhaliflerin istediği Gib.i Seçim 
Günü Geri Bırakılmıyor 

Atina, 25 (Hususi muhabiri
mizden) - Bakanlar heyetinin 
dünkü toplantısından sonra 
Başbaıkan gazetecilere yaptığı 
diyevde muhaliflerin seçime 
girmeleri için bir haf talık bir ta 
lik yapılabileceğini ve hüklime
tin temel yasasına muhalif ha -
reketlerde bulunacağı hakkında 
çıkarılan şayiaları tekzip etmiş 
tir. 
Başbakanın seçimin talik edi

leceği hakkındaki sözleri üzeri· 
ne muhalifler toplanarak seçim 
bırakılırsa o zaman seçime gire
ceklerini ve aksi takdirde gele
cek meclisin milli meclis olmı
yacağını hükumet partisinin an 
cak bir idare heyeti mahiyeti a
lacağını bildimıişlerdir. 

Başbakan gece yaptığı beya
natta seçim devresine girilmiş 
olduğu için teftiş heyetlerinin 
tebdili mümkün olamıyacağıru 

ancak seçimin bir hafta daha 
geriye bırakılabileceğini söyle
miştir. 

Kondilis Metaksası dava etti 
Atina, 25 (Hususi) - Gene

ral Kondilis gazetecilere yaptı
ğı bir diyevde "muhalifler iste
dikleri kadar protesto yağdır -
sınlar. İstedikleri kadar diyev-
ler neşretsinler, hüklimeti yürü
mekte olduğu istikametten çevi 
remiyeceklerdir,, demiştir. 

Kondilis isyan hareketi baş
langıcında bu hareketi tenkil i
çin harbiye bakam sıfatile itti
haz ettiği tedbirleri gazetelere 
yazdığı yazılarla takbih eden 
general Metaksas aleyhine da • 
va açmıştır. 

Seçim geri bırakılmıyor 
Atina, 25 ~Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - İntih:ıbat ha
zırlrklan devam etmektedir. 
HükUınet seçim tarihini uzatma 
maktadu. 

Batbakan Çaldarisin ıeçim. n~~~~lan. 
nı vermek üzere Patı aı: gıttigını hu· 
ıuıi muhabirimizin telgrafile bildir
mittik. Muhabirimiz di\n de Çaldari• 
sin Patraata halk tarafından kaf§ı• 
lanmaama ait reümleri gö:ıdemıi§tir. 

Bu resimlerde ballan coıJrun tezahilo 
ratmı görüyorsunuz, 

Kondilis SellnlGe gitti 
Atina, (Tan), Harbiıfe _Baka· 

m Kondilis Seliniğe gitti. 
Atina, 25 (Hususi muhabiri· 

mizden Elefteron Vima gazete
sinin Parise gönderdiği hususi 
muhabiri V enizelosla yaptığı 

bir mülakatta V enizelosun hür· 
riyetperver partinin liderliğin • 
den çekildiği ve bunu lider mu. 
avini Sofulise bildirdiğini ve 
kendisinin siyasi işlere karış
maktan artrk vazgeçtiğini, mem 
lekette birliğin teessüsünü te -
menni etmekte bulunduğunu an 
cak kralı getirmek için yapıla • 
ca kteşebbüsten memleketin f e
liketine sebep olal.ileceğini söy 
lemiş, en müt ... kimil rejim olan 
cumuriyetin muhafazasına her 
hangi bir vatandaş gibi çalışa· 
cağını ilave etmiştir. 

Papanastaslunun konferansa 
Atina, 25 (Hususi) İşçi ve 

çiftçi partisi lideri Papanasta ' 
siyu (Yunanistandı- hal ve is • 
tikbalde cwnuriyet )mevzuu Ü· 

zerine dün ikinci bir konf eram• 
vermiştir. 

Atina, 25 (Hususi muhabiri
mizden) - Hükumet taraftan 
gazeteler, muhaliflerin seçime 
girmemelerinin V enizelosun Pa 
risten gösterdiği lüzum üzeri : 
ne olduğunu yazıyorlar. 

Ven·zelos ne diyor? 
Atina, 25 (Hususi muhabiri. 

mizden) - V enizelos Eliftron 
Vima muhabirine verdiği beya
natta hükfunetin eğer sulh ve 
hürriyeti iade ederse siyasi fa
aliyetten çekileceğini aksi tak
dirde mücadeleye devam edece
ğini söılemiıtir. 
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HAKYERINDE 

a alca Cinayeti 
idamları istenen suçlulardan 

birisi Tıbbıadliye gönderildi Yurt su istiyor 

P OL ı . 

Kaathane 
Dönüşü! 
Bir sarhoş üç 
Arkadaşını 
Yaraladı 

=- - s - 935 

Gazetelerde memleket haber
leri arasında hemen her gün 
görüyorsunuz. Her taraf tan su 
isteniliyor. Geçen gün Tan'ın 
aynı nüshasında, aynı sayfasın
da yazılıydı: Aydın şehrinin di
lekleri arasında en önde temiz 
su dileği geliyor; Söke muha -
biri şehre fenni surette getirile
cek suyu söylüyor ... İstanbul ise 
kuruluşundan beri suyu kıt bir 
şehirdir. 

Cuma günü Kaathaneye ~ğ. -
Ienmeğe giden dört arkadaş ıçıp 
eğlendikten sonra dönüşte ka~
ga etmişlerdir. Bunlardan hır 
tanesi öbürünü yaralamıştır. 
Öğrendiğimize göre vaka şöyle 
olmuştur: 

Seyfeddin, Ömer, Ahmet, Ars 
1 a n r n s a n d a 1 ı 1 a dönüyor
muşlar. Bunlar aralarında ilk 
önce bir ağız dalaşmasına baş
lamışlardır. Sonra Seyfeddin ile 
Ahmet işi azıtmış, kavg~ya tu
tuşmuşlardır. Arslanla Omerin 
arkadaşlarını yatıştırmağa ça -
balamaları işe yaramamrş, çok 
sarhoş olan Ahmet biçağını çe
kerek Seyf eddini kasığından 
karnından, omuzundan, boğa
zından ve sırtından ağır surette 
yaralamıştır. Bu hali gören ka -
yıkcı sandalı hemen sahile doğ 
ru Çevirmiş ve ona Ömerle Ars 
lanın da böyle bir teklifte bulun 
masından kızan Ahmet sandal 
sahile gelene kadar Arslanı ba
şından, Ömeri de kolundan ya
ralamıştır. Sandalcının bağır -
masına koşan halk ve polisler 
Ahmedi; elindeki kanlı kaması 
ile yakalamışlardır. Yaralıların 
üçü de hemen h a s t a h a n e 
ye kaldırılmış ise de Seyfeddi -
nin çok kan kaybetmesi ve al
dığı yaraların derin olması yü
zünden hayatı tehlikededir. Suç 
lu emniyet müdürlüğüne gönde 
rilmiş ve tahkikata başlanmış -
tır. 

)irketi Hayriye vapurlarma boykot yapanlar Anadoıu 
Hisarı iskeıes .nden sandalla karşıya geçiyorlar.] 

Yurdun hemen her tarafın -
dan meydana çıkan bu arzu pek 
haklıdır. Bol su bulunmadan yal 
nız medeniyet değil, sağlık, hat
ta yalmzca hayat olamaz. Mede
ni bir şehirde su, israf edilecek 
kadar, çok olmalıdır. 

[Hırsız'ık suçile ŞUkran Hakyerinde muhakeme ediliyorJ 

Şehirler büyüdükçe suya ihti
yac nisbeti de artar. Mesela bir 
şehrin nüfusu elli binden az iken 
günde adam başına iki yüz elli 
litre yetiştiği halde, daha büyük 
şehirlerde daha çok fazla, gün
de adam başına bin litreye ka -
dar suya ihtiyaç vardır. 

Geçen celsede müddeiumu -
mi muavini Kaşif tarafından 
idamları istenen Catalcanın Hal
laç köyünden H"'alil lbrahimin 
katilleri olmaktan suçlu tlzeyr, 
Mehmet ve Arifin duruşmalarr
na dün ağır ceza.da devam eJtı -
di. 

Müdafaa yap:mısr beklenen 
Etem Ruhi, hüküm üzerinde te
sirli olacak bir kaç nokta gör
düğünü söyliyerek tahkikatın 
genişletilmesini istedi. Ve bu a
rada s u ç 1 u n u n ruhi v a z i -
y e t i n i n t et k i ki lazım gel
diğini, suçlularla şa
hit olarak dinlenen ihtiyar he
yeti arasında evvelce geçmiı ba 
zı davalar olduğunu ileri süre -
rek tlzeyrin tıbbı adlide mua
yenesini istedi. 

Mahkeme, bu isteği kabul et
ti ve dunışmayı başka güne bı
raktı. 

* Pendikte, Osman ismmde 
birini bir barsak alış verişi re
kabetinden doğan bir kavga ne
ticesinde öldürmekten suçlu lz
mi tli kasap Saminin ağır c~za
da duruşması yapıldı ve bazr şa
hitler dinlendi. Gelmeyen şahit
lere tebligat için duruşma başka 
güne kaldı. 

* Narlı handa, Kader matba
<.sınm üst katında ev olarak kul 
tanılan kısma girerek gardropla 
rı karıştırırken yakalanan Şük -
ran isminde bir kadının dün 
mevkuf olarak birinci sulh ce -
zatla duruşması yapıldı. 

Şükran: 

- Fena sıkışmıştım. Oraya 
bir su dökmek için girdim! De
di. 

Polis memuru Hasanla,matbaa 
sahibi:n.Jn eşi şahit olarak din -
lendiler. 

Hakim,suçlu Şükriyenin yaşı
nın sorulması için duruşmayı 
başka güne bıraktı. 

* Edirneden yüklü olarak İs
tanbula gelen Ali oğlu Ömerin 
idaresindeki kamyon, Şehremi -
ninde Millet caddesinden geçer
ken Bekir kızı Sadiyeye çarp -
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Bürhan CAHID 

İstanbuldayken o saatlarda 
hala yataktaydı. Neden sonra 
ılık banyosuna girer ve öğleye 
yakın iş odasına geçer. Yemek
ten sonra yazrhaneye giderdi. 

Ve bu saatlarda Nadya ya o -
tomobille Beyoğlu mağazaları
m dolaşır yahut hayvanla kır • 
tarda bir gezinti yapardı. 

Muhtar Arif burada Nadyayı 
düşünerek iki başlı yeis duyu -
yordu. 

Nadya ... 

mış ve kızcağızı ağır yaralamı~
tır. Sadiye, Gureba hastahanesı
ne kaldırılmış, şoför Mehmet 
müddeiumumilikçe tevkif edil -
miştir. 

* Muhtelif semtlerde 21 ev 
soyan İbrahimle diğer iki arka
daşı hakkında üçüncü cezada ka 
rar verilecekti. Fakat suçlular, 
yeniden bazı müdafaa şahitleri 
gösterdiklerinden bunların di~. -
lenmesi için duruşma, başka gu
ne bırakıldı. 

Her gün adam başına bin lit
re su temin etmiş olan büyük 

. şehirler pek azdır. Bu kadarını 
mesela Roma, Viyana, N evyork 
şehirleri verebilirler. Paris gün -
de ancak dört yüz otuz litre su 
bulduğu için su yönünden zü -
ğürt şehirlerden sayılır. 

* Tütün kaçakçılığı yapmak -
tan suçlu Şileli M<:hmedin duruş 
ması dün 9 unciı ihtisas hakye-
rinde bitirildi. 8 kilo tütün ve 
tabanca ile yakalanan Mehmet 
6 ay hapise, 40 lira para cezası 
ödemeğe mahkum oldu. 

Bir yolsuzluk 
Meydana 
<;ıkarıldı 

İstanbul tapu müdürlüğünde 

tapu ve kadastro müfettişleri 

tarafından yapılan teftişler so -
nuçunda ( netiçeıinde) önemli 
(mühim) bir yolsuzluk meydana 
çıkarılinıştır. Pul ve tapu mua • 
melitı üzerinde yapıldığı anla • 
şılan yolsuzluk dolayısile bir kı 
ıım memurlar sorguya çekil • 
miş ve ifadeleri alınmıştır. Bu 
arada, İstanbul merkez tapu me 
murlarından Sabriye de işten 
el çektirilmiştir. 

Müfettiş Lutfi Can tahkikatı 
derinleştirmektedir. llk kısma 
ait rapor, tapu ve kadastro v! 
gene) direktörlüğüne gönderil • 
miştir. 

Yabancı dilterden imtihanlar 
Üniversite yabancı diller mek 

tehi fransızca, almanca, ingiliz
ce B kurlarından C kurlarına 
gecmek isteyenlerin imtihanları 
bugün 1 7 de üniversite konfe -
rans salonunda yapılacaktır. İm 
tihanlar yazılı olacaktır . 

kaplan avcılığına çıkmış Ameri
kalı milyonerler gibi . burada 
kendine başka eğlenceler, başka 
meşguliyetler bulmaktan zevk 
alıyordu. İlkönce hizmetçiler -
den işe başlamıştı. Yaşlı, topaç 
gibi hizmetçisi Ayşenin kılığını 
kıyafetini değiştirdi. Ona büyük 
evlerde hizmetçilere nezaret e -
den bir gouvernante süsü verdi. 
Sonra iki küçük kızın saçlarını 
kesti. Ayaklarına kısa çoraplar 
buldu. Ve ikisine de beyaz ön -
lükler giydirdi. 

Evde bir çok şeyler yapmak 
istiyordu. Fakat ne istese bula -
mıyordu. 

Lehli mühendislerin kadınla
rı onu birer birer ziyaret ediyor
lardı. N ad ya, kocalarının mu -
kadderatma katılarak buralara 
kadar gelen bu aile kadınların • 
dan bir şey anlamadı. Zevkleri, 
düşünceleri, arzuları bambaşka 
idi. Dünyadan haberleri yoktu. 

Bütün meşguliyetleri evlerin
de dikiş dikmek, ufak tef ek yı -
kamak, örgü örmekten ibaretti. 

İstanbuldaysa Terkos suyu -
nu, Kırkçeşme suyunu, Taksim 
suyunu, Elmalı suyunu, Halkalı. 
sularını toplar, üstelik Hamidi
ye suyunu da katarsanız günde 
adam başına yüz litre su bulu -
nacağı şüphelidir. Onun için İs
tanbul ömründe yalnız bir defa 
yıkana bilmiştir. Sulanabilmesi 
bile pek önemli bir hadise oldu
ğundan bu önümüzdeki yazın İs
tanbulun sulanacağı aylarca ön
ce gazetelerde yazılmıştı. Bere -
ket versin, yağmurlara 1 

Vakıa, lstanbulda bir hayli 
kuyu da vardır. Fakat ne kuyu
lar, ne de sarmçfar mcdenıyete, 
sağlığa uygun sayılamaz. Men -
ba sularına gelince, bunların az
lığını düşünmesek bile, elden e
le geçen fıçıların içindeki suyun 
sağlık kitaplarında yeri olamaz. 

Medeni bir şehirde neden do
layı bu kadar suya lüzum oldu
ğunu elbette sormazsınız: Şeh
rin temizliği, fabrikaların, oto -
mobillerin işlemesi hep suya 
bağlıdır. Ya, İstanbul gibi de -
niz kenarındaki şehirlerde va -
purların su ihtiyacı ? 

Yurdumuzun bir çok tarafla
rı kurak yerler olduğundan bu
ralara lazım olan suyu dereler
de, ırmaklarda bulmak pek güç
tür. Bir vakıtlar bir mühendis 
İstanbula lazım olan suyu ta 
Meriç nehrinden getirmeyi dü
şünmüştü! 

O zaman yeraltından geçen 
ırmaklardan su almak usulü bi
linmezdi. Şimdi Berlin gibi, 
Hamburg gibi çok büyük ve çok 
temiz şehirler bu usUlde geçini
yorlar. 

larla civarda dolaşmaktı. 
Bazı geceler gazinoda yemek 

ten sonra müzik yapıyorlardı. 
Dansettikleri de oluyordu. 

Fakat onlar kocalarının yor
gunluğunu düşünerek saat on 
bire gelmeden hemen yuvaları
na çekiliyorlardı. 

Nadya, yalnız kalmıştı. 
Gece hayatı içinde yetişen sa 

lon kadını buraya adapte olamı
yor ve buranın kadınlarını da 
kendine uyduramıyordu. 

. Ö~le yemeklerine gazinoya 
gıtmıyor. Yemeğini eve getirti
yordu. 

Akşamları Turgut, Vatson 
Şahin, Muhtar Arif ve hazan d~ 
ha başkaları gazinoda toplam -
yorlardı. Nadya ancak bu za • 
manlar bir az neşeleniyordu. 

Şirketi Hayriye
y e Boykot 
Sürüyor 

* Evvelki gün Mecidiye kö -
yünde Sivritaşda Şehreminli Ni
yazi adında biri bir haftalık bir 
kız çocuğu bulmuştur. Karakol
da baba adı Akdoğan kendi adı 
Ayten konularak düşkünler evi -
ıne gönderilmiştir. Çocuğu hıra -
kanlar hakkında takibat yapıl
rtıaktac.ıu. 

* Evvelki gece Kasımpaşada 
oturan Saidin evine hırsız gir -
miştir. Bahçe kapısından girdik 
leri anlaşılan hırsızlar iç kapıyı 
da kırarak bir çok eşya götür -
müşlerdir. Sabahleyin evi bom -
boş gören Sait polise baş vura -
rak soyul<luğtınu anla~·9~u. 
Polisçe yapılan tahkikat netice 
sinde bu hırsızların Kemal ve 
Niyazi isminde iki arkadaş ol -
dukları anlaşılmış ve ikisi de 
yakalanmıştır. Araştırmada eş
yalar da bulunarak sahibine ve
rilmi ş, suçlular adliyeye teslim 
olunmuştur. 

* Beşiktaşlı, Nazmiye adında 
bir kadın cuma günü sokakta 
gezer':en birdenbire çıldırmıştır. 
Vaka şöyle olmuştur: 
Nişantaşmda gezmekte olan 

Nazmiye Azim apartrrnam önün 

Bizim yurdumuzun şehirleri 
için de bu usulde su aramak iyi 
olacaktır, sanıyorum. 

Lokman Hekim 

beğendirmek arzuları canlan -
mağa başladı. 

Bir akşam bu taraflarda gün 
batısından sonra cöken serinli • 
ğe karşı omuzuna~ aldığı zengin 
bir kapla gazinoya gelmişti. 

Artık yemeklerini onunla be
raber yemeğe alışmış olan yeni 
ahbaplarıyla beraber masadaki 
yerlerini almışlardr. 

Bir aralık Nadya'nın omuz -
!arını örten bu tüy yakalı kap 
kaydı v~ Nadya'nm çok güzel 
dekoltesı göründü. Vatson irkil
di. Sahin şaşırdı. Moreno'nun 
gözleri bu çıplak ve düzgün kol 
lara bağlanıverdi. 

Muhtar Arif arkadaşlarının 
geı-irdikleri buhranı hissetmiş 
ti. Durakladı. 

Turgudun kaşları çatılır gibi 
olmustu. 

Bütün bu gönüllerde ve göz
lerde dola~an garip ihtiiacları 
N adya bir kaç kelime ile bağla
dı: 

Anadolu Hisarhların Şirketi 

Hayriye vapurlarına binmemek 
yolundaki boykotları sürüyor. 
İki gündenberi bu boykota 
Kandilli yolcularından pek ço -
ğu da toplu bir halde iştirak et 
meğe başlamrşlardır. Böylelik -
le her iki iskeleden şirket va -
purlarına binmeyenlerin sayısı 
200 ü geçmiştir. 

Deniz bayramına hazırhk 

ı temmuzda yapılacak olan 
deniz bayramı hazırlıkları de -
vam ediyor. Dün öğleden son -
ra şehrimizde bütün deniz te -
şekkülleri müdürlerinin iştiraki 
le C. H. Partisi İstanbul vila -
yet merkezinde bir toplantı; ya
pılmıştır. 

Toplantıda deniz bayramı için 
27 kişilik büyük bir komite se
çilmiştir. Bu komite deniz tica
ret müdürünün başkanlığında 
hemen işe başlayarak bayram. 
günü yapılacak şenlik progra -

den geçerken gözleri dönmüş, 1 
bağırıp <;ağırmağa; gelene ge -
çene saldırmağa başlamıştır. Bu 
ııunla l • ..:ıLua.n~'l ._ı; •• ._ 6 \..~Iı Ul -

ği taşlarla apartımamn camını 
çerçevesini indirmiştir. Bu azgın 
deliyi gören halk kaçışmağa baş 
lamış, yakın olan karakol ile 
noktadan yetişen polisler daha 
fena bir vakanın çıkmasına mey 
dan vermiyer~k defo,; s·-ı--ı ....... ~ 
ıa. Ju. 1. IObI adlide yapr.lan 
muayenesinde Nazmiyenin bir 
cinnet buhranına uğradığı anla 
şılmıştır. 

Nazmi yenin bundan bir müd
det evvvel de yine böyle çıldıra
rak tedavi altına alındığı mey -
dana çıkmıştır. 

* Evvelki gece Cemal ve Dur 
sun adında iki sandalcı Cibalide 
odun iskelesinde müşteri bek -
!erlerken nöbet yüzünden kav -
gaya tutuşmuşlardır. K.avga ne
ticesinde Cemal kamasıle Dur -
sunun sırtına ve kasığında iki 
büyük yara açmıştır .. Dursun 
tehlikeli ve baygın hır halde 
hastahaneye kaldırılmış, Cemal 
yakalanarak tahkikata başlan • 
mıştır. 

rahat ettiği şeyi yapmalıdır de -
ğil mi? 

Ve bu sözlerine sofradaki baş 
larm eğildiğini görünce gıcık -
layıcı tebessümlerini etrafına 
gezdirdi. Akşam yemeklerinden 
sonra gazinonun öteki masaları 
pek çabuk boşalıyor, kadın er -
kek herkes evlerine çekiliyordu. 
Yalnız Nadya'nm masası geç 
vakta kadar şenliğini muhafaza 
ediyor, yemekten sonra bir par
ti de viski içiliyor ve geç vakta 
kadar konuşuluyordu. 

Muhtar Arif karısının hic ol
mazsa bu kadarcık eğlenebi1 • 
mesinden memnun oluyordu. 

mnu hazırhyacaklardır. 
Oc Fransız harp 
gemisi geliyor 

Bu ayın otuz birinde limanı • 
mıza bir Fransız mektep gemisi 
ile iki torpito muhribi gelecek 
ve beş gün kalacaklardır. 

Bu gemilere mazot vermek 
üzere dün Batumdan limannnı • 
za Fransız bandıralı Garon va
puru gelmiş ve Haydarpaşa a • 
çrklarında demirlemiştir. 

Bir otomobil 
Kaçakçılığı 

Muhafaza teşkilatı memurları 
dün bir kaçakçılık meydana çı.
karmışlardrr: gümrük resmin -
den muaf olarak memlekete so
kulan bir otomobilin makiı.,•1-
ri sökülrrı;;" - - Dcımutto ismin
ôe bir müşteriye satılmak isten· 
miştir. 

Halbuki bn çeşit malların ikin 
ci ele satılması yasaktır. Tahki
kat sürüyor • 

Kizılay Haftası 

Kızılay haftası münasebetile 
ocak ve mahalle teşkilat heyet -
leri tarafından yeni üye yazımr 
işine dün de devam edilmiştir. 
İstanbul ve Beyoğlunda bir çok 
mağaza vitrinleri Kızılaym s~ ~ 
vaştaki ve yarışta hizmetle~nı 
gösterir levhalarla süslenmış • 
tir. Yarın gece Dolma bahçe, ye 
nicami ve Beyazıt camilerinde 
Krzılay işareti olan Hilal ile "l{ı 
zılaya üye olunuz,, şeklinde mah 
ya ile yazı yazılacaktır. 

ran bir adamdı. 

Nadya'nın sofrasına krış~ık_ • 
tan sonra neşesi, zevki büsbi:tun 
arttı. 

Daha ikinci gün başka bi~· k~ 
yafetle gazinoya geldi. Sıya 
bir elbise giymişti. 

Ona takılan Şahine kaşlarını 
rattı: 
~ ... a-

- Soframızda dekolte bır .ı< k 
dm vardır. Siyah elbise giyme 
lazım. 

Vatson güldü, alay etti: 
k ·şı .. 

- Kadın soyunurken. ah ıt1 
smda erkeğin giyiı;m~sı, 'b. esi
de böyle mateme gırmış gı o
yalı elbise giymesi daha .ıyıP te· 
lur. Hoşa gitmek istiyorsan 
nis !cıyfetile sofraya otur. 

kekler 
Bu şakaya rağ~en. er oira.ı 

yavaş yavaş kendıler;ne la . 
daha çekidüzen vermege ı:ıaş 
mışlardı. .. de 

• 0 eun 
Ve hır akşam Moren ·zi .. 

Basibrin'in amele çocukların
dan Lehli mühendis karılarına 
kadar herkesi mesgul eden Rus 
güzeli bu talih!." kendisini fırla
tıp attığı bu çol baş~n~a muva
zenesini kaybetmemıştı. Kocası 
kadar meyus değildi. o adeta 
ihtişamdan, seremoniden, kola!' 
ve rahat hayattan brkmış, Afn
:ka içlerindeı ıssız ormanlarda 

Eğlenceleri de sabahları tenis 
OY.namak, akşamları da haY.van· 

Her akşam sofrasında kibar 
aleminin en şık kadın ve erkek
lerini görmeğe alışan güzel ka
dın sekiz dokuz saat kırlarda 
çalışıp yorulan bu golf panta
lonlu, sert elli, işçi kıyafetli er
kekler arasında önceleri sıkıldı. 
Fakat yavaş yavaş kadınlık duy 
gulan, beğenilmek ve kendini 

- Her zaman yemekte bu 
kıyafetle bulunmağa alışkınrm. 
Bu zararsız adeti burada boz -
mağa lüzum görmedim. İnsan 

Ve Nadya yavaş yavaş Basib · 
rin'de taze bir hayat uyandn -
mağa başlamışt •. Etrafına top -
ladığr erkekler gittikçe !aha in
celesiyor, de~işiyor, ırgaH aşı -
hktan kurtuluyorlardı. Şirketin 
mimarı İspanyol Provan{ de bu 
yeni sosyeteye girmişti. Kırk 
kırkbeş yaşlarında dümr1iiı bir 
adam olan Provani,ye arkr.daş
lan Don Kişot diyorlardı. 

Bekar, neşeli, korkak olma -
sına rağmen cesaretten Jem vu-

büyük bir demet çiç_e~1N!tlya'· 
noya geldi. Çiçeklennı 
ya uzattı: 

1 
... .,, vat)' 

(Ar~ 
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GUNLER BOYUNCA 

Büyük Adlar 

YOSMA! 
~~\lll ll k .. ·ı . . 
liıi" zun so agın 1 ennne ve ge-
'ol~ haktı baktı, sonra rahat bir 
di: aldı, kendi kendisine aöylen-

tii-;ı Aırıan §U polis iapekteri. Bu
ı,.._ '~e ne karşılatmağı, ne de iz
~)~ti l iatemiyorum. Neyse izimi 

'it Ve •• Yi h 1 h 1 ·· ""d"" B" "1>ııı .ne ız ı ız ı yuru u. ır 
'-'elt, ın önünde durdu. Görülme
~ııt-., d'-Ylllnıamak için keskin ba
iı. d karanlığ tanvOT. parmağı 
l{~an zile basıyordu. 
~nın arkasını.. .?r geldi. 
....... Be lcıaclm da mmdandı ı 

I ~i . 11İnı. Vedia. Aç. 
ı''li it~!.:.~Yurmamak için bu söz
·~ıt· 1 •Yecek kadar yavaı IÖy· 

~·· ~ııç 'kadYAva~acık arabklandı. 
"" içe . ın, guzel kadın bu aralık
~ l'lye kaydı. 
~ kapandı. 

&it, aoJadın, kapıyı açan hizmet· 
'lı u: 

Qladanı A k ? 
~ 0da~al nn~ 70 mu ,. 

Etem izzet BENiCE 
Güzel kadın merdivene doğru yü. 

rüdü. Merdivende ayak sesleri var· 
dı. Aıağıdan ve yukardan gelen 
ayak aealeri ortada buluıtular. 

Genç kadm yukanya çıkıyordu. 
Yine üç genç kadın aıağıya iniyor
du. Biribirlerini tanımıyorlardı. Ve
dia onlara, onlar V edia'ya alıcı 
gözü ile bakhlar. 

Vedia ikinci kata çıktı. Merdive· 
nin tam karıısına ge:len bir odadan 
içeriye girdi: 

- Madam Annal 
Vedia ndaya girer ve ses verir 

vermez karşılığım buldu. 
- O vedi! Gel bakalım .• gel, ne

reden çıktın aen böyle •. 
- Benim Madam Anna ben. Ve

dia'nın ta kendisi. 
Madam Anna orta yaşlı bir ka

dın. Kır saçlı, şişmar.ca, kırmızı su
ratlı. Konuıurken dudakları sarkı
yor, dişleri, diş etleri hep birden 
drşanya dökülüyordu. Genç kadı-
nın boynuna sarıldı, yanaklarından 
öptü. 

- Yedia.! 
' 

YEN i WAGNER 

Diyemiyordu. 
- Vedi!. 
Diye ba§ladr, 
- E, otur bakalnn. Mantonu çlkar. 

Cicim, çiçeğim, güzelim. Sen nere
lerdesin? .•• Bir yıldır izini kaybet. 

tik. Madam Sultana'nın evine gidi
yorsun .. diye itiliyordum. 

Madam Anna sevinç içindeydi. 
Çok sevdiğini kaybedip sonra bu-
lan ve sevinen herkitinin sevinci on
da da vardı. Bu sevinçle belki da
ha çok aöyliyeçekti. Ama, V ec1i 
kesti, kendisi sordu: 

- Ben gelirk.Jn evden çıkanlar 
kimlerdi madam? •. 

Madam Anna düıünmeden cevap 
verdi: 

- Vildan, Suzi, Deıpina ! 
- iyi parçalar. 
Kırmızı kadıL auratmı buruftur

du. 
- Yok yok Vedi. Senin bmağın 

kadar bile olamazlar. 
- Yeni bir feyler olacak?. 
- Yeni. iki üç ayllk. 
- Sen mi dütürdün?. 
- Hayır. 
- Ya nereden? .• 
- Refail getirdi. 
- Yalnız seninle mi İf yapıyor-

lar?. 
-Evet. 
- Uçü bir çalıııyor galiba? ••• 
Madam Anna bir aaniyo diifÜD• 

dükten IODl'a cevap verdi: 
- Senden aaklayacak ne var kı· 

zım? Daha bunlar ana kuzuau. 
Haftada iki zor geliyorlar. O da sa
at dörtten sekize kadar. 

- Ha •. ha •• fU, sinema saatinde!. 
Kırmızı yanaklı kadın diılerini 

göstere ıöstere cülclü : 
- Hah.. senin anlıyacağın iıte 

bu. Dört buçuk matinesi, altı buçuk 
matinesi. 

- Ana kuzusu dedin a !. 
ikisi de ıülüttüler. 
Vedia .,ine IÖze bqladı: 
- E b~tka kimler var?. 
Madam Anna böbürlenen bir gö-

rüniiJle cevap verdi: 
- Bir tane var ama kimi olaa ba

yıltıyor. Bir MMyetede daktilo. O 
ela haftada iki geliyor. Oçer ıaat Jra. 
lıyor. Her geliti yüz lira. iki üç 
tutgunu var. Sade onlara çıkanyo
ruz. 
Kmnızı yüzlü kadm burada sö

zünü kesti, bir batka konuya geç
ti: 

- Bir tane Bafralı tütüncü var. 
Onu da sana yapayım Vedi. Hem 
aoydan, hem çok paralı bir adam. 
Güzel, temiz, senin gibi bir ıey is
tiyor. Haftada üç ıece gelecek. 

- Ben bütün sece kalamam. 
- o da bütün aec• kalacak de-

iil, kaçamak yapl)'or, Anl~m yal 

AN 1 T l ' ırKLAVUZ l 
iÇiN DERSLER 

Vedi ıuıtu. Güldü. Sonra senli 
benli bir bakışla göz kırptı, sordu: 

- Genç mi?. 
Madam Anna da göz kırptı: 
- Genç mi olsun? 
Gülüştüler: 
- Kah .• kah .. kah~ 
Sonra madam söyledi: 
- Daha delikanlı. Otuz betinde 

belki de yok. Uzun boylu, güzel, 
esmer bir genç. Görürsen bayılırım. 
Bu gece gelecek. 

V ecli, dudaklannı büze büze söy-
ledi: 

- Ben kimseye bayılmam! 
- Ama buna bayılacaksın? •• 
- ' imkanı yok. 
- B ... kahm •. 
- Parası çoksa belki bayrlmıt 

görünürüm. 
Kırmızı yüzlü kadın dudaklanm 

yine gerdi. dişlerini yine ortaya 
koydu, lt'evrek bir sesle: 

- Bilirim ıen ne artist kadmun· 
dır. Hem kimseden hotlanmazım. 
hem de önüne çıkanı bayrltıram. 
Kılıktan kılığa giriyorsun çapkın! •• 

Dedi; ilave etti: 
- Senin sibi değiten, dakikası 

dakikasına uymayan, istediği her 
saniyede baştan bata bambaıka bir 
kadın olabilen hiç kimseyi görme
dim. 

Vedia: 
- Sana öyle geliyor madamcı-

ğım. Ben hep buyum 1 
Dedı, sordu: 
- Ben gelmeseydim bu Bafra· 

hya bu gece kimi çıkaracaktın?. 
- Rezzan'ı getirtecektim. 
- Kim o Rezzan? .. 
- Bir tecimgede çalıııyor. AlftfA 

kıyak bir kız. 
- Rezzan takma iami mi?. 
- Seninkiler gibi! 
- Hah .. 1-ah .. hah!. 
Madam sordu: 
- Şimdi kaç adm var Vedi?. 
- Kaç tane olacak bir tane. ve-

dia ! 
- Ben öyle biliyorum ama, kim 

bilir daha kaç tane var lır? •. 
- Gerçekten yok. Sen beni kaç 

yıldır tanıyonun. Hiç batka bir ad 
kullandıfrmı gördün mü? 

Madam: 
- Peki öyle olsun. 
Dedi. Yine aözünü 

0

>1rakuğı ye
re getirdi: 

- Geçen akıam Suzi'yi çıkar. 
dun. Pek beğenmedi. Daha bir 
batka11 olsun m: ~ ıı.. . dedi. Bu 
gece Rez:ıan'a haler yolladım. Sen 

(Arkası var) 

• * * 
[Bu yazıdaki yeni lcelime1er: Ko

nu - mevzu, soydan - kibar, ası!, 
soyu yüksek, soy adam, tccimge -
ticarethane.} 
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Avrupaya Tayyare ile Taze 
Çilek Gönderiyoruz 

. 

Bir mevsimde çilek güzünden 
memlekete 60 bin lira girecek 

. Memleketimizde bilhassa şeh da Parise varacaktır. 
~ınü:ıd~ bol bol çıkan ':'e çok d7 Bu suretle çilekler 19,30 da 
gerli hır meyva olan çileklctr hır Paris halinde satılabilecekler -
anda olduğu ve piyasaya toplu dir. Bu şekilde çarşamba günü 
ca çıkarıldığı için değerinden ba akşam yemeğinde Amawt kö -
zı pek çok kaybetmektedir. yümüzün çilekleri, Parislilerin 

lstanbul Türkofiai tubeai bu sofralarında bulunabilecektir. 
değerli meyvanm bazı zengin Çilekler, gidiş parası, güm • 
n_>:eml~k~tlere YollanmalIDI dü - rük paraaı da içinde olmak üze
ş~uş_tü~. Çilek yetiştiricileri re 22 franga satılabilecektir. Bu 
boyle hır ı_şe .can~an h~ olduk fiat Bulgar çileklerinden daha 
tamu bıldınnıılerdır. Türk apğıdır. Çileklerimiz Bulgar çi 
kofıs çileklerinin tayyare ile P.a leklerinden çok iyidir. Parisli -
rise, Londraya ve Berline gön _ ~n Türk çileklerini seçeçekle
derilmesini temine çalışmqtır. n kuvvetle umulmaktadır. 
İstanbul ile Paris araamda pos- Air - France tayyare kumpan 
ta yapan Air - France tayyare yası şimdi haftada iki posta yap 
k1unpanyası tarife üzerinden çi maktadır. Fakat çilek yollama -
leğin kilosuna 185 kurut iste _ lan çoğalırsa pazartesi sabah -
mitti. tarı da bir tayyare uçurulabile -

ceğini kumpanya direktörü 
Dün Air - France kumpanya Türkofis direktörl'..iğüne bil

ıı İstanbul müdürü, ofis müdü - dinniştir. Çilek yüzünden mem 
rü Akil ile görüşmüştür. Yapı • leketimize dışandan bir mev -
lan görüşmelerin sonunda kum- simde 60000 liradan artık para 
panya yüzde 50 fiatmı kırarak girecektir. • 

Bulgaristanın dört 
Ayhk ticareti 

Sofya genel istatistik müdür -

T ~ 

~ .......... 
BORSA .................. _.,, 

25 MAYIS CUMARTESi 

PARALAR 

Sterlia ili.-
Dolar 124-
20 Pramm Fnap 167-
20 Liret 202.-
20 Belçika Pnqı as.-
20 Drallmi ıs-
20 inlere fr. 804.-
20 w.a 22,50 
Florin ll.-
20 Çek Karoa 11.-
Aftiltmta tUiD 92-
Mark 42.-
Zlod 12.-
Penso 23.-
20 Le~ 14.-
20 Dinat 52.-
Yen SS.-
!anc Karon sı.-
Altm 132.-
llecicli~· 47,50 
Baalmot 225.-

ÇEKLER 

Jl'nmm Pnniı 
!asills linu 
Dolar 
Liret 
Belp 
Dnlmd 
tnicre Prancı 
Lna 
Plorin 
Çelroeloftlı: llaroma 
AYUtar"Ja 
Peseta 
llark 
Zloti 
Peaso 
1.87 
Diaar 
Yen 
ÇeraoYet8 
ı..ec katoatl 

111,
ıa
IH,.-
204.-
15.-
24-

':;,; 
as.---14.-
4S.-
24-
ıs.-
15.-
54,,.._ 
ıs.
ıs,-

41.-
227 

12.05,75 
124.-
0,79,IO 
t,64,51 
4,14,75 

11.71.SO 
2,45 

IS,o5,S7 
ı.h.ıs 

19.01.U 
4,24,40 
5.11.41 
l,N,51 
4,21-
4.11.40 bir kilo çileği 92,5 kuruşa tap -

ş~abileceğini söylemiştir. Bu 
fıat, gönderilecek çileklerin ya -
hancı piyasalarda satılmaama 
ve Bulgar çilekleri ile bizim çi -
leklerimizin rekabet edebilme • 
sine imkin bırakacaktır. 

lüğü, Bulgaristanm 1 ikincikl - -----

71,54.4' 
34,tl,SI 
l."'30 
ıo.• 

ı,ıo.ae 

Tqnna ücreti üzerinde uyu -
şulduğu için zaten ihracata ha -
zır bir şekilde ofisden söz bek
liyen yetittiriciler hemen bu haf 
ta çilek yollamağa başlayacak
lardır. 

İlk yollamalar Pari1e olacak -
tır. 92,5 kurut tapma ~ 
yalmz Pariae kadardır. Diler 
şehirler için bentia bir fiat 'lree
tirilmemiştir. 

Tayyareler her seferinde 600 
kilo çilek götürebileceklerdir. 
Bu çarşamba günü kalkacak pos 
taya 600 kilo en iyi cins amawt 
köy çileği yüklenilecektir. 

Çilekler gece tayyareye yük -
lenecek ve tayyare saat 4 de ls
tanbuldan ayrılarak saat ı 7 ,30 

YENi KiTAPLAR 

fiziki kimya 
Dr. S. Ragıp Atademir 

Bir yıl önce birinci cildi çılmuı o
lan ve dilimizde yepyeni bir varlık o
lan bu kitabın ikinci cildi de çıkarıl· 
nuıtır. Fennin biitibı ketiflerini ibtiva 
edea bu euri ıJ•kaJan olanlara tav• 
üye ederia. 

• istanbul llbaybğı ziraat di· 
rekt&il Tahain Dilek (bağ ve 
bahçelerde zarar yapan böcek 
ve hastalıklara kartı kullanılan 
iliçlar) adlı bir eser yazmJ§tır. 
Köylülere dağltılan bu eser a _ 
çık dille ~tır ve köylüle
re ~k faydalı bilgiler verilmek • 
tedir. 

nun ayından 1 mayısa kadar E 1 H A M 
olan ihracat ve ithalit bilanço- ------------
sunu hazırlamııtır. Bilançoda it Baüu1 ııa. to.-
Avusturya, İngiltere, Belçika, : : :· :::: 
Lehistan, Romanya, Sovyet Rus Aııadota " eo 24,65 
ya, Türkiye, Çekoslovakya ve .. 100 ~ 41.-
lsviçreye yapılan ihracatın azal 8lrketlba1fb'e 11.-

dığı cörülmektedir. Bu aylar i- =:.Nektar 2t.SO 
çinda Tilrkiyeye 2.592,000 leva T.._ 
bk ihracat ya11"1ıı111 " TtrW,. ... 
4f!li S, 148.000 1ew8bk malı Aiii .A1119r·,_.__. 
tın almmrştır. { 'Merkez Bankan 

Osmanlı Bankuı 
Bu blançoda Bulgaristanm Al Telefon 

manya, İtalya, Filistin, Macaria ittihat ~dllk T. t. 1. 
tan, Yug08lavya ve İsveç hükft 8uk ~ 
metlerile olan ticaret miinue - Sark ..... ...._. 

iSTiKRAZLAR betlerinin daha elveri§li olduğu 
görülüyor. • 

1 ikincikinundan 31 nisana Ttlrk Borca ı KQOD K..ık 21,65 

kadar yapılan bütün ihracat • • n " " ~-.ss .. • m • .. ., 
804,780,000, ithalit ise 908,994 Erpni tS,50 

bin levaya çıkmıştır. 81Yu-Brnnma =:: 
şimdiye kadar 201,529,192 le- _ı._tllaut __ dlblU _______ _ 

vahk yaprak tütün satılmıştır 
ki, bu mikdar 1934 yı1mm ayni 
aylarmda yapılan satıştan çok -
tur. Umumiyetle bu ticaret blin 
Ç08unda 1934 yılma bakarak 
104,213,705 levalık bir artma 
vardır. 

latanbul limanında 
Sovyet tecim odası 

Sovyet Rusya tecim oduı ı. -
tanbul limanı hakkında. latan • 
bul tecim endüstri odasından 
malUınat istemiştir. Sovyet Rus
ya tecim odası, İstanbul limanı-

TAHViLAT 

.. tim 
Anadola I n D 

.. il K•Poll Kelik 
Anado1a mllmeull 

lt;tl 
43,40 
42,75 
sı,65 

nm şekilini, vapurlann cirit ve 
çıkıılarmm bağlı oldufu nisa • 
matı, yükleme ve bofaltma Dç
retlerini sonnaktacbr. T~ o
daaı istenilen maUlmatm toplan 
ması için deniz tecim itleri mü 
dtirliiiUne yuDUttır• Alm•n 
cevaplar Ruayaya gönderilecek -
tir. 
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Hava Taarruzlarına Karşı 
Nasıl Korunacağız? 

-I-
Bugün havadan taarruz silah

lan o kadar tekemmül etmiştir 
ki, hemen her memlekette ak
tam hiçbir feyden haberi olına
dan rahat uykusuna dalan va
tandaflann bu rahat uykuların
dan dilfman bombardunanı ile 
uyanmaları artık imkin dahiline 
girmiştir. Zaten gelecek harple
rin bu tekilde bqbyacağma as
kerlikten anhyanlann hemen · .! terbiye ve sevkü idare için Cie 
hepli kanidir. Çünkü bu müth:i ordu başkumandanlığma bağ
ve ani vunıtlarda gafıl avlanan !anmaktadır. 
ve hele bu VUl'Uflara karşı ne Fransa; İngiltere, Polonya ve 
yapnak gerektiğini bilmiyen ve · daha birçok memleketlerde de 
evv~en tedbir a1mıyan uluslar buna benzer teşekküller meyda
Pfl!tiYl daha başlangıçta kaybet- na getirilmiştir. Halk havacıh-
mış olacaklardır. w 

Vaziyet açıktır: Teknik iter- ga ve havaya karşı korunma 
leme karşısında her tehir hava- işine teşvik edilmekte bulun
ya ·karşı açık bir liman haliıii muştur. Tebarüz ettirmek iste
~· Öylesine bir ,:açık liman diğimiz nokta şurasıdır ki, ulu
ki, diifman karargihlarmdan sun havaya karşı korunma işi 
kalkan filolar birkaç saat ı"çın· de tki "b" b" · . , beş on sene evve gı ı ır ıs-
bu limana gelir wrur ve gene . . . 
karargihma dönebilir. Bu ·· _ tek ve dilek halınden çıkmış, bır 
dendir ki; Versay muah~ teşkilat ve ödev (vazife) halini 
dolayuiyle blva siWuna malik ahmştır. Bizde de halkın hava
olamıyan Almanya bu kaydı ya karşı korunmasını tanzim 
·r1:"1P a~ğı günün ertesinde ilk eden talimatın başında genel 
ışı Berl~de ~av~y~ k~şı korun- kurmay başkanlığımız (Büyük 
mayı goatenr buyuk bır manev- k" h b" . ı· w•) d ki ra yaptırmak old Çünkü · · er anı ar ıye reıs ıgı er : 

u. yırmı "B .. k"" h 1 ·n harbi senedir düşmanlarmdan en ziya- ugun u arp er mı et -
de geride kaldığı bu alanı en dir. Eskiden ordular biribiriyle 
~ bir İf olarak habederler, bunların gerisinde 

ıf..l .. lll~tadıı_.,~ı..,..~~...-~-....ı. ... ~~,••ı•rmn~ls~ • 
Hakikaten bugün A vrupanın Bundan sonr.aki harplerde artık 

hiçbir memleketi kalmamıştır bu mumkun aegudır, memleke-
ki. orada havaya kaili ulusun tin her tarafı, en ıssız köşeleri 
korunması için geniş devlet bile düşman hava kuvvetlerinin 
teşekküllerinin yanında birçok taarruzuna uğnyabilecek ve 
da huİual cemiyetler vücuda ge- harp tehlikesi ilin edildiği daki
tirilaq olmUJll. Bu iş o kadar kadan itibaren memleketin her 
ehemmiyet kazanmış ve o kadar tarafmğa.bic... --- aausaaıeue 
ıUratle tefljcftattaıuııayı -ıcap- cephesi teşekkül edecektir. Bun-
eder hale gelmiştir. tara karşı daha evvelden korun-

Meseli ltalyada havaya karşı ma ve gizlenme tedbirleri lw'
korumna için ordunun dışında bin ilk tedbirleri &lacaktır.,, 
olarak tam yirmi beş alaylı bir Bundan sonra zaferin ancak 
milis teşkilit meydana gelmiş- ulusun bütün (ertlerinin gayre
tir. Bu alaylar topçu bataryala- tiyle elde edile~leceği ve hava 
n. ağır makineli tüfek bölükleri, harplerinin halkın maneviyatını 
dinleme gözetleme ve ışıldak bozarak cephedeki orduyu yen· 
mtıfrezeleriyle sıhhiye teşkilitm 1 dan meydana gelmekte ve bütün mek için çok mühim ro oymya-
memleketi dört mmtakaya ayı- cağını anlatmakta ve buna kar
rarak bu mmtakalann başına şı ilk tedbirin hava taarruzlanm 
ıenit aalihiyetlerle birer müfet- ve bunlara karşı korunmayı da
tit tayin etmelrtedir. Bu teşkilit ha banş zamanından öğrenmiş 
bir taraftan idare ve iaşe gibi hu- bulunması olduğunu meydana 
IUl1ar için faşist başkumandan- koymaktadır. Biz de buna uya
bfmm emrine verilirken talim rak bu taarruzları ve onlara 

Hava taarruz vaa1-
taları nelerdir ? 

Bugün için baf]ıca bava tur•· 
ruz vaaıta1an tayyarelerdir. 
Kabilisevk balonlar uzun tec
rübelere ve araştırmalara raf· 
men tayyarelerin kazandıklan 
muvaffalayetleri pteremedi • 
ler. Mühim bir fayda olan büyWC 
taşmıa kuvvetlerine karşı lilrat· 
terinin azlığı ve hele büyük he
def göstermeleri müeuir bir Iİ· 
1ih olarak ku1lamlmalanm tilp
heli kılmaktadır. Büyük harpte 
Londra akmlan büyük ümitler 
vermediği ıibi büyük harpten 
sonra hava müdafaa ailiblarm
da ve bilhua hava topçu1UDda
ki tekemmtll balonlarm iyi bir 
şekilde kullanılma ümidini im-

una karaı taVftftt• w ıGn 
oıraz oana ieraldu etmc&1.e, Ul4 

u daha kudret kelpe.ylemekte
dir. Onun için fimdilik bava ta
arnu: vuıtall denildi mi her 
halde tayyareleri anlamak il· 
zımdır. 

lanerelerln olnalerl 
Tayyareler lwllanddıkJan işe 

göre askerlikçe Uç lmma aynbr:_ 
a) Keşif tayyareleri. 
b) Av tayyareleri. 
c) Bombardıman tayyareleri. 
Keşif tayyareleri ordunuıa 

hususi keşif mabatları için kul• 
tanıtır. Göz ve fototrafla a.if 
yaparlar. Hafif tayyarelerdir• 
Ekseriya taarnıs etmezler. 

BOmbardıman tayyarelerinİll< 
vazifesi yahm dtlpan meınte
keti üzerinde uçarak gu, yaııiJll 
ve tahrip bombalariyl~ taarfGS 
etmektir. Banlar blyilk ~· 
mette ve orta drattedirler. 

No. S4. ----------- Av tayyareleri kendi kefil \f9 
'bombardıman tayyarelerini bi.· 
mayeye ve ditmaıım her çetaC 
tayyaresine bllcuma ve onu ·~ 
lamaya yarar. Küçtik fakat ço1' 
süratli, büyük manevra ve çıkıt 
kabiliyetine maliktirler. suııJaf 
makineli tiifekle battl 1011 ': 
man1arda ufak çaph toplat 

dinnesini, gidecek mi, kalacak 
mı, bildiımeslni bekliyordu. Ju-K 1 R M 1 z 1 v E s ·ı YA H l lien iae, zaten biç alından geç-
miyen bu it Userine bir teY liiy.-

____________ s;;;....T:....:E:...:.:N::...!:D~H=...A~L=....__ lemiyordu. Nefsini hayh aorla
dlktan sonra madame de Ri

çok geçmeden, sevilmekte Yal· k~mdan azar igiten madame nal en eon, bUtiin çılpıca qkı-
nız olmadığının farkma vanmı- de Rbal'in timdi, Paris'ten ye- m açıfa vuruveren titrek bir 
tı. Bütün bu dinlediklerine Ju· ~ ~e. ajurlu çoraplar ve ci· ıeale: 
lien çok şaşmış, birçok yeni c1 cıc llkkabılar aldıimı gö- _ Talebelerinbi bınkip bat-
ıeyler öğrenmişti. Kendi ken - rünce flltll'IDlttI. Uç eündeıı ı.. b bir ite girmek Di,.ıinde mi· 
dine bir köşeye büzülüp Y.almz ri madame de Rinal'in biit\tn liniz? diye IOl'du. 
hayal kunnakla, herkesten çe- eğlenceei, o zamanlar pek moda Madame de R&nal'in bu beye
kinmekle geçirdiği hayatı onu, olan zarif bir kumqtan elbise caııb 1.ı, baılnp Jullen'i.n dik
gözlinü açabilecek her ıeyden biçip Elisa'ya diktirmek olmut- katine çarptı. "Bu kadm beni 
uzaklqtımuştL tu. Bu elbise, Julien'in gelme- seviyor, dedi; flıkatbirttirlil °''-

julien'in dağda geçirdiği gün einden biraz önce bitmişti; ma- nırmıa Yediremediği bu 1eÇici 
Jer, madame de Renal için ha- dame de Renal onu hemen giy. zaaftan ..,... benim citmem· 
yat biribirinden batka, fakat di. Artık madame Derville'in den de kGl1aau a1mayrnca, yi
hepsi de dayanılmaz bir işken- ıüphesi kalmadL "Zavallı sevi- ne kibrini tatwr.• Gscık kadı· 
celer geçidi olmuttu; kadınca- yor' 'dedi. Onun o anlqılmaz, mn, ıerek k,eadiıiaia vasiyeti 
ğı.ı gerçekten baıta idi. ganö hastalığmın asluu anla • hWkmd"'d ba dfttBaıce. Juli-

Madame Derville, Julien'in mıttı. en'in eklmda bir Jddlnm ıibi 
geldiğini görünce kuzinine: Julien'le konuştuğunu gördü. belinfi; teredditdltl bir tavarla 

_ Aman, dedi, bu a1qam bah·. Madame de Renal'in yanakları - Bu kadar sevimli ve bıı b-
çeye çıkayım deme; zaten ra - bir kıpkırmızı, bir sapsan olu - dar adam evladı ÇOC1l1dardan ay 
hatsızsın, rutubetli hava rahat- yordu. Gene mürebbiden ayır· nlmak beni çok üzecek mna 1a
ıızbğını büsbütün. arttmr. • madığı cözlerinde bir halecan nınm ki Juımıelecek. İNaam 

Madaıne Derville. her vakit okunuyOftlu. ll~ame de Rina1 ~dine brp ftaifeleri de var-

Bu bdar adam evladı sözü
nü (bu, Julien'in daha yeni öğ
rendiii kibar sözlerindendi) 
söylerken içinde daha muha~ 
betin tam tersi derin bir his 
duydu, kızdı. 

"Bu kadmm gözünde ben bir 
adam evladı değilim" diyordu. 

Madame de Renal onu din • 
lerıken zekhma, güzelliğine 
hayran oluyor ve gitmesi imka-
111111 diltUndükçe yüreği parça· 
lamyordu. Bu üç gün içinde ye
mete ıelmif olaiı bütün Verri· 
ars9li donları, kocasmm bulup 
meydana çıkardığı bu akıl şaşır
tan adam için madame de Re· 
nal'i, mahsus gıöi, tebrik etmiş
l~i. Doirulıı hiç biri de ço
cuklarm ne kadar ilerledi .. · · an 
hyauk adamlar değildi. fı:il'i, 
hem de latinceaini ezbere bil • 
mek bu adamlann kalbinde 
belki bir aeır aürecek bir hay~ 
ranlık hini uyandınnııtı. 

Küme ile konuflDlyan Juli • 
eıı'in bunlardan hiç bir haberi 
Yoktu. Madame de Renal'de bir 
~ ollWI soğukkanlılık 
bb1UD1&ydı Julien'i, memlekete 

ün saldığı için tebrik ederdi; 
böylece gururu okşanmış olan 
julien içinde bir rahatlık duyar 
ve ona tathhk, güler yüz göste
rirdi; zaten kadının yeni elbise· 
sini de pek hoş bulmuştu. 

Madame de Renal de elbise 
sinden memnundu, julien'in o 
elbise için söyledikleri de çok 
hoşuna gitmişti; bahçeye çıkıp 
şöyle bir dolaşmağı teklif etti, 
fakat biraz yürüdükten sonra 
pek mecalsiz olduğunu itiraf et· 
ti. Julien'in koluna girdi ama 
bu, kuvvetini artırmak şöyle 
dursun, onun koluna değmek 
büsbütün takatini kesti. 

Gece olmuştu; ıhlamurun al· 
tına oturur oturmaz julien, es 
ki imtiyazından istifade ederek 
dudaklannı, yanındaki güzel 
kadının koluna yaklaştınnağa 
ve onun elini eline almağa CÜ· 
ret etti. Madame de Renal'i de
ğil, Fouque'nin sevgililerine 
kal"fl gösterdiği cüretliliği dü· 
ıünüyordu; adam evladı sözü 
hlli yüreğinde bir yara gibi idi. 

(Arkası var) 

teslihedilmektedirler. 
0 

Bu tasnifte ıörtllilyor ki 1J1ll 
miyetle cephe gerisinde~ 
taarruz eden tayyareler 811 
dunatt tayyareleri ~ .... 
bombardıman fılolarDUD 7~ 
da onlan himaye eden ve dit" 
man taartuzlarmdall ~ 
(Çi1nkü bombardlmall -~ 
terinin nıanevra kabiJiyv- dl 
peten azdır.) av ta~ 
bulunaCalmi'. ~ ... teri ~ 
Bombardıman tan-~ 

gece ve gtlndils ımnand~ 
na göre iki kısma aynbr~ r 
ce kullamlanlar .uraıçe _.__. ır, 
ğır ve fakat tqıma im ..... 

~Y.le yillalektirler• r.\ 
ıoıı derece sade ıi)!indiii isisı l1er aa Jallca'isı ......_bil· dlr. · · 

......... 11i!ii.~~~~~~~~~~~~~~--------~~ ... 
N. ATAÇ 
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Bura_qa Bir Anıt Dikilecek 
Turgutlu, 22 

· (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ördu Müfettişi General 
İzettin Çalışer son gelişinde şehri ve bu arada belediye parkını 
gezdi. 1stik13.l savaşında Turgutlu'nun kurtuluş günü olan 
7 Eylı11 338 sabahı garp cephesi Komutam General İsmet İnö
nü, Mareşal Fevzi Çakmak, General Kemalettin Sami, Gene -
raı izzettin, General Nurettin bu parkta toplanmışlar ve Başko -
nıutan Atatürkün başkanlığı ile lzmirin istirdadı emrini ver -
':'işlerdi. Bu hatırayı yoklayan Gene~al İzzettin kasaba parkı 
ıçinde toplanılan yeri göstermiştir. Önümüzdeki kurtuluş gü-
nünün devir yılına kadar buraya bir anıt dikilmesi onaylan -
tnıştır. tt•• 
Milli Aydın Bankası U. Heyeti 

Aydın, 22 

,.. '(Hususi muhabirimiz bildiriyor)' - Aydındaki zirai satış bir
likleri ittihadının kökü olan Milli Aydın Bankası umumi heye
ti yıllrk toplantısını yapmıştır. 

Hazırlanan rapora göre bankanın 933 te 16436,08 lira olan ka
zancı 934 te 10128,07 liraya düşmüştür. Buna sebep olarak 933 
Yılında faiz ve iskontonun yüzde 18 den, 934 te ise yüzde 12 den 
alınmasıdır. 

100 bin lira sermayesi olan bankanın ihtiyat akçesi 50 bin li
raya dolmuştur. 934 yılı kazancı 41298,45 lira olduğuna göre his· 
Sedarlara temel yasaya göre verilecek yüzde 5 üremeden başka 
Yüzde 2,40 ta kazanç dağıtılacaktır. 

İdare meclisi azalıklarına Saylav Mazhar Germen, İbrahim 
»ecip, Şerif, Halit seçilmişlerdir. İdare meclisi reisliğine yine 
Saylav Nazmi Topçu getirilmiştir. 

••• 
Havza Bayrama Hazırlanıyor 

Havza, 22 

·(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Havza, 25 Mayısta Ata
türkün Müdafaai Hukuk teşkilatına başlangıç olan ilk buyruk
larına mazhar olmuş bir kasabadır. Her yıl coşkun bir şekilde 
kutlulanan 25 Mayıs için bu sefer de hazırlrklara başlanmıştır. 
Bu arada Mustafa Çonoğlurnun Havzaya bıraktığı kıymetli kü
tüphanesi de Atatürk odası salonunda açılacaktır. 
~ 1 

Nazilli'ye St1 Getiriliyor 

Bıırada Çocuklarımızı Yarı 
Yarıya Bile Okalamıyoruz 

1 
Nazilli'de Menderes k8pr0a0 

b. »azilli, (Hususi muhabirimiz fusu 52 bindir. 3 ilk ve 1 orta 
11diriyor) - Şehrin su ihtiya- mektebe 700 talebe devam edi

~ı arteziyenlerden temin edili • yor. Halbuki okuma çağma gel
t or. Fakat bu su çok kireçli ve miş 1,500 ilk okul talebesi var -
~:Yı: srhhi olduğu için, beledi- dır. Nahiye merkezlerinde de 
<s ~ır su plim hazırlamıştır. birer ilk okul mevcuttur. 110 
"e ıltılometre uzaktaki Kuşıpmar köyün yalnız 13 ünde okullar 
tiı Şekeroluk sulan şehre geti- açılmıştır. İhtiyacı önlemek 
ttı ecektir. Projeler tamamlan • için üç nahiyede birer yatı oku
ta'tır. Keşif bedeli 132 bin li- lu açılması onanmıştır. Okulla-

"'"' D '- 1 · b 1 d rın inşasına yakında başlana. 
tı ._;_ . eruCI. tesıs3ta aş an I· caktır. 
11 ""Qtdırde, iki ay içinde Nazil-
~Ya kavuşacak demektir. 

tid u:anın okul ihtiyacı henüz 
erııemcmiştir. Kazanın nü-

[Nazilli'de pamuklar hlll 
develerle tatınıyor] 

Gemlikte 
Kuduz 

Gemlik, (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Burada yine 
bir kuduz vak'ası olmuş, bir kö
pek iki okula çocuğunu ve bir 
de kediyi ısırmıştır. Kedi ve kö
pek derhal öldürülmüş, köpeğin 
başı ile çocuklar lstanbuldaki 
Kuduz Hastanesine gönderil
mişlerdir. Sahipsiz ıköpeklcr öl
dürülme.le ıba§lannıyır. 

Bombayı atan ha
ıa bulunamadı 

[Vedad'm evi ve bombanm 
konulduöu pencere] 

Samsurı 19, (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Lise öğret
meni Vedad'a yapılan suikast 
fali, polisin sıkı aramalarına 
rağmen, henüz bulurıamamıştır. 
Tahkikat devam ediyor. 
Öğretmen Vedat'la görüş -

tüm. Şüphe ettiği hiçbir kimse 
o 1 m a d ı ğ ı n ı söyledi. Tal~
beden birinin daha evvel kendı
sine silah teşhir ettiği haberi 
için de: "Hayır .. filen böyle bir 
şey yapmadılar. Fakat birçok 
defa tehdit yollu haber gönder
diler." dedi. 

Lüleburgaz'da 
Yerleştirilen 
Göçmenler 

Lüleburgaz, 23 (Hususi mu
habirimizden) - Lüleburgaz 
köylerine yerleştirilen göçmen
lerin evleri kurulmaya başlan -
mıştır. Gece gündüz, bu evlerin 
başında bulunan ve köyden kö -
ye geçerek her işi kendi gözüyle 
gören ve gösteren İlçebay, kasa: 
h~uı:ıı tıarla.,~i...;J ... .- -:.:.--....a--~-
evleri için uğraşmağa başlamış-
tır. K a s a b a y a y a p ıl a -
c ak evler, " İstasyon,, cadde
sinin tam karşısındaki alan üze 
rinde bulunmaktadır. Böylelikle 
Lüleburgazda 300 evlik yeni bir 
mahalle belirmektedir. 

Vize ormanlarından kestiri -
len kereste taşınmaya başlan -
mıştır. Pınarhisardan uçsuz, ara 
sız taş getirihnektedir. Diğer 

yönden de göçmenlere ı ulluk 
ve öküz dağıtılmaktadır. 

Evvelki gün buraya gelen ge
nel müfettiş İbrahim Tali Öngö 
ren, llçebayla birlikte bütün 
kaza içinde kurulan göçmen ev
lerini gözden geçirmeye gitmiş 
tir. Gördüğü parlak işten ve kök 
lü kuruluştan duyduğu yüksek 
kıvancı bura İlçebaylığma dün 
çektiği bir tel yazısiyle açığa 
vurmuş ve Cumuriyet Türkiye
sinin bu yorulmaz değerli idare 
cisini takdirle alkışlamıştır. 

Ucu, arası kesilmeden gelen 
göçmenler, seçildikleri köylere 
duraklamadan serpilmektedir -
ler. 

Fethiyenin çobanı 
Maçı kazandı 

Fethiye, (Husui muhabirimiz 
bildiriyor) - Son güreş müsa
bakaları çok alaka uyandırmış
tır. Güreşlere yaylalardan, kent 
lerden aıkın akın seyirci gelmiş
tir. Çoban la.kabile meşhur Os
man Demir müsabakalarda bil· 
>:ilk muvaffaki~et kazanmııtır. 

Gemlikte Yeni 
Hastane 
Açılıyor 

Yeni mektepler 
Gemlik, (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Gencali ve 
KurtuPda yapılan yeni okullar 
önümüzdeki ders yılı içinde ta· 
mamlanmış olacaktır. Fevriye 
okulu de genişletilmiş, köy 
gençleri için bir okuma odası 
açılmıştır. Kavakdibi ve Murat 
ova okulları da köylülerin gay
retile tamalanmak üzeredir. Ar
mutlu'da bir yatı okulu açılma
sı için hazırlıklara başlanmıştır. 

Narh'da son çalışmalar so
nunda iyi su çıkarılabilmiştir. 
Dağdan borularla getirilen su, 
900 lira harcanarak okulun önü
ne kadar getirilecektir. 

Gemlikte ikinci bir hastane 
açılması için tetkiklere başlan
mıştır. Bu hastanenin Balrkha
nede açılması düşünülüyor. 

Samsunda 
Şehir stadyomu
nun yapılmasına 

başlandı 
Samsun 24 (Hususi muhabi -

rimizden) - Şimdiki Fener sa
hasının bulunduğu yerde bu -
gün şehir stadının yapılmasına 
başlanmıştır. 

Belediye ve hususi muhasebe 
tarafından verilen 11 bin küsur 
liralık tahsisat bu sene yapıla -
cak işlere tamamen sarf edilecek 
tir. 

İçinde; bir futbol sahası, tenis 
kortu, yüzme havuzu, koşu pist 
leri, voleybol ve basketbol ma -
halleri, müteaddit soyunma ve 
duş yerlc:ri bulunacak olan stad 
yom için en az 150 bin lira -
ya ihtiyaç vardır. 

6 haziranda Ankarada topla
nacak spor kongresinde bu hu -
sus mevzuubahis edilerek dev -
let bütçesinin yardımı temin edi 
lirse stadyom bir iki sene zarfın 
ua ~&maı.-.::uua • .:7 -2--.. 1 • .,r Aksi 
takdirde mahalli bütçelerden a
lınacak talisisatla yavaş yavaş 
ikmaline çalışılacaktır. 

Bu seneki tahsisat az olduğun 
dan ancak bir futbol sahası ve 
koşu pistleri yapılabilecek ve 
muvakkaten stadyomun etrafı 
tahtaperde ile çevrilecektir. Tri 
bün kısmı gelecek sene inşa olu
nacaktır. Futbol sahasının açı -
lış resmi 30 ağustosda yapıla
cak ve bugün için mutabık ka -
lrndığı takdirde lstanbuldan bir 
takım getirtilecektir. 

KÜÇÜK TELGRAF] 
HABERLERi 

• Aydın, (Tan) - Cümhuriyet ilk 
okulaaı okurları dün öğretmenlerile 
birlikte Nazilliye gittiler. Nazilli ilk 
okulası okurlarile yaptıkları voleybol 
maçında kazandılar. Küçükler, bir aa,. 
at kadar Sultanhisarda kalmışlar, Na
zillide pamuk ıılah iıtasyonunu, yeni 
yapılacak mensucat fabrikıııının yeri
ni gezmişlerdir. Okurlar aktam bura. 
ya dönmüşlerdir. 

• Aydın, (Tan) - Bir buçuk yıl
dır çıkan Aydın gazetesi kapanmıt
tır. Bunun yerine haftada iki gün 
{İnci) adında bir gazete çıkmağa 
başladı. Aydında ilk gazete dört yıl 
önce çıkarılmış ve (Doğuı) adı veril
mişti. Bundan sonra (Mendres), 
(Yeni Mendres), (B'iiyük Mendres), 
(And) ve (Aydın) gazeteleri arkala
dı. En çok yaşıyanı Aydın olmuştu. 

• Sıvas, (Tan) - Lise, Erkek Mu
allim ve Orta Okullarda ikinci yazılı 
imtihanlar devam etmektedir. 26 Ma
yısta bitecek, 10 Hazirandan 25 Ha
zirana kadar da sözlü imtihanlar ya• 
pılacaktır. 

• Sıvas, (Tan) - Her den yılı 
sonunda açılan ilk okul sergileri için 
hazırlıklara ba§lanıyor. 

• Sıvaıı, (Tan) - Birkaç gündür 
havalar düzelmeğe ba,ladı. Cuma 
günleri Paşa Fabrikaıı mesireye ge. 
tenlerle dolup bo§&hyor. 

"' Sıvas, (Hususi muhabirimi% bil
diriyor) - Ağır Ceza Halkyeri Üye
liğine Mukaddes Baha, Sulh Ceza 
Hakimliğine de Baha scçilmiılerdir. 
Her ikisi de gelerek vazifelerine baş
lamışlardır. Mukaddcı Baha Sıvaıın 
ilk kadın hakimidir. 

• Amasya, (Tan) - Turan ldman 
Yurdu gençleri Halkevi namma Pi
levnc otağında &iUel lılir millamerc 

MEKTUPLAR 

Anadolunun Cenneti 
Kuşadası Yeni Bir Bayındırlık 
Faaliyetine Girişiyor 

K uşadası, (Hususi muha- Belediye son bir iki sene içe
birimiz bildiriyor) - risinde kasabaya getirtilecek 

Belediye, Kuşadası için yeni suyun depolarını yaptı~~~t~~· 
bir plan ve harita hazırlıyor. Şehrin yeni kurulması d~şunu
Bugünkü vaziyeti tamamen de- len kısmı üzerinde ve denız kar
ğiştirmek güç ve imkansız oldu- şısında bir belediye parkı ile 
ni şehri elverişli olan kısımda çocuk bahçesi kurulmaktadır. 
ğu için, şehri ikiye ayırmak, ye- Ziraat Bakanlığı projesine uyu· 
kurmak icap ediyor. larak yapılan mezbaha da bit i· 

Tabii güzelliğine doyum ol - rilmiştir. 
mayan Kuşadası, şimdiye ka~ar Yangın tehlikesine karşı ye· 
bayındırbk baknnından çok ıh- ni tesisat vücuda getirilmiştir. 
mal edilmiştir. Mahalli idare- B led' S - 1 k S 1 · · · b" ·d t em e ıye, ag ı ve oysa 

b
ler ıçlın akge~ışt'dırdvadrı ~kemn bu. Bakanlığının tasdik ettiği pro-
aı 0 m ıs ı a ın a ı , . .. d 1 b 1 l" 'lar tabiatin yarattığı güzel- J~ye ~o .. re s~ epo arını u yı te· 
~ aJ sısat ılavesıle tamamlıyacaktır. 
lıkle kalmıştır. Yazın havası ve F k b .. k" b 1 d' b'.tre 

K d 
a at ugun u e e ıye u ~ • 

suyu meşhur olan uşa asına . . b' k . 1. iht" 
' M /JJ'J sının ır aç mıs ı paraya ı-
Söke. Aychn hatta u& a ve .. ··ıd" - .. . . B 1 d' 1 eni•liden birçok misafirler ge- yaç goru ug_!l ı~ın e e ıye er 
r f k t b' ·· k l t krar Bankasından ıstıkraz yapılacak-

dı~, ala (Kır dguln Da 1P. ~) d tır. Tesisat 80 bin liraya mal 
oner er. a ın ar enızı e- . . 
·ı d k' l "' · · b' ·· olacaktır. Beledıyenın borçsuz 

nı e~ ye~ e 1 P aJ eş~ız ır gu- ve sağlam bütçeli oluşu ayn bir 
zellıktcdır. Fakat tesısatsız olu- t · t 1 
şu yuzun en rag etsız a mış-.. .. d ~b . k 1 \ cmına sayı ryor. 

tır. Hamdi Üstel 

Diyarbekir Şimendiferin 
Gelişine Hazırlanıyor .. 

[ Diyarbekirde Urfa kapısının bir görUnUşU ] 

D iyarbekir, (hususi muha
birimiz bildiriyor) -

Diyarbekir günden güne Şar-
ki Anadolunun büyük bir idare 
merkezi olarak genişliyor. Az 
çok mümbit bir ovanın ortasın
da bulunması, !rakı Karadenize 

verdiler. (Gazinin Gür Sesi) adında
ki piyeste eseri yazan Amasyalı Mu
harrem Hikmet te rol almıştır. Mü
samerede Generallerimizden Ali Sait, 
Hüseyin Abdullah ve llyas ta bulun
muşlardır. 

• Gemlik, (Tan) - Burada bir 
zeytin hırsızlığı olmuş, Uncu lama -
il'in mağazasındaki zeytinlerden 300 
kilosu kapı kırılarak aşırıhnı§tn'. Po
lis, hırsızı yarım saat içinde bulup 
meydana çıkarmıf, akla gelmiyecek 
bir yere saklanan zeytinler de bulun
muştur. 

• Kayseri, (Tan) - Kayseri lise
sinin değerli Fizik Oğretmeni Abdul
lah, okula giderken yolda birdenbire 
haatalanmıt ve ölmüttür. 24 yıllık 
öğretmen olan Abdullahın cenazesi 
bilY.ük merasimle kaldırılmıJ_tır. 

ve Şarki Anadoluyu Akdenize 
bağlayan yolların bu noktada 
birleşmesi böyle bir merkezin 
kurulmasına ihtiyaç veriyordu. 

Diyarbekir ilk olarak Tura· 
nileri tanıyor. Bundan sonra sı· 
rasile birçok ulusların eline geç
miş, 921 hicri yılında Yavuz Se
lim Türk idaresi altına almıştır. 
Şehirdeki kıymetli es.~rler hep 
Türkler taraf mdan vucuda ge· 
tirilmistir. 

Diy;ııbekirde evvelce çok in
kişaf eden dokuma endüstrisi -
nin yeniden canlanmasına çalı
şılıyor. Bakırcılık, kuyumculuk 
ve demircilik gibi bazı küçük 
endüstri de bir haylı şöhret bul
muştur. 

Şimendifer hattı kanunlarda 
Diyarbekire varacağı için şar
baylık şehir içinde faaliyete 
geçmiş, yolları yaptırmağa baş
lamıştır. Önce, Urfa kapısı ile 
Melik Ahmet çarşısının dar 1-1-
sımları genişletilecektir. 
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Onlar Tuna Nehri Ağzından 
Sava Suyuna Kadar Uzanan 
Toprakları VeSavanın Beri 
Tarafındaki Arnavut, Macar 
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Venedik gemısinin güzel bir genç olan katibi sarayu 
ehnmışh ama bunda neden bir fevkaUidelık görOIUyordu.? 

• , 
Bil_iülc Şlem 

~ı-, el"e tlih·r oniJ'; 
N ,, 6es , N 

s~112afuri.a: 
Biı- elde d'ti,.f .ıs 

İxi "'e1"slı4 l'"J6ır 
iiç. ,, ,, 

f.,;ı6,,. .JJl"lm k'1hru 
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' 

Bu V enedik gemisinin kapta- görmüyorum. Onların saldmh1' 
nı Sinyor Gabriyele Tirevizan İ· lan kalelerin harabeleri gözlen
di ki, sefirinin katibini Kostan- niz önündedir ve biliriz ki bu iş
tiniye sularına ulaştırdığı za - lert yapmak için hiç te öyle bü
man Venedikliler, "Edirnedeki yük kuvvetler toplamak zahme
hükümdarın kendilerile de har- tine girişmemişlerdir. Zaten as
ba girişmek arzusunda bulun - 'keriikte büyük iş diye az kuv • 
duğunu ve asıl hedefinin iki yı- vetle çok kuvvetin karşısına çı
kık kiliseli Bizansı ele geçirmek karak kazanmağa demezler mi? 
olmayıp Latinlerin elindeki de- Çukurovadan ve Toros dağlan _ 
nizler ticaretini almak,, olduğu- mn eteklerinden kalkanların 

Yeni başlıyanlar için: 34 

Çağırış kontru şartları 

nu anlamışlardı (2). şimdi Menteşe, Teke, Karahi _ 

Evet ... bunu anlamışlardr. A- sar, Sarıhan, Aydm, Karesi, İz
ma hisar kwnandanr Firoz da mir, Kermiyan ve Karamanda 
bu hedefi onlardan daha iyi an- bulunmaları, İzmir yalılarını, 
ladığmr ispatta devam ediyor - eski Yunanın bütün müstemle -
du Nitekim bir kaç gün sonra kelerini Akdeniz ve Karadeniz 
gene Karadenizden gelen bir kıyılarını ellerinde tutmaları 
Trabzon kadırgası ancak zeki öyle büyük işlerden sayılamaz -
bir adam olan kaptanı Sinyor lar mı? Ankara, Kayseri, Kas -
Jakopo Kappo'nun manevrası tamonu, Canik, Bursa ve Canak 
sayesinde ve güç bela yakasmı kalede oturanlara başeğdirenler 
kurtarabilmişti. dedelerimiz, babalarımız ve biz 
B~ t~rör tesirini derhal gös _ değil miyiz? 

terdı. İki üç hafta sonra büyük Bundan sonra ikinci Mehmet 
İtalyan gemileri için Boğazdan Bursadan Edimeye gelişin uzun 
geçmeğe cesaret eden kalma - bir tarihçesini yapmış Make -
mıştı. Halbuki kara tarafların • donya ve Trakya'nın, Bulgar, 
dan içine kuş uçurtulmayan Bi- Arnavut, Sırp illerinin zaptedi
z~sm bütün ümidi bu gemile - r 
r n K d · ışini anlatmış ve ilave etmistir: 

ı ara enıze gidip gelerek Bi- ~ 
zansa yiyecek taşıyabilmesin _ "-Onlar, Tuna nehri ağzın-
deydi. Demek oluyordu ki Ru _ dan Sava suyuna kadar uzayan 

1. h" toprakları ve Sava'nm beri tara-
me ı ısan en kısa zaman kin- f d 

:r m aki Macarların Arnavutla _ 
de kendinden beklenilen vazife-
yi yapmıştı. Yani; rın memleketlerinden ta Adri -

1 - Venediklilerin Karade- yatik denizine kadar olan geniş 
krtaları elleri altına aldılar ve o-

nizden ayaklanm kesmiş, 1 d ra ar a oturanları haraca bag~ • 
2 - Kostantiniyenı·n am"' a"'na ı d ı 

gelmesini gücleştirecek bir er • 
~ . 

zak bolluğuna mani olmuş ... tu. 
Artık ikinci Mehmet, diplo -

mathğa da lüzum görmüyordu. 
Adamlarıyla yalnız harptan 
bahsediyor, vezirlerile yalnız Bi 
zanstan konuşuyordu. Ve bu 
günlerden birinde bütün Türk 
kumandanlarını ve ulularım bir 
araya toplayarak ateşli bir nu -
tuk söyledi. 

Dedi ki; (3) 

a I ar, hepsinden hac aldılar. 

(~) ~üvcrrih Dükas Edirnedeki 
had1se~~ gözleriyle gördüğünü söylü
yor. Dukas ? sırada Edirnede bulu-
nuyor ve Midilli adasında ı.ı-·~· .. 

~.um su-
ren Kantiloziyo prensi namına, bir 
murahha~ sıfatiyle Edirnede İkinci 
Mehmedın ~uzu~una kabul ediliyor
du. Onun soyledıklerine bakılırsa bu 
Venediklilere ait leşlerin gömülmele
rine Türkler müsaade etmemişlerdir. 

(3) İkinci Mehmedin nutuk söyli· 
yebilen nadir Osman oğlu olduğu 

muhakkaktır. Fakat bu nutuk ki -
Kritovulosun eserinden aynen alıyo
ruz - müverrih tarafından yazılmışa 
pek benziyir. Fakat her halde İkin
ci Mehmet buna yakın bazr şeyler 
söylemiş olacak. 

Bir deklarasyona kontr de
mek için ilk şart olarak kuvvet
li bir kağıt ister. Orta bir kağıt
la bir müdafaa deklarasyonu 
yapmak veya pas demek daha 
iyidir. Çok zayıf bir kontr'un illr 
tehlikesi sürkontra düşmesidir. 
Bundan başka kontr yüzünden 
arkadaş mecburi bir deklaras
yon yaparsa bu da kontr edile
bilir. Nihayet, son deklarasyon 
hasımlarda kalırsa, onörlerin 
yerlerini öğrenmiş olurlar ve 
ona göre empaslar yaparlar. 

Bunun için bir deklarasyonu 
kontr ederken şunlar lazımdır: 

1 - Üç onör lövesi.. Ve eğer 
kontr iki lövelik bir deklarasyo
na yapılmışsa, bundan başka bir 
de en aşağı bir dam kıymetini 

bulmalıdır. 
2 - Renklerin müsait bir şe

kilde dağılmış olması. 
Bir deklarasyonu kontre et

meden evvel şunları düşünmek 
lazımdır: "Eğ-er arkadaşım hiç 
işime gelmiyen filan rengi dek
lare ederse nasıl bir renk söyli
yebilirim.,, Bu düşünülmeli ve 
çıkar iş değilse kontr demek
tense pas denilmelidir. 

Renklerin müsait şekilde da
ğılması şöyle olur: 

1 - Daklare edilen renk dı
şında üç rengin kuvvetli olma
sı. Bu suretle arkadaş ne dek
Iare ederse etsin elinize uygun 
düşer. 

Mesela bir pik: 
Kör: As, vale, 9, 4 
Karo: Rua, dam, 9, 6 
Trefl: Rua, vale 8 3 
Pik: 8 ' ' 

Şeklindeki bir elle kontre edi-
lebilir. 

2 - _Deklare edilen renk dı
şı;ı_?a hıç olmazsa biri 5, öteki 4 
kagıth ?lmak üzere iki rengin 
kuvvetlı bulunması B d k · · ura a 
ont:,darkkl~daşm dört kağıtlı 

"- Ey benim unıu, aan sana 
babayiğitlerim ! Şimdi elimizde 
bulunan bu devlet bize bir çok 
tehlikeli harplara göğüs gere -
rek çalışanlardan kalmıştır. İçi
nizde ihtiyar olanlar, ya bu teh
likeli harplarda bulunmuşlar, o 
kahramanlıkları; gözlerile gör -
müşlerdir veyahut arkada çalış
mışlar, harbedenlere yardım et
mişlerdir. Gençleriniz ise bunla
rı İnutlaka duymuşlardır. Eski 
bir devirden bahsetmediğim i • 
çin fazla şahitler ve vesikalar 
bulup sizi kandırmağa lüzum 

360 koyunu kaçırıyordu 
Tecimen (tüccar) Mustafanm 

Sanyerdeki koyunlarını güden 
çoban esrarkeş Zekeriya bunları 
kaçırmış ise de Kemer Burgaz -
da yakalanmıştır. Sürüde 360 ko 
yun vardı. Zekeriya koyunlar -
dan ikisini satmış, birisini de 
kesmiş yemiştir, 

rengı e are etmesi ümidiyle 
yapılmıştır. Eğer, başka bir 
renk d.~klare ederse 5 kağıtlı 
reng-e denmek suretiylP ~urtu
luş yolu vardır. 

Mesela bir pik: 
Kör: As, rua, 1 O, 3 
Karo: As, rua, 1.0, 6, 5 
Trefl: 8, 6 
Pik: 8, 3 

Soo 

~ 1Soo <<S"o 

C) f'p () 

f JO 

15"0 

loo 
500 

!i 300 

Şeklindeki bir elle kontr edi
lebilir. 

Aksine olarak ciddi iki renk
le, yani herbiri hiç olmazsa be
şer kağıth iki renkle kontr de
memeli, fakat arttırma seviyesi
nin çok yükselmesine meydan 
kalmadan ikinci bV.. deklarasyon 
y•p-2bilnı..,h. ... .... ,.. rpn k 1 Prn pn 

birini söylemelidir. 
3 - Deklare edilen rengi iki 

defa tutabilmek ve bu renk dı
şında baska iki rengin kuvvetli 
olması. Bu suretle eğer arkadaş 
dördüncü rengi söylerse iki 
sanzatu söylenerek iş yoluna 
~irmiş olur. 

Mesela sağdaki. oyun•••u.nuu 

söylediği bir pik: 

Kör: 8, 2 
Karo: As, vale, 7, 5 
Tref1: Rua, dam, 1 O, 4 
Pik: Rua, vale, 8 

Şeklindeki bir elle kontre 
edilebilir. 

Deklare edilen dışındaki üç 
renk çok müsait dağılmış olsa 
bile, kafi onör kuvveti yoksa, 
hiçbir zaman çağırış kontru 
yapmamalıdır. 

Mesela bir pik: 
Kör: aDm, 10, 8, 5 
Karo: Rua, 8, 7, 4 
Trefl Dam, vale, 6, 3 
Pik: 7 

Şeklindeki bir elle hiçbir za
man kontr edilmemelidir. 

Bir sanzatuyu kontr etmek 
en tehlikeli ve en faydasız iş
lerden biridir. Böyle bir kontr 
için dört renkte de kuvvetli ol
mak ve icabında ku.-tuluş yolu 
olarak kuvvetli bir renk bulun
mak lazımdır. 

Çağırış kontru kuvvetli bir 
kağıt bulunduğuna işarettir ve 
arkadaşını hücuma teşviktir. 

Bununla beraber hasımların ya· 
zılmış sayısı varsa ve bir veya 
iki lövelik bir renkle çıkacak· 
larsa, kontr bir müdafaa silahı 
olarak kullanılabilir ve aşağı 
kuvvette bir kağıtla y::ı.pılabilir. 
Arkadaş, cevaplarınd'- bu nok· 
taya dikkat etmelidir. 

.~ö~le b~ kontr, kağıtların 
mus::ııt .ş~kılde dağılmış olması 
şaı:ıle .. ıkı . ~uçuk ve hatta iki 
onor lovesı ıle yapılabilir 

Mesela hasımların 24 ~ayıla
rı varsa ve bir pik dc:klare et-

la~~rııo$"' ~~~4 .~!:~r ~~ 'f . -m* ~~~ fi 
. ~ 

~ eTJ .A4\e ~ıe~· ~ . - ·(-t# ı:. . ·A 
• ~ ~ 'iiji aı ~. :a· ~ ~ ~ 

Müsrif Bir Kocaya 

Kıskanç Bir Kadın 
Bir çok erkekler karılarının 

israfından, fazla masraf etme
sinden şikayet ederler. Süsün, 
tuvalet, ipekli çorap, şapka ve 
buna benzer bın bir türlü mas • 
rafın kendilerine yrkıım olduğu· 
nu acı acı söylerler. Kocasının 
israfından şikayet eden kadın 
duydunuz mu? Her halde pek 
az ... 

Laleliden Hatiçe Emel i:mza
sile bize yazılan mektupta ile
risyıi düşünmeden para yiyen 
bir kocadan bahsolunuyor 

... Bu parayı ne kumarda, ne 
içkide, ne de başka kadınlarla 
yemiyor. Yine beraber sarfedi
yor. Fakat o kadar gözü kapalı 
sarf ediyoruz ki ne yapacağımı 
~aşırryorum. Çocuklarımızın is
tikbalini ileri sürdüğüm zaman: 

- Allah kerim,· kazanıp ye
sinler. Bana babamdan para mı 
kaldı ki ben onlara bırakacak -
mışım! 

diyor. Ônun ne kadar müsrif 
olduğunu tarif edemem ki. Bos· 
tancıd a bir e· · :'>;' varken bu se
ne Adada kira 1. ev tutmaya 
kalktı. Adada oturduğun:uz bir 
sene vapuru sık sık kaçırıp evi
ne motorla geldiğini bildiğim i
çin yine aym hale düşeceğine e
minim. Evimizde yemek bizi 
beklerken lokantada yemek, iç
mek ve bir sürü masraf etmek 
en büyük zevkidir. Hastalığı do 
layısile kendisine fazla bir şey 
söyleyemiyorum •.. 

Mademki başkalarile haşha
şa israfa dalmış değildir. Hele 
mademki hastadır; kendisini an 
cak yumuşaklık ve tatlılıkla bu 
israftan kurtarabilirsiniz. Ma . 
mafih bazı hastalarda hiç bir 
suretle şifa bulmayan bir israf 
nastaugı varuu. ou uıuo.u.u h1.,.u 

dilerini ölüme mahkfun görme
lerinden ve "adam sende ... Ben
den sonrası umurumda değil!,, 

felsefesini yürütmelerinden ile
ri geliyor. 

Kocanız bir iş sahibi ve kazan 
dJcYJnl viven h;- -~cuUi:>Q hO.~[alI
ğıÜın derecesine göre ve müın
künse tahammül ediniz. Yok; 
hazır yiyorsa kendinizi değil, 
çocuklarınızı düşünmek icap et 
tiği, zamanın ne kadar ağır şart 
lar yüklettiğini tatlT bir dil ile 
ikide bir tekrar ederek onu da
ha basiretli harekete hazırlayı
nız. 

• 
Yine bir kadın mektubu. ö da 

kocasının mesleği icabı, kadın -
larla fazla temasından şikayet
ci. Bu anlaşılan bir kadın dok
torunun karısıdır. Çünkü F. D. 
diyor ki: 

Evleninceye kadar kendisini 
hiç kıskanç sanmazdım. Bilakis 
kocama karşı çok müsamaha . 
kar olacağımdan emindim. Ec • 
nebl lisesinde bir hocamız bize 
kıskançlığın çok iptidai bir şey 
olduğunu, medeni bir insamn 

miş bulunuyorlarsa: 

Kör: As, 9, 4, 2 
Karo: Rua, 10, 9, 7 
Trefl: As, 9, 8, 7 
Pik: 9 

Şeklindeki bir kağıtla kontr 
diyebilir. 

Y ann çağırış kontruna arka
daşın nasıl karşılıklar vermesi 
lazımgeldiğini anlatacağız. 

Kontrakt bricin sayıları 
4• 

İlk yazılarımızda da kontrakt 
briç sayılarının nasıl yazılaca. 
ğmı göstermiştik. Fakat bazı 
cümle yanlışlıkları, kolayca an· 
!aşılmasına engel olduğundan, 
bazı okuyucularımızdan aldığı -
mız mektuplar üzerine, bu sayı
ları kolay bir cetvel halinde ye
niden yukarıya koyuyoruz : 

kıskanç olamıyacağmı söyler du 
rurdu. Yine de kıskanç olmadı
ğımı sanıyorum. Fakat kocamın 
bazan benden çok güzel kadın • 
/arla başbaşa kalması, hele on
ları muayene etmesi sinirlerimi 
bozdu. Evvela gizli gizli, ken • 
dimi yiyerek, göz yaşları döke
rek sabretmiye çalıştım. Sonra 
onun idaresine her gün taşın
maktan usanarak evimizle ida • 
resinin birleşmesini temin et • 
tim. Fakat bu daha fena oldu. 
Ônun muayene odasile odam 
yan yanadır. l çeride neler ol • 
duğunu her gün, her dakika bi
liyorum. Bugüne kadar kocamın 
beni çıldırtacak bir haline şahit 
olmadım. Fakat he· gün, yine 
kendimi yiyor, harap ediyorum. 
Ôndan ayrılmak değıl ona ser· 
zeniş etmek bile haksız olur. 
Çünkü bütün yaptıkları mesle • 
ğinin icaplarıdır. Fakat bu ha· 
lin devamı da beni mahvedebi • 
lir. Ne yapabilirim?. 

Anlaşılıyor ,d uzun zaman 
kendisini kontrol etmişsiniz. 
hatta dilinizden, kocanızın mu
ayene odasını bir kapı deliğin -
den istediğiniz zaman gözetle -
diğiniz bile seziliyor. Bütün bu 
kontrollar neticesinde mademki 
hiç bir fena hareketine şahit ol
madınız, hemen evinizi ayırınız 
ve bir daha kontrola bile kalk • 
mayınız. Kocanız hareketlerin -
den bazı tereddütleri olan bir a
dam olsaydı sizi zaten muaye -.. 
ne hanesinin yanma sokmaz, he 
le evini muayenehanesine taşı· 
mazdı. Önun yanrbaşında ol· 
mak onun her gün bi· çok kadın 
larla temasını e-örmek sizi büs
bütün çileden çıkarmış. Sanırsı-
nız ki uzakta olmak onu daha 
çok düşünmeğe, her an şüphe 
içinde kalmaya sizi sevkedecek
tir. Hayır, öyle olmaz. Artık e· 
minsiniz. Ne kocanı~ ---~ .. 6uı" 
,:ı..... -.--1-ı..ıuı, ne sız kocanız-
dan ayrılabilirsiniz. Bunu böyle 
biliniz. Bir de kendinize mutla
ka bir iş bulmalısınız. Kıskanç
lık çok defa işsiz kadınlan ke
miren bir hastalrktır. Çocuğu
nuz olsaydı daha iyi olurdu. Fa 
kat yoksa el işleri, kitap, gaze
te, yemek ve daha bir çok ev iş
leri sizi - evinizi muayenehane
den ayrrdrktan sonra - bu hasta 
lıktan kurtaracaktır. 

• Uzaktan, gölgesini görereli 
aşık olmuş. Sonra bu gölge 
kendisinde inkisar uyandırmış. 
Fakat şimdi genç kızdan bahset 
mekten korkuyor. lzmirde, Kor 
donda üç yıldız imzeı.h mektup· 
ta genç bunları anlatıyor: 

"Altı aydanberi karşımızdakl 
eve bu genç kızla babası taşın· 
dılar. Ônu aylarca pencerede 
gördüm. Aylarca sokağa çık • 
masım bekledim; nafile •.. Evve 
la selam. sonra el işaretleri, ni· 
hayet mektuplar aramızda sıkı 
bir muhaiJbet tesis etti. Bir çok 
mektuplar gönderdim, bir çok 
ta cevaplar aldım. Biı kaç kere 
buluşmak teklifinde bulundurtı· 
Kabul etmedi. Nihayet geçen .. 
/erde ısrarıma dayanamadı. gel 
di ve gördüm ki 'ıir ayağı sa: 
kat; zayıf nahif, soluk beniz~ı 
bir kızcağızdır. Ne yalan söylı: 
yeyim, pişman oldum. Fakat ha 
la bu pişmanlığı belli edemiyo .. 
rum. Vicdanım bırakmıyor ... ,,. 

Bir müddtt dah~ onu avutı:rıa 
lısınz. Birden bire kendisinden 
vazgeçmek, sizden kusurlarını 
saklamak için aylarca cehdedeıt 
bu kızcağızı çok ınuztarip eder• 
Bir iki ay sabrederek, onu kar .. 
şıdan veya mektuplarla rneı.11" 
nun ederek oyalarsanız ve ya " 
vaş ya~aş bunların arkasın! k;; 
sersenız o da kırılmaz, sız 
vicdanınızm önünde rahatsız 01" 
mazsınz. 
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i L K BASIN KURULTAY! DÜN AÇILDI 

Hava Tehlikesine Karşı Tedbir Almalıyız 
Şusöy~::iş::::i~~!~cisayfada] Dün Açllan Basın Kurultayında inönü, 

:'Sayın arkadaşlar, 

çı:~~~~rtı~:::~~~~[~r~~~oa~ Şükrü Kaya Ve Vedat Törün Söylevleri 
soysallık evresini, izleyen etke
lerin başlıcası basın olmuştur. 

Bir memleketin, son soysallık 
evresine, girme tarihi olarak, rö 
nesans gösteriliyor. Bu evreye 
Bn son girenlerden, biri de biziz. 

unun sebepleri arasında, bu 
nıemlekete basının çok geç ve 
Çok güç, girmesi de sayılmah
clır. Türkiyede, basma değer ve ö-
11~m verilmesi Kamalist rejimin, 
hır eseridir. 

Türk basım 
. Bu kurultay da basma verilen 
değer ve önemin, en canlı belde
ğidir. Türk hasmı, en güç ve en 
Çetin şartlar altıı:ıda, çalıştığı 
Zamanlarda bile,. ödevlerini 
~apmış olmakla övünebilir. Onu 
temsil edenleri saygı ve sevgi i
le selamlarım. 

Taassubun ve istibdadın, ka
ranlık devirlerinde az da olsa. 
Ulusa aydınlık veren, ilk Türk f asıncılarmı da burada, saygı i-
e anmak, hepimiz için borçtur. 

. Mütareke ve kurtuluş yıllarm
~aki, Tfi.rk basınının atılgan ve 
ldeaı çalışmalarını, devrim tari
h.ı övenle sayfalarına geçirecek
tır. Bayağ ve hain ergelere hiz
llıet eden bozguncu ve kaypak 
basın, ulusun haklı ve yerinde iğ 
t7ntisi ve tiksintisi önünde, la
y~~ olduğu, sonu bulmuştur. Bu
gunkü basınımız ise, böylelerini 
artık bağrında taşımamaktadır, 
taşıyamaz, ve taşıyamayacaktır. 
. Arkadaşlar, Atatürk Türkiye

sı gibi, hayatın bütj.in soysal, si
jasal, ekonomik ve kültürel a-
anı8:rında, en gc·ıiş ve en derin, 

devrunlere sahne olmuş bir ül
kede basına yüklenen ödevlerin, 
njdk~dar çeşitli ve ne kadar ağır 
0 ugunu hep biliyoruz. 

Bizde basın lf leri 
b A~ıkça söyliyebilirim ki bizde 
asın işleri Cumuriyet rejiminin 

"e ulusal idealin istediği derece
~e. henüz varmış sayılmaz. 

Kamalizm, hiç bir alanda ola
tlı ve yapılanı son ideal sayarak 
()nunla kanmaz ve kalmaz. Her 
~aman daha iyiye, daha güzele 
~e daha doğruya yükselmesi u-
1 tısal amacının ve dinamik can-
11lı~ın, bir geregi bilir. Basın iş
"erıni de daha iyi daha doğru 
~ ~~ha güzel ve yolunda ilerlet
<l'e~ı Cumuriyet hükumeti, ken
b ısi için ödev sayar. Bu kurultay 
bu Vargıları yerine getirmek için 
'13 aş vurulmuş araçlardandır. 
s· asının iyileşmesi, güzellesme
b~' Yayılması, verimli ve faydalı 
hır hale konması, bu kurultayın 
~rn toplanma sebebi, hem de 
b hsma konusudur. Basının en 
ş~şlı elemanları, onun çeşit çe
Çtk kollarında çalışanlardır. A
er 7a söylemek gerektir ki, bu 
tı tık bizde henüz kurulmamış-

t. 

lıe :a.~srn iş bölümlerinin hiç biri, 
te~.u~ kökleşmiş bir ertiğin gö
s gını vermez. Bu kadar ciddi, 
ş~~avh ve şerefli bir ertiğin ta
lli.i ası lazım gelen kaliteleri he
ka~ tam elde edememiştir. Bu 
dar aı:. büyük bir soravın, bu ka
()} Yuksek bir şerefin, taşıyıcısı 
01~~ ~izlerin bugünkü Türkiye 
~Ok sunae, bir oryanizasyondan 
~Y sun kalması doğru değildir. 
lt.a rı ayı-ı yerlerde ve başka baş-
tu~~manlarda kurulan basın ku 
llıkı ~tından, en çok yaşama a
buı ~ını göstermiş olan İstan
Yırı a~ın Kurumu, bir çok ha
l<'ak hızmetleriyle övünebilir. 
~ at bu kurum istanbul'a öz
lan ()larak kalmıştır. Gerekli a
ttı· Yetke ve ödevlerle bezen-

ış b .... 
hun'u Utun Türkiye basınını ve 
tak b~ çeşitli kollarını, kavraya-

ır basın kurumudur .. 

lac~~r~Itayın, önemle dikkate a
lllus~i ışl~~den biri do şüphesiz, 
~taçı eyıtırn ve siyasal oydam 
dığ~rının başında olarak tanı
~eley ız ve etkisini her gün ta

cn ve Yayan gazete ve ga-

zetecilik işlerimiz olacaktır. 
Gazele tiraj 

Bizde basının, Cumuriyet dev 
rinde en çok büyümüş ve ilerle
miş kolu gazetedir, fakat, sarfe
dilen bunca emeklere, maddiğ 
ve tinel kapitallere rağmen ti
raj ve sürüm aı ttnamaktadır. 
Gazetelerimizin şekli ile satışı 
arasındaki ayrım, başka mem
leketlerle ölçülünce, bu karşılaş 
tırma birincinin lehine ise de, i
kincisinin çok aleyhindedir. 

Bunun karışık sebepleri ara
sında: yayım işlerinin bozuklu
ğu, gazeteye kar getiren maddiğ 
kaynalardan gerekli 9erecede 
fayda görülmemesi, özel kapi
tal ve çapalamalara bağlı kalın
ması, önürdeşme yüzünden say
fa yarışma kalkT,5ılması, bunun 
sonuncunda değerden çok bol
luğa önem verilmesi, gene bu 
yüzden kalitenin eksilerek gaze
telerin birbirinin eşi ve kopyesi 
haline gelmesi, en ön sırada ak
la gelenlerdir. 

Gazete ve devlet 
Kamusal kurumlardan, biri 

olan gazetenin her işine karşı 
devletin ilgi p-östermesi tabiidir. 
Gazeteyi çıkaranların, yazanla
rın, basanların da kamusal iş
lerde ödev almış insanlar sayıl
ması ve kamuya ilgili her işte 
olduğu gibi basın işlerinde de 
devletin yardımı ve kontrolu ve 
o kurumlarda çalı~~mlarla iş bir· 
liği etmesi bir zaruretir. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütün bu soruların aydmJa -

tılması, bir açma söylevinin içi
ne sığmıyacak kadar geniş ve de 
rindir. Seçeceğimiz komisyonlar 
bilgili ve deneçli çalışmalariy -
le bizi bu ve bu gibi meseleler 
etrafında daha çok aydınlatacak 
!ardır. Biz,. ulusal işlerin Jev -
rim prensipleri içinde açıkça, 
fakat bilgili ve soravmı kavra -
mış olarak konuşulmasmdan an 
cak fayda bekleyen bir rejim 
içindeyiz. Şimdiye kadar bu gi
bi münakaşaları yapan gazete -
lerin şimdi de kurultayınızda 
kendileri münakaşa konusu ola
caktır. 

Arkadaşlar, son söz olarak 
büyük önderimiz Atatürkün ya
rattığı devrime Iayik bir Türk 
basını kurmak yolundaki birle
şik isteklerimizin gerçekleşmesi 
ne doğru atılan bu adımın da ve 
rimli ve temelli olmasını cand1n 
dilerim., , 

Vedat Nedim Tör'Un söylevi 
Ankara, 25 (A.A.) - Türki -

ye birinci basın kurultayının hu 
günkü açılığı toplantısında ba -
sm genel direktörü Vedat Ne -
dim Tör şu söylevi vermiştir: 

Sayın arkadaşlar, 
Basın genel direktörlüğünün 

(Teşkilat ve vazifeleri) üzerine 
olan kanun, bize basın kurultay 
larını toplamak ödevini de ver
miştir. Bu ödevin ye:ine getiril 
mesinde bize yardım ve ilgileri
ni esirgemiyen, ve bütün kurul
tayımızı varlıklarile ünlendiren 
arkadaşlarımıza teşekkür borcu 
muzdur. 

Yukarıda adı geçen kanunun 
basın genel direktörlüğüne yük 
!ediği ödevler arasında şunlar 
da vardır: 

Ulusal basının devrim pren -
siplerine, devlet siyasasına ve 
ulus ihtiyaçlarına uygun alınası 
m sağlamak, 

Basının en önemli bir oydan 
(telkin) ve eğitim ( terbiye) a
racı (vasıtası, olmak vasfını 
gerçekleştirmek için tedbirler 
almak, ulusal gazeteciliğin dü -
zeyini yükseltecek tedbirlerin 
alınmasına klavuzluk etmek. 

Basın genel direktörlüğüne 
verilen bu ödevler devletin ba -
sınr anlayışındaki devrimin en 
canlr bir belgesidir. 

Türk tarihinin hiç bir devrin 
de, devlet'f>asın kurumuna Ka -
malist rejimin verdiği değeri ve 

önemi vermemiştir. Ancak Ka
malist rejimdir ki basını en ö -
nemli bir oydan ve eğitim aracı 
olarak tanıyor. Ve gerçekten ga 
zete, Türkiyede oydam ve eği -
tim araçlarının başında gelir. 
Bir çok kuvvetli radyo istasyon 
larına sabah karanlığından ge -
ce yarılarına kadar süren radyo 
programlarına, köylere kadar 
giren almaçlara (ahize) malik 
bulunan, film endüstrisi geliş -
miş olan halkın çeşitli tabaka
larını konferanslarda, toplan -
tılarda mobilize edebilen mem
leketlerde belki gazete oydam 

Vedat Nedim Tör 
ve eğitim araçları arasındaki 

'baş rolünden epey kaybetmiş o
labilir. Fakat Türkiye gibi rad
yo istasyonları cılız, proğram -
lan dar, aboneleri -yılı, fikn 
endüstrisinden yoksun, konf e -
rans ve toplantıları kıt olan bir 
memlekette gazeteyi en önem
li bir oydam ve eğitim araçı ola 
rak saymak yerindedir. 

Saltanat ve Meşrutiyet dev -
rindeki Türkiyede basın kuru-

muna karşı devletin kayıtsız 
kalmış olması sebepsiz değildi. 
Çünkü bu rejimin ubsa oydaya 
cağı (telkin edeceği) tek bir sa
vası (davası) ve tek bir ideali 
yoktu. 

Ekonomik, soysal, kültürel, 
siyasal alanlarda statükoyu ko
rumaktan başka hiç bir kaygusu 
olmıyan saltanat rejiminde ga
zete ve gazeteci savsanabilir bir 
faktördü. 

Fakat, Sevr'de kötü bir sö -
mürge (koloni) derkesine indi
rilmek istenilen Türkiyeden bu 
gün arsıulusal siyasa aleminde 
hatırı sayılır bir örnek varlık ha 
line gelen, ekonomik egemenli
ğini ve bütünlüğünü en çetin 
şartlar içinde ve en kısa bir za
manda tamlaştmnak kavgası i
çinde bulunan, yaşama, düşün -
me, duyma aleminde yaratılan 
en kökel devrimlerin ulusta bir 
birlik ahlak ve bir şuur haline 
getirilmesi ideali karşısında du 
ran, kısaca siyasal, ekonomik, 
soysal, kültürel alanlarda bin 
bir çeşitli ve canlı savası olan A
tatürk Türkiyesinde gazete: 

1 - Devrim, prensip ve ide
allerinin geniş halk yığınları i
çinde yayılması için en kuvvet
li bir propaganda organı, 

2 - Devrim fütuhatının kay
taklığa (irticaa) karşı en uya -
nık bir müdafaa aracı. 

3 - Devrimci hükumetin yap 
tığı işlerde en samimi bir yar -
dımcı ve uyarcr (ikazcı). 

4 - Halkın siyasal, ekono -
mik ve kültürel eğitiminde 
(terbiyesinde) en etkin (mües
sir) bir okul, olmak gibi ünlü 
bir misyonun mümessilidir. 

TOrk &..,.,. aiJ-i .is;inde bu a
na prensipleri kabul etmiyecek 
tek bir kişi bulunamaz. İşte bi
zim basınımızı diğer bütün mem 
leketlerin basınlarından ayırt e
den yüksek kalite de budur. 
Türk hasmı. siyasal partilere 
parçalanmış olan memleketler 

İsmet İnönü' nün Söylevi 
[Baş tarafı 1 inci sayfadaJ 

ruz bulundurmamalıyız. Bunu 
anla.mak ve anlatmaya çalışmak, 
birinci derecede, matbuatımı -
zın vazifesidir. Şimdi yapaca -
ğımız şey, böyle bir hava mese 
lesinin ortada olduğunu söyle -
mek ve bunu bütün vatandaşla 
ra anlatarak kendilerinden yar -
dım etmelerini bir vazife saydır 
maya, yaymaya ve anlatmaya 
çalışmaktır. Her birimiz, aile • 
miz ve muhitimizdeki arkadaş • 
larımız, Türk hava kurumuna 
az veya çok her hangi bir yar -
dnm yapıp yapmadığımızı sor -
maya cesaret edersek, bütün 
memleketin bu meseleye ilgisi -
ni kökleştirmiş, yaymış ve isti -
fade olunacak, verimli bir hale 
getirmiş olacağız. 

Gazetelerimizin bilhassa dik
katini çekmek istediğim şudur: 
Bütün dünyanın bugün uğraştı. 
ğı şey, hava tehlikelerine karşı 
tedbir bulmaktır. Bu bir fantazi 
değildir, bu bir ciddiğ mesele • 
dir, bir tehlikedir. Onun için bu 
nun gerek fenniğ taraflarını, ge
rek sıyasal taraflarını büyük 
bir alaka ile takip etmelisiniz. 
Ve memleketin her tarafına bu -
nu öğretmelisiniz. Sizin içinizde 
öyle yüksek şahsiyat ler vardır 
ki, bu devleti ekonomik veya sü 
el, başlıca meselelerini hiç ol -
mazsa benim kadar bilirler. E
ğer bunu da bir mesele olarak e
linize alsanız, az zamanda baş
lıca mütehassislardan olursu -
nuz. Bu meseleyi halletmek i
çin Jazırn olan tedbirleri ve ödev 
leri, benden daha iyi vatandaşla 
ra telkin edecek mevkide bulu -
nuyorsunuz. Hava tehlikesini bi
lenleri çoğaltmak, hava tehlike 
sinin ne olduğunu vatandaşlara 

: Başbakan ismet lnön' 
söylevini veriyor] 

anlatmak ve memeleketin hava 
tehlikesine karşı korunması i -
çin lazım gelen tedbirleri önce -
den vatandaşlar arasında yay
maya çalışmak - çünkü başlıca 
sanatınızdır - ayni zamanda i
çinde bulunduğumuz her türlü 
şartların yardımı ile, devlet ve 
milletin el birliğiyle bu tehlike 
yi bertaraf için çalışmasına yar 
dım etmek mevkiinde ve ödevin 
de bulunuyoruz. 

Toplantınızı memleket için 
faydalı ve hayırlı bir fırsat te -
takki ederim. Memlekete yapa -
cağınız hizmetler, elbirliği ede
rek ve biribirinizi daha iyi tanı -
yarak daha yüksek bir dereceye 
çıkacaktır . 

Kaniim ki, bütün çalışmaları
nız arasında Türkiyenin hava 
tehlikesine maruz olduğunu bi -
rinci mesele olarak ele ıtlacaksı
mz. (sürekli alkışlar) 

basını gibi sınıfcı, partici ve boz
guncu bir matbuat değildir. 

Türk basını hic bir özel veya 
smıfcı çıkarın (~enfaatin) aleti 
değildir. Türk basını kendisini 
devrim ideallerine vermiş, tam 
anlamile ulusal bir matbuattır. 

Basınımızdaki krız 

Fakat itiraf edelim ki, bası -
mmız bugün bir kriz içindedir. 
Bu krizin gösterilerini şöylece 
özetebiliriz: 

1 - Tirajın ve sürümün azlı
ğı, 

2 - Sayfa rekabeti, önüdeşi, 
3 - Yayım işlerinin bozuklu

ğu, 
4 - Gazeteciliğin bir erik 

(meslek) olarak organize olma
ması. 

İşte ibu kurultayın proğramı 
da bütün bu mesel,..lerin görüşül 
mesine imkan verecek bir şekil
de hazırlanmıştır. Şimdi yüksek 
kurultayca ayrılacak üç komis
yonun çalışmaları bizim buraya 
kadar getirdiğimiz işi tamam -
hyacaktır. 

Kurultayın sayın üyelerini 
saygı ile selamlarım. 

Komisyonlar 
Ankara, 25 (A.A.) - Basın 

kurultayı komisyonları şu suret 
le teşekkül etmiştir. 

KUltur komisyonu 
Başkan: Asım Us (Kurun), 

Rapörtör: İbrahim Necmi 
(Türk dili araştırma kurumu) • 

Katip :Nureddin Artan(Ulus) 
Üyeler: 
İhsan (talim terbiye reisi), 

Nasuhi Esat (Ulus), Fazıl Ah
met.Kemal Salih (Cumhuriyet). 
Re,at Nari (Maarif genel ens
pektörü), Ahmet Halit, Ercü -
ment Ekrem (Cumhuriyet), Zi· 
ya Çalık (Konya}, Burhan Ca
hit (Köroğlu), Sedat Simavi, 
Rasim Us (Haber), Nusret Köy 
men (Ülkü). 

Meslek komisyonu 
Başkan: Ziya Gevher Etili, 

Rapörtör: Naşit Uluğ, Katip: 
Avni (Akşam), 

Üyeleı·: 
Mecdi Sayman (Tan), Kera -

mi (Gazeteciler birliği), Mekki 
Sait (Cumhuriyet),Celal Davut 
(musahhihler mümessili), Ta -
hir Karauğuz (Zonguldak), Ke
nan Akman (Balıkesir), Nec -
meddin (Malatya), Bilal (Haf -
ta)';o Musa Ataş, Ömer Nakip. 

iş birliği komisyonu 
Başkan: Haydar Rüştü 
Rapörtör: Refik Ahmet 
Katip: Fuat Cumhuriyet) 
Üyeler: 
Abdülahat, Akagündüz, Fe -

rit Celal, Muvaffak (Ajans), 
Ali Naci (Tan), Kazım Şinasi 
(Akşam), Yusuf Ziya (Akbaba) 
Süreyya Örge Evren, Ömer A -
<;ım Aksoy (Gaziantep), Faruk 
.;ükrü Yerse (Eskişehir), Gül -
ekin Arda (Trakya), Ali Riza 

Gürsoy (Karadeniz). 

Saygı kararı 

Ankara, 25. A.A. - Türkiye 
birinci Basın kurultayının bu
günkü açılış toplantısında baş
• .ı en büyüğümüz Atatürk oldu
ğu halde Kamutay Başkanı ile 
Başbakan ismet inönüne ve 
Partiye, kurultayın saygı ve 
sevgilerinin bildirilmesi için bir 
takrir verilıniş ve alkışlarla kar
şılanmıştır. 

Yine bu toplantıda memleke
timizin ic ve dışından gönderi
len ve k~rultaya iyi ve verimli 
işler başarmasını dileyen telg
raflar okunmuştur. Bu arada 
Belg-rad'da çıkan Balkan Herald 
gazetesi müdürünün gönderdiği 
telgraf kurultayın alkışlariyle 
karsılanmıştır. 

Balkan Herald direktörü telg
rafında şöyk demektedir: 

"Türkiyenin ve bütün Balkan 

devletlerinin menafiini müdafaa 
eden birinci ve tek İngiliz gaze
tesi olan Balkan Herald, kurul
tay reis ve azasına içten gelen 
muvaffakiyet dileklerini sunar 
ve kurultay ile mesai birleştire
rek hizmette bulunmaya hazır 
olduğunu bildirir.,, 

AtatUrke saygı 
Ankara, 25.A.A. - Basın ku

rultay başkanı Şükrü Kaya, ku
rultayın büyük önder Atatürk'e 
saygı ve sevgilerini bildiren şu 
telgrafı gönd~rmiştir : 

Kamal Atatürk Cumurluk 
Başkanı 

İstanbul 
" Bugün Ankarada çalışma

ya başhyan birinci Türk Basın 
kurultayının yüksek varlığınıza 
ve Türk devrimine candan bağ
lılığını bildiren saygılarını yük
sek katınıza arzederim.,, 

Zafer 3bidesine çelenk 
Ankara, 25.A.A. - Türkiye 

Basın kurultayı üyeleri bugün 
öğleden sonra Ulus Basın evin
de toplanmışlar ve oradan za
fer abidesine giderek bir çelenk 
koymuşlardır. 

Bundan sonra, Parti kurağı 
ziyaret edilmiş Basın üyeleri 
burada C. H. Partisi j?'enel sek
reteri Receb Peker tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Köy kahvesine davet 

Genel sekreter Kurultay üye
·~ rine kısa bir söylev söyleye
rek gazetelerin devrim yolun
daki hizmetlerini saymış ve ga· 
zetecileri, Parti programı üze· 
rinde daha J!eniş konuşmak üz. 
re salı günü saat 16 da Keçiö
rendeki köy kahvesine çağır· 
mıştır. 

Delegelerden Refik Ahmed 
Sevengil kısa bir cevab vererek 
Genel Sekreterin Basın için kul· 
!andığı güzel sozıeı c ve ac:alır sü
n Ü için olan davetine teşekkür 

etmiş ve Basın Kurultayı üy~ 

terinin saygılarını bildirmiştir. 

Parti kurağından sonra Ka· 
mutay kurağı ziyaret edilereli 
bir müddet Kamutay görüşme
leri takib edilmiş, ziraat, Mer
kez Bankaları, Halkevi, İsmet
paşa Kız enstitüleri, Nümune 
hastanesi, Sihhat enstitüsü ve 
verilen müsaade ile Çankayada 
Cumur Başkanlığı köşkü gezil
miştir. 

Basın Kurultayı üyeleri Çan
kaya dönüşünde Başbakan İs· 
met İnönü, iç işleri bakam Sük· 
rü Kayanın köşklerine uğra

mak suretile saygılarını göster· 
mislerdir. 

Kurultay yarın komisyonlar 
halinde akşama kadar toplantı
sına devam edecektir. 

Doktorların raporları 

Ankara, 25.A.A. - Bugün 
toplanan Türkiye Birinci Basın 
Kurultayına memleketimizin 
bir çok değerli doktorlarının 

muhtelif mevzular üzerine yaz
mış olclul:lan bazı raporlar ve· 
rilmiştir. 

Mazhar Osman raporunda ga
zete yazılarının halk üzerin'de 
tesirini psikoloji ve hijyen man
tal bakımından tedkik etmekde, 
Dr. Fahreddin Kerim Kökay 
sinir cümlesi ve karakter inki
şafında matbuatın rolünü göz
den geçirmektedir. Dr.izzeddin 
Şadan da raporunda dinamik psi 
koloji prensiplerine göre Bası
nın "dramatizasyon ,, şehvani 
speküler. unsurlerini tedkik et
mektedir. Bunlardan mada Hıf
zurrahman Raşid tarafından ga
zeteler ve halk terbiyesi üzerin
de bir rapor ile yine bir peda
gog tarafından çocuk ve halk 
terbiyesi bakımından mevzulu 
verilmiş iki rapor daha vardır. 
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KAVGAM 
H i t 1 e r' i n y a z d ı ~ ı kitab 

[BU ESERDE iLERi 
SURULEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGIMIZ YOK • 
TUR. BU TEFRlKAYI 
BOTUN DUNY ADA DE
DIKODU UYANDIR • 
MIŞ SlYASJ BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.l 

Hitler,Allahm arzu ve iradesine 
dair sadece insanlara v~ ver
meği kafi bulmuyor. Söylenilen
leri tutmak, Allahm arzu ve ira
desini de yerine getirmek de ge
rek olduğunu söylüyor. İnsan
lara şekillerini, suretlerini, isti
datlarını veren Allahtır.Allahm 
eserini tahrip edenler de, ona 
karşı asi vaziyetinde bulunuyor
lar demektir. 

Dine hürmetsizliğin en kötü
sü, yahudi ile sağlam ırktan bir 
Alman kızının evlenmesidir. 
"Milletler arasında· tufeyli bir 
halde yaşıyan birtakım esmer 
adamlar, tecrübesiz sarışın genç 
kızlan mütemadiyen iğfal edi -
yorlar, bu suretle yerine konma
sı kat'iyyen mümkün olmıyan 
güzel bir varlığı tahrip ediyor
lar.,, 

flalbuki kiliseler, yahudi düş
manlığını telkin etmiyorlar, ya
hudilerle evlenmek gibi büyük 
bir felakete mani olmağa çalış -
mıyorlar. Irkı tehdit eden diğer 
inhitat amillerini de gözönüne 
almıyorlar. Avrupa memleketle
rinde hıristiyanhk itikatlarının 
gevşediğinden şikayet ediyorlar 
ve buna taviz olarak da gidip 
Hotantoluları hıristiyanlaştır -
mağa çalışıyorlar. 

Misyonerler göndererek zen -
cilerj rahatsız etmektense, dün
yayı kendi asil görünüşü ile mu
hafaza etmek daha faydalıdır. 
Her halde zenciler, bu misyo
nerlerin gelişini dört gözle bek
liyen adamlar değildirler. Vaız
dan da anlamazlar. Katolik ve 
protestan papasları bunu yapa -
cak yı-.rd~ çocuksuz Avrupalı 
ailelere sıhhatli bir çocuğu ev
latlık alrnağı, onu terbiye edip 
yetiştirmeği, cemiyet içinden 
bir sefalet manzarasını kaldır
mağ"ı öğretseler daha iyi olur. 

Hitlere göre protestanlıkta 
katoliklikten ziyade bir Alman 
karakteri vardır. Luther,, en 
beğendiği büyük adamlardan 
biridir. Luther'in on altıncı asır 
da, hıristiyanhkta yapmak iste
diği ıslahat ile, Bitlerin yirmin
ci asırda Almanyada yapmak 
istediği siyasi ihtilalin umumi 
hatları arasında benzeyişler var
dır. Protestanlık, rakibinden zi
yade Alman menfaatlerine dana 
uygun bir dindir. Öyle olmakla 
beraber, milli menfaatlerin mü
~?f.aası, ye~i bir sahaya gcçme
gı ıcap ettırdiği zaman, protes
tanhk da ayağını bir türlü bu 
yeni sahaya atamıyor. Protes -
tanlığm şimdiye kadar olan in
kişafında takip ettiği yol, dünya 

" TAN " m tefrikası : 32. 

Edgar Wallace 

Tam bunu düşünürken, dış 
kapıdan bir anahtar sesi duyul
du. Hemen ayağa kalktı ve çatı 
altına cıkan merdivene doğru 
yürüdü-. Tavandaki kapağı tam 
açacağı sırada, arkasından bir 
ses duydu: 

- İn aşağı 1 İn aşağı 1 
Brabazon aşağı indi. Gözleri 

karanlığa alışmıştı. MeçhUI a -
damla evvelce konuştuğu daha 
karanlık dehlize doğru yürüye
cekti. Deminki ses dedi ki: 

- Olduğunuz yerde duru -
nuz size yiyecek getirdim, elbi
se getirdim. Bıraktığım paketin 
icinde her sey var. Traş olunuz, - .. 
giyininiz. 

Brabazon sordu: 

işlerini görüş ve anlayış tarzı 
cerınenlik davasına daha fayda
lı olmasına mani oluyor. Milli 
hissi daha kökleştirmek, Alman 
ruhunun temelli karakterlerini 
muhafaza etmek gibi va.srflar, 
protestanhğm kurtuluş temel -
!erinde mevcut olduğu halde, 
bu vazifeler ihmal ediliyor. 

Bitlerin katolik kilisesinden 
de başka şikayetlerin vardır. Da 
ha kendisi A vusturyada bulun
duğu zamanlarda, katolik baş
papazının Habsburg hanedanı
na bağlılığı ile Cennenliğe kar 
şı aldığı vaziyet, genç Hitlerde 
derin bir nefret uyandırmıştır. 
Almanyada katolikliğin müda~ 
faasıru üzerine alan partilerin 
politikasını da beğenmez. Bu 
partinin içinde apaçık hainler 
bulunduğu gibi, dış siyasada d.a 
Avusturya ile koyu ittifak ta
raftarı kesilerek Almanyanın 
zayıflamasına sebep oluyordu. 

Bu Katolik partisi 1918 de 
ve 1919 da, Erzberger'i de baş
hca şeflerinden biri seçerek, 
Weimar kanunu esasisinin amil
leri olan Yahudilerle birleşme -
mişler miydi? O zaman bu parti 
Alman yurdseverlerinin kin ve 
nefretlerini uyandırmamışsa bi. 
le, Bitler yalmz bu sebepten 
dahi olsa Katolikler:n politika 
menfaatı yüzünden bu derece 
düşmüş olmalarını bir türlü af
fedemiyor. 

Hülasa Katolik kilisesi siya -
sal bir partiye çevrilmek gibi bir 
gaflete ve hataya düşmü~tür. 
Hitler Protestan kiliselerini de 
takbih eder, çünkü onlar da AJ
manya'nın selameti için Jü7umıu 
gördüğü Yahudi aleyhtarı bir 
politikaya hizmet etmekten ka
çmtnrşlardır. 

Yukarrki satırlardan Milliyet
çi Sosyalist partisinin, ıslahat 
programında dine ne kada·r yer 
verdiği anlaşılıyor. Bir defa pro
testanlık ve katoliktiit «nsmaq,. 
ki çarprşma ortadan .,kalkmalı .. 
dır: 

İki dinin girişeceği az çok ka
palı bir savaş, Alman birliğini 
tehlikeye düşürebilir. Hitler Al· 
man katoliklerine bir fenalık 
yapmak istemiyor. Kiliselerini 
ancak dini ihtiyaçlar için ser -
best bırakıyor, fakat poJitikaya 
kanşmalarma da razı olmuvor. 

Muayyen sınırlar içinde din 
serbestliği, itikat sağlamh~.n.ı 
dokunmamak, hahamlar hariç, 
diğer bütün mezhep reislerinin 
halk kitlelerinde ahlakı kuvvet· 
lendirmeğe çahşmaları ve bil -
hassa Hitler'in "ırkın sıhhati,, 
diye ad ve ehemmiyet verdiği 
kan temizliğine dikkat, işte Mil
liyetçi Sosyalist partisinin prog
ramında din kısmına ayırdrğı 
madde ... 

Bitlere göre, partinin kendi 
sıyasal faaliyetine yabancı olan 
hiç bir şeyle ilişiği yoktur. Par
tinin üzerine aldığı iş din ısla
hatı degil, Alman ulusunu yeni-

- Peki ama, ondan sonra ne 
olacak? 

- Öbürgün Victoria rıhtı -
mından Yeni Zelndaya hareket 
edecek vapurda sizin için bir ka 
mara kiraladım. Pasaportunuz 
d~ pa~e~in içindedir. Şimdi beni 
dınleyıı:ız.: Bıyıklarınızı da traş 
edecek~.ını~: Hatta kaşlarınızı 
da... Çunku yüzünüzü en belli 
eden yerler, oralandır. 

Brabazon düşündü. Demek 
ki bu adam kendisini evvelce 
görmüştü, tanıyordu. Ellerini 
kaşlarına kaldırdı. Meçhfıl ziya
retfiiye hak verdi. 

Öteki devam ediyordu: 
- Size para da getirdim.Mart 

bankadan hesabı keserken, ken
disine altmış bin lira sahte ban
knot vermiştiniz. Altmış bin li
ranız buradadır. Siz bu adamı 
ortadan kaldıracağımı pek iyi 
biliyordunuz ... Nitekim de öyle 
oldu. 

Brabazon kekeledi: 
- Siz kimsiniz Allahaşkma? 
- Ben Kızıl çenberim. Faz-

la suale lüzum yok. Biribirimizi 
de tanırız. 

Uluslar Kurumunda 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

23,15 de toplanmıştır. 
Uzlaşma formülünde şunlar 

vardır : 
1 - Hakem usulünü ve bil

hassa kuvvete müracaat edilme
mesini ileri süren 1928 İtalyan
Habeş andlaşmasınm 5 inci 
maddesinin tamamı tekrar edil
miştir. 

2 - Uzlaşma usulü için bir 
sonuça varılamadığı takdirde 
konsey yeniden toplanacaktır. 

Litvinof'un teklif 
ettiği karar projeleri 

Cenevre, 25. A.A. - Litvinof 
uluslar kurumu konseyine iki 
karar sureti projesi vermiştir. 

Bunlardan birincisi İtalyan ve 
Habeş hükumetlerinin ikinci ka 
nun toplantı devresi sırasında S 
birinci kanun 1934 de 9kmış ol
duklarım bilitmeleri (ilan etme
leri) esasına dayanmaktadır. 

İtalyan hükfuneti, Habeşistan 
hükumetinin Habeş olmıyan 
yargıçlar belitmesine (tayin et
mesine) karşı protestoda bu
lunmaktan vazgeçmesi suretin
de gösterilen isteği kabul et
miştir. Her iki hükUrrıet yargıç 
kuralı ile anlaş'1mamazlığın 2 5 
ağustosa kadar kotarılmasında 
uygun kalmışlardır. 

İkinci karar suretinde konse
yi her iki hükumeti anlaşmaz
lığı 2 ağustos 1928 tarihli İtal
yan - Habeş andlaşmasmın 5 in
ci maddesi hükumlerine göre 
kotarmakta temamen özgen 
bırakmaktadır. Konsey, dört 
yarg-ıç meseleyi kotarmakta uy
gun kalmadıkları ve yahut önü
müzdeki temmuzun 25 ine ka
dar beşinci bir yargıç belitmez
lerse yeniden toplanmayı karar 
al tına almıştır. 

Bununla beraber dört yargı:ç 
bu tarihi uzatabileceklerdir. 

Konsey aynr zamanda 2~ a
ğustosa kadar yargıç kuralı ile 
anlaşmazhğxn kotarılması kabil 
olmazsa yeniden toplanmayı da 
karar altına almıştır. 

Sevklyabn sebebi 
Konuşmalar sırasında Habeş 

delegesi, baron Aloisi'ye doğu 
A f r i k a ileride yapılacak 
asker ve gereç (malzeme) taşı
mak hakkında bir çok sualler 
sormuştur. 

İtalyan delegesi, hükumetinin 
bu toprakları savga (müdafaa) 
haline koymak istemiş olduğu
nu, çünkü şimdiki anlaşmazlığın 
süel bir saldırmadan ileri gel
diğini söylemiştir. İtalya hüku-

den tensik etmektir. 
Hitler her iki dinde de mille

tin maneviyetini sağlam tutacak 
yüksek bir kıymet görüyor. 

Nutuklarında bu bakımdan 
hazan bir papaz gibi vazeden 
cümlelerine de rastgelinir. 

Hitler pehrizi son derece se -
ver. Tacite eski Cermenlerin 
gece gündüz içkiyi mubah say -
dıklarmı söylerdi. Halbuki Hit
ler, milletine, sağlam bildiği ka
naatlarmm sağlam bir örneği 
olmak istemiştir. 

(Arkası var) 

Banker büsbütün şaşırdı: 
- Galiba ben burada deli o

lacağım, dedi, ne zaman bu ev -
den defolup gideceğim? 

- Yarın çıkabiJirsiniz. Yal -
mz geceyi bekleyiniz. Vapuru
nuz ertesi sabah hareket ediyor. 
Ama siz geceden vapura girebi
lirsiniz. 

- Fakat vapura binersem, be 
ni sorguya çelanezler mi? Hiç 
bir tehlike yok mu? 

. - ~ayır, hiç bir tehlike yok. 
Ş~mdı bütün paranızı bana veri
nız. 

- Bütün paramı nu? ;:;-
- ~vet, hepsini. -
Sesınde öyle bir tehdit edası 

vardı ki, Brabazon titredi ve pa 
ralan verdi. 

İki deste banknot meçhul ada 
mm eldivenli eline geçti, o da 
buna mukabil kendisine bir des 
te banknot verdi. Banker, elinin 
teması ile aldığı paraların yep
yeni olduğunu anlamıştı. 

-Bu paralan başka memle • 
kette değiştirirsiniz. 

- Bu akşamdan sokağa çıka 
maz mıyım? Bu evden artık bık 

meti, bütün bu tedbirleri alırken 
göstermiş olduğu açık yüreldik
le iyi niyetini isbat etır~:;tir. İ
talyan hükumeti, her gün asker 
ve gereç taşınması için raporlar 
çıkarmıştır. İtalyan hükfuneti, 
bu savga tedbirlerinin her hangi 
bir memleket tarafından her 
hangi bir surette tenkit edilme
sine müsaade edemez. 

Konsey, uluslar kurumu söz
leşmesi prensiplerine uygun O· 
larak hareket etmek yükümün
dedir. Bu prensiplere göre, yar
gıç kuralına baş vurulursa baş
ka yolda her hangi bir girgide 
bulunulamaz. Her türlü arsrma 
(müdahale), önemi gerektiği 
kadar de~erlenmemekte olan an 
laşmazlığı şiddetlendirmekten 
başka bir sonunç vermez. İtal
ya hükumeti, 1928 andlaşması 
hükumlerine göre çalışacakolan 
yargıçların ödevini güçleştir
mek istemez. Bununla beraber 
yargıçlar sınır meselesini kesti 
rip atamıyacaklardır. 

İtalya yargıç k,uralmı kabul 
etmek suretiyle iki hükumet ta
rafından kabul edilmiş olan yü
kenleri gözetmek istediğini is
ba t etmiştir. 

İtalyan ve Habeş delegeleri 
görüşme sırasında yargıçların 
sınır meselesini kotarmaya yet
keJed olmadıkları yalnız bu me
seleyi özgür bir surette incele
meye izinli bulunduklarında uy
gun kalmışlardır. 

Dostça hal •• 
Fransız dışarı işleri bakam 

Laval, Fransa adına iki hüku
metin dostça bir çözge bulmak 
için iyi niyet göstermiş oldukla
rını bildirmiştir. :aunun için iki 
hükumete güvenmek ve bir daha 
bu görüşünün açılmıyacağını ü
mit eylemek gerektir. 

Uluslar kurumu konseyi, oto
ritesini bir kerre daha barıştan 
yana kullanmıştır. 

Eden İtalyan-Habeş anlaş
mazlığının İngilterede ciddiğ 
kaygular uyandırmış olduğunu 
söylemiştir. Anlaşmazlıktan do
ğan aorav (mesuliyet), yalnız 

i i tara m deği aym zaman -
da uluslar kurum,u konseyinin
dir ve şimdi konseye düşen ö
dev, bu işin gelişimini dikkatle 
kovalamaktır. 

Litvinof, uluslar kurumunun 
dünyanın her tarafında ba.rışı 
koruma yolunda ilgili olduğu
nu göstermiş bulunduğunu bil
dirmiştir. 
Habeş delegesi, Fransız ve 

İngiliz deleg-elerine aracılıkta 
bulunmuş olduklarından dolayı 
hükumeti adına teşekkür etmiş 
tir. 

iki tarafça kabul edilmiş o
lan karar suretlerinin İtalya ile 
Habeşistan arasında dostça mü
nasebetlerin başlamasına yar
dım etmesi için Habeşistan e
linden ·geleni yapacaktır .. 

itayan delegesi baron Aloisi, 
kendisinin de minnet ve şükra
nım bildirmek istediğini ancak 
teşekkürleri kabul etmesi mi 
yoksa teşekkür eylemesi mi la
zım gelmekte olduğunu bileme-

tim. 
Kızıl çenber bir müddet dü -

şündü. Nihayet: 
- Peki, dedi, fakat biraz teh

likeli olduğunu unutma. Şimdi 
haydi yukarıya çık! 

Emir o kadar kati idi ki, Bra 
bazon münakaşayı aklına bile 
getirmedi. 

Bir kapınrn kapandığını işitti 
ve çatı penceresinden bir göl -
genin bahçeye ve oradan soka • 
ğa çıktığım gördü. 

Tekrar aşağıya indi ve el yor 
damı ile meçhul adamın getir 
diği paketi aradı ve buldu. 

Mutfakta bir köşede bulduğu 
yarım mumu yakabilecek vazı· 
yetteydi. Mumu yaktı. Evvela 
paraları saydı. Yepyeni ve seri
siz numaralardı. Halbuki kendi 
paralan seri takip ediyordu. 
Bıyığım kazıdı, kaşlarını: ka -

zıdı, yeni kostümünü giydi bam 
başka bir adam manzara~ında 
dışarıya çr.ktı. Ceplerindeki def 
ter~, bu adamın eşkalini yazan 
polısler de kendisini tanıyama
dılar. 

Euston istasyonu civarında 

B e ş i n c i B i ·s i k 1 et 
Teşvik Varışları 

Yarışa girenler ve yarış 

Cuma günü yapılacağı bildiri! 
miş iken bazı engeller yüzünden 
geri kalan İstanbul bisiklet teş
vik yarışlarının beşincisi dün 
yapılmıştır. 

Yarış mesafesi Mecidiye kö -
yü - Kilyos ve Kilyos - Meci -
diye köyü olmak üzere 62 kilo 
metre idi. 

Yarışa Ankaradan altı, İstan 
buldan üç, Kocaeliden bir bisik-
letçi girdi. Sonuç da Ankara 
gücünden Eyüp iki saat beş da 
kika krrk saniyede birinci, yine 

Yugoslavya 
Kamutayında 

Belgrad, 25.A.A. -Yeni Yu
goslavya kamutaymda bugünkü 
hükumete taraftar 301 saylav 

partilerinden de 67 

diğini söylemiştir. 
Bu diyevden sonra konsey iki 

karar suretini de kabul etmiştir. 

lngilterede memnuniyet 
Londra, 25.A.A. - Uluslar 

kurumu konseyi tarafından ve
rilen karar İtalya - Habeş an
laşmazlığının memnuniyet veri
ci bir şekilde kotarılması bakı
mından Londrada iyi bir esas 
olarak telakki edilmektedir. iki 
tarafın uzlaşıcı zihniyetini ve 
Eden'nin iyi bir surette ara bul
ması sayesinde bütün müşkül 
noktalar kotarxlmış gebidir. 

Paris, 25.A.A. - Gazeteler, 
İtalyan-Habeş anlaşmazlığında 
elde edilen uyuşmayı büyük se
vinçle karşxlamaktadır. 

Boyuna asker gönderiliyor 
Napoli, 25. A.A. - 2.200 as

ker ve zabit ile malzeme taşıyan 
Gange vapuru dün akşam doğu 
Afrikasma doğru yola çıkmıştır. 

küçük bir otelde bir oda kirala -
dı, hemen yattı, uyudu. Ortalık 
tan kaybolduğu gündenberi ilk 
rahat ve sakin uykusu da bu ol
du. 

Ertesi gün odasında bir yere 
çıkmadı. Fakat geceleyin yeme 
ğini oracikta yedikten sonra, 
şöyle dışarıya doğru bir süzül -
mek istedi. Kimsenin kendisine 
dikkat etmediğini, ehemmiyet 
biJe vermediğini görünce cesa · 
reti arttı. Vapurda sorguya çek 
seler bile yerinde cevaplar vere 
bilmeğe de güveniyordu. Buna 
rağmen daima tenha sokaklar • 
dan gidiyordu. Köşenin birinde 
iri kırmızı harflerle basılmış bir 
ilan gördü ve okudu. 

Okuyunca kafasında bir fi -
kir canlandı. On bin lira almak 
ve rahata kavuşmak .. Sonra va
pura binip kaçmak o kadar em -
niyetli bir iş değildi. Daha son
ra yeni Zelandaya gidip te ne 
yapacaktı? Hele parasız da ka -
hrsa, muhakkak köpekler gibi 
sürünecek değil miydi? 

Elindeki parayı hemen bir 
banka kasasına koysa, sonra po 

Ankara gucunaen Niyazı ııci sa 
at yedi dakikada ikinci, İstan • 
buldan ve Süleymaniye klübün .. 
den İhsan iki saat sekiz dakika 
da üçüncü, Ankara gücünden 
Galip iki saat yirmi iki dakika 
da dördüncü geldiler. Derece a~ 
lanlara madalyalar verildi. 

Yarışa giren Türkiye şampi .. 
yonu Talat, yolda bisikletinin 
lastiği patladığından yarıştan 
çekildi. 

Ankaralı bisikletçilerin mu • 
vaffakiyetini takdirle karşıla .. 
nz. 

Benes'in Mos· 
kova seyahati 

Cenevre, 25. A.A. - Laval 
ve Litvinof, ikinci defa olarak 
buluşmuşlar ve bugünkü sıya
sal durum hakkında konuşmuş· 
lardır. Litvinof, Çekoslovakya 
dış işleri bakanı Benes ile de g-0-
rüşmüştür. Bu son k~nuşrı:~da 
Benes'in Moskovaya gıdecegı ta 
rihin görüşüldüğü sanılmakta
dır. 

Oöring Peştede 
Budapeşte, 25. A.A. - Gö

ring kral Naibi Horty ile görüş
müştür. 

Göring'in önce Belgrad'a git• 
mesi kararlaştırılmıştı. Fakat 
seyahat programr değiştirilmiş 
olduğundan Göring Sofya'da bi· 
raz durduktan sonra 1 O haziran
da Belgrad'a gidecektir. 

Venizelos cumuriyetçl 
Atina, 25 (Hususi muhabiri _., 

mizden) - Venizelosun kendi
sine isnat edilen kralhk taraf• 
tarlığını tekzip ederek Yuna· 
nistanm müttehit yaşaması için 
Cumuriyetten başka idarenin 
doğru olmadığım bildirdiğini 
Atinaika Nea gazetesi yazıyor. 

lis müdürlüğüne gitse, onlara 
Kızıl çenber hakkında bildikle
rini söylese, hülasa bu suretle 
rahata kavuşsa fena mı olurdu? 

Kendi kendine yüksek sesle: 
- Ben bu işi yaparım, de • 

di. 
Yam başında bir ses ceva.P, 

verdi: 
- Çdk iyi yaparsınız. 
Baktı. Şişmanca bir adam .• 

Lastik pençeli ayakkaplarile 
hiç sezdirmeden yanma yaklaş· 
mış bir adam.. Hemen tamdı: 

- Parr. 
- Evet, ben .. Şöyle bir i~i. a; 

dım benimle yürümez misınlZ · 
Evvela haber vereyim ki, mu : 
kavemete kalkarsanız kendiniZt 
beyhlide üzmüş olursunuz. 

Karakola vardıkları zaman, 
oradan bir genç kız çıkıyordu· 
Fakat Brabazon öyle telaş ve he 
yecan içindeydi ki, bir zaman ; 
lar maiyetinde çalıştırdığı bu k 
zı tanımadı bile .. 

Parr dedi ki : _ a 
- Bütün bildiklerinızı barı 

söyleneniz. sizin için iyi oıur). 
.(Arkası var · 
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FUTBOLDA 
" v 1\. 

AGIRLIGIN iFLASI 
Paristen iki gün evvel gelen 

kısa bir telgraf: "Fransa milli 
takımının Macar milli takımım 
O - 2 yendiğini,, bildiriyordu. 
Sprocular, şüphesiz bu telgrafı 
okumuşlardır. Bu haber, bu sü
tunlarda Fransızların futbolda
ki ilerleyişine dair ortaya attığı
nıız görüşün doğruluğunu bir 
daha gösterdi. Fransızlar, daha 
bir haf ta evvel A vusturyalıla
n 3-6 yenen Macarları 0-2 ka
zandılar. Fransa futbolü hesa
bına bundan güzel bir muvaf
fakiyet olamaz. 

Maç Kolomb stadında yapıl -
dı. Fransa milli takımını antre
nör Kimpton çalıştırdı. Takımı 
Yapanlar sağ ve solaçıklara As
ton ve Keller gibi çok seri akın
cılar koydular. 

Modern futbolda, çok koşan 
açıkların oyun üzerine büyük te 
sirleri var. Çünkü, artık ağır, 
fazla paslı futbol tarzı hiç değil
se bugün için iflas etmiştir. Bu
gün İngiliz futboluna yaklaşan 
nıilletler kazanıyorlar. Seyirci • 
ler de, çabuk oyundan hoşlam -
Yorlar. Fransa futbolü ,açık pro
f esyonelliği kabul ederek aya • 
~ındaki bağı çözdükten sonra 
ılcrlemeğe başladı, fakat bu iler
leyiş arasında geçirdiği tccrü -
belerle de anladı ki bugünün fut 
boluna uyan ve muvaffakiyet 
getiren tarz, çabuk oyun tarzı
dır. Bunun içindir ki Macarların 
çok teknik, fakat biraz ağır o -
YUnculanna ve oyununa karşı 
açıklarla iş görecek çabuk bir o
Yun sistemine uygun bir takım 
Yaptılar. Bu takımı da Kimpton 
gibi işten anlayan, selametin İn
giliz futbolunda olduğunu bilen 
bir antrenör çalıştırdı. 

Fransızlar, bir hafta evvel A
\7usturyalılan 6-3 yenen Macar
ların karşısında lüzumundan 
fazla "incelmediler", formların
da olan açıkları Keller ve Asto
tıun süratinden istifade ederek 
Sobuk bir oyunla Macar kalesini 
tehlikelere düşürdüler. Sıkıştık
ça sertliğe de başvuran Macar 
lllüdafaası karşısında, şaşırma -
dan oynak oyunlarında ısrar et· 
tiler. Esasen orta Avrupa oyu
nu karşısında en faydalı olarak 
tatbik edilecek usul, açık ve ça
buk oyundur. Nitekim son ge • 
len Fransız gazetelerinden öğ
reniyoruz ki Fransızlar çok ça· 
buk oynamışlar ve iki gollerini 
d~ iki açıklan ve merkez muha
cırnlerinin atikliği sayesinde 
~apmışlardır. 

Birinci devrede solaçr1darı 
}{eller süratle inmiş, topu kalc
r~ doğru ortalamış, Macar ka • 
esi tutarken merkez muhacım 

l{Urtua yetişerek ilk golü yap
tnıştır. 

İkinci devrede sağaçıkları 
l\ston süratle inmiş, mükemmel 
0rtalamış, merkez muhacımları 
l{Urtua yetişerek kafa ile ikinci 
goıu yapmıştır. 
d Buna mukabil Macarlar çok 
l'l aha teknik ve çok daha ağır oy 
lt atnışlar ve bu yüzden Fransız 
a~sine tehlike olamamışlardır. 

11' u galibiyet bir taraf tan 

1 
.. ransız futbolü hakkındaki dü
ğ Utıcelerimizi sağlamlarken, di
h~ taraftan Avusturya futbolu 
c:lıkıkında son zamanlarda yaz -
1>"· arnnızm doğruluğunu da 
'-0 Sterdi. 
ae~VUsturya, futbolda üç dört 
ita. ~ evvel tuttuğu yüksek yeri 
l'ei etı:1iştir. Bunun sebebi ga
Ribi basıttir: Hem, söylediğimiz 
kip• ~vusturya futbolunda ta -
c:le bdılen tarz ihtiyarlamış,hem 
futb ~ ihtiyar tarzı tatbik eden 

1\ 0 cular yaşlanmıştır. 
"aff v~~turyalılann üst üste mu
lttuva f 1Yetsizliklerine mukabil 
l'a, :/ak olan ta~nnlarm, İtal
~İbi manya, İsvıçre, Fransa 
lııgila Cenup Amerikası veya 
l'ani 

1
; futbol tarzı tatbik eden, 

llıed azla ve lüzumsuz "incel • 
taıt1~~,, çabuk ve açık oynayan 

S ar oldug· unu görürüz 
on ·· · llilen yunlerde Almanya'ya ye-

tine b spanyollarm mağlUbiye
tilcas ~şhca sebep, Cenup Ame-

1 Utboluna yakın bir tarz-

Macar Milli takı· 
mına Fransızların 
iki golünü yapan 
merkez muhacim 
Kurtua hasmı geç-

Jikten sonra Ma
car kalesine doğ

ru gidiyor. 

••• 

Macar Milli takı
mının sağiçi Vince 
şüt çekiyor, takat 
Fransız kalecisi 

oradadır. 

da oynadıkları halde ou maçta 
orta Avrupa tarzına kaçmış ol • 
malarıdır. 

Bunu söylemekle, Çeklerin, 
Macarların, A vusturyahlarm o
Y.un tarzlarını hiç bir suretle be-

ğenmediğimiz zannedilmemeli -
dir. Bu memleketlere vaktile 
İskoç antrenörlerinin aşıladığı 
bu sistemin, çok zevk verici ta -
rafları vardır. Çapek, Vanek, 
Kada, Blum, Şafer vesaire za • 

Fransız merkez 
muhacimi, Aston' 
un ortaladığı topa 
kafa vurarak ikin 
ci golü yapıyor 

•• 
Fransız k a 1 e s 1 
önünde Macarlar, 
ağırlıklarından 
dolayı bir şey ya-

pamıyorlar 

Macarların 1 bir hücumunda 
· Fransız kalecisi 

topu yumrukla 
uzaklaştınyor. 

eea 

Macarların uzak
tan bir şütünü 
Fransa kalecisi 
kolayca blake 

ediyor. 

manlarmda bu tarzm üstün ta
rafları pek çoktu. Çünkü bunla
rın hepsi çok usta, çok kudretli 
futbolculardı. Kabul etmek la -
zımdır ki bugün ne Çekoslovak
Y.,ada, ne Macaristanda ve ne de 

Avusturyada bu ayarda futbol • 
cular yetişmemektedir. Bunun 
da sebebi basittir: Bu memle -
ketlerin kulüplerini eskisine gö
re hayli fakirleşmiştir. Hele A
wsturyada spordan alman çok 

ağır vergi, bir kaç kulübü iflase 
sürüklediği gibi, Avusturya fut
bolunu da bugün acıdığımız ha· 
le getirmiştir. 

S. G. Savcı 
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FUAD BULCA'NIN HA VA KURUMU KURUL TA YINDAKi ÖNEMLi SÖYLEVi 

istikbal Harplerinde Ulusların Mukadde
ratını Hava Kuvvetleri Tavin .Edecektir 
'Ankara, 24. A.A. - İsmet 

İnönünden sonra Türk hava ku
rulu Başkanı Fuad Bulca önemli 
bir söylev vererek demiştir ki: 

1 

" Havacılık der~ı.r.1 bir çok şua
batmdan evvel hatıra gelen tay
yare ve tayyareciliktir. Tayya
renin bugün ve istikbalde nasıl 
bir silah ve nasıl bir kuvvet ola
cağını anbyabilmek için rakam
Ia:a i~~d etmek ve biraz gcç
mış gunlere dönmek isterim. 
Tayyare henüz çocuk denilebi
lecek kadar diğer icatlar yanın
da yeni bir mevcudiyettir. Yeni 
bir unsurdur. Bundan 32 sene 
e~vel 1903 de Amerikada Fayt 
bıraderler 22 saniye kadar hava
da kalmak ve 200 metre kadar 
bir uçuş yapmak suretiyle ha-
vacılık kapılarını açmışlardır. 
1906 da ilk rekor, saatta 41 ki
lometre kadar bir sürat ve 220 
metre bir mesafe katediş, 80 ki
loluk yani yalnız bir adam ağır- · 
lığı kadar siklet taşıyış, 1920 de 
yani 14 sene sonra 30 a mukabil 
272 kilometre sürat, havada ka
lış 22 saniyeye mukabil 24 saat 
15 dakika, bir defada katedilen 
mesafede 1915 kilometredir.Ta
şıdığı yük iki tona yakındır. 
Yükseliş kabiliyeti 10093 met:
re. 14 sene daha fark alalım: 
1934 ve 1935 senelerinde sürat 
709 kilometre ki bu resmi olan 
rekor kaydıdır. Son zamanlarda 
İtalyanın henüz tecrübeleri ya
pılmakta olan bir tayaresinin 
süratı 900 küsür kilometre, yani 
bin kilometreye yakındı. Dört 
gün havada kalış. Artık bu ha
vada kalış rekoru yoktur, taşı
nan yük ise 20 tona yakındJt'. 

Pariste tayyare hücumlanna karp 
korunma tecrübesi sırasında bir 

baloncu 

liş, bu meyanda Amerikadan 
doğrudan doğruya istanbula, 
14.43~ metre de havaya yükse
Amerıkadan Rayaka hiç yere 
konmadan yapılan seyahatlar 
vardır. Bundan başka Londra
Melburn seyahatı 18,723 kilo
metre yani dünya muhitinin nıs
fına yakın biıeıyoldur. Büyüklük 
ve yük taşıyış kabiliyetine misal 
olan bir çok tayyareler varsa da, 
yalnız bir tanesini söyliyece
ğim. Müessif bir kaza neticesin
de Rusyada düşen Maksim Gor
gi tayyaresi. 7 5 yolcuyu bütün 
konforu ile yani yataklariyle ta
şıyan içinde matbaası olup her
gün gazete neşreden ve alıcı ve
rici radyosu ve sineması bulu
nan harika denilebilecek muaz
zam bir eser idi. Dünyada bu ve 
bunun emsali yapılmaya başlan
mıştır. Bu rakamlarla 30-35 se
ne gibi kısa bir zaman zarfında 
havacılığın tayyare kısmındaki 
terekkiyau göstermeye çalış
Uı.n.,, 

MUdaf aada tayyare 
Fuad Bulca bundan sonra 

tayyareciliği şimendiferlerle mu 
kayese etmiş ve demiştir ki : 

"Tayyare, memleket müdafaa 
smda, orduda bir siiah olarak ne 
dereceye kadar bir vazife görebi 
lir. Bunun hakkında yapılan tec 
rübeleri tetkik etmek icabeder. 
Cihan harbi bu tecrübeler.i yarat 
mıştır. Cihan harbi iptidaların .: 
da bütün uluslar, memleket mu 

dafaasım derulite etmiş olan liu 
manda heyetleri tayyareler hak 
kında pek müspet fikir sahibi de 
ğillerdir. Harp esnasında hangi 
kıtaya tefrik edilmişlerse o kıta 
kumandanı bunların hizmetleri 
müşkül ve kendilerine yüklen -
miş bir ağırlık olarak telakki et 
mişlerdir. İşte bu telakki aleyh 
te en bariz delildir. Bir çok hü -
kiimetlerin tayyare vaziyetlerın 
?e.n ~!h!'n harbine girmiş yalnız 

• 1'·1 hukumetin vaziyetlerini mü -
nakaşa edeceğiz. Almanya 258, 
Fransa 138 tayyare ile harbe i§ 
tirak ettiler. İlk giriş bu mikdar 
üzerinde idi. Harbe başlar baş -
lamaz bir süvariden daha az ke
şif hizmeti yapacağı zannedilen 
tayyarelerin süvariden çok yük
sek iş gördüklerini anlayan ku -
manda heyetleri tayyareye ya -
vaş yavaş kıymet vermeye başla 
dılar. Nihayet harp. Piyade ve 
süvari kıtalan gibi hava kuvvet 
Ierinin de iştirakini icap ettirdi. 
Taarruzda kıtalara yardım ge -
linciye kadar tayyareler düş -
man üzerine sevkedildi. Bunlar 
Y~rde sürünürcesine aşağıdan 
gıderek taarruzda bulunan düş
-nan kıtalarma yağmur gibi ateş 
ederek ve bombalar atarak düş
manın ~arruzlannı durdurmuş 
ve kendı kıtalanna ihtiyat kuv -
vetler yetiştirilmesi icin lazım 
gelen zamam kazandınnışlar .. 
dır. 

Tayyarelerin artıtı 
. İşte bu hadiselerden sonradır 

kı, ordularda tayyareler lazım 
gelen mevkii ihtiramı alınış bu
lunuyorlar. Misali şudur Dört 
sene sonra 1918 de Almanya 258 
tayyareye mukabil 2815, Fran _ 
sa ıse 2750 tayyare bulunduru .. 
Y ... ordu. Harp zamanındaki ima • 
latm yekfuıu ise Alınanyada 
47637, Fransada 67 982 d' 

Fu~t. Bulc_a bwı~ so:~ tay 
Y~ılıktekı zayiatm Yiizd 5 o~dugunu aöylemis ve dem~şJ: 
kı: '1 

Uçmanların adedi 1 
Mev~utla imal edilen tayyare 

adetlerı mukayese edilecek olur 
sa orta yerdeki büyük boşluk za 
yiatı göstermektedir. Bunun i . 
çin bütün ulusların harpte mu .. 
kadder olan uçman zayiatının 
yerini doldurmak için bütün 
mevcudiyetlerile çalıştıkları gö 
rülüyor. Ve gençlik kamilcn ha
vacılığa teşvik ediliyor. Bu maık 
satla Fransada 26000, !talyada 
20000, diğer milletlerde de bu
na yakın yedek uçmanlar yetiş
tirilmiştir. Bundan başka da ha
va sanayiine azami ehemmiyet 
verilmektedir. Zira bu rakkam
lar gösteriyor ki her hangi bir 
harpte dört tarafı kapanacak o
lan bir ulusun havacılık sanayü 

ktırulmamışsa ve yahut icap e
decek kadar ilerlememiş bulu -
nursa tayyaresini hariçten ge
tirmek zaruretinde kalacağın -
dan büyük güçlüklerle karşıla
şacağı tabiidir. 

Tayyare endüstrisi 
Fuat Bulca bundan sonra tay 

yare sanayiinin yerli olması lü
zumunda ısrar etmiş ve demiş
tir ki: 

İstikbal harplerinde ulusla -
rın mukadderatını yalnız hava 
kuvvetleri tayin edecektir. Bu 
kanaat tamdır ve umumidir. 
Bunu yine teyit edeceğim: 

Bütçeler 
Fransanın hava bütçesi 222 

milyon, lngilterenin 140 milyon 
Türk lirasıdır. Son alınan ha • 
berlere göre bu miktar iki misli 
arttırılacaktır. Yani dört mil
yon olacaktır. 

İtalya 156 milyon, Almanya 
105 milyon, bu rakamı da kaydı 
ihtiyatla karşılamak lazımdır. 
Japonya 150 milyon. 

Zannedersem bu rakamlar bu 
gün dünya uluslarının havacılı
ğa venniş oldukları ehemmiye
ti gösteımeğe kafidir. 

Fuat Bulca müteakiben bir 
pilotun yetişmesi için 100 bin 
liralık bir masraf kabul etmek 
lazımdır. Ve planörlerden balı-

seaeret< şunlar ıilave etmiştir: 

Hazeri fen Ahmet Çelebi 
İftiharla söyliyebilirim, Dör

düncü Murat zamanında hczarı 
fen Ahmet Çelebi hava tetkika
tı için yaptığı tecrübelerden 
sonra herhangi bir havaya mu
kavemet edecek kanat şeklinde 
parçalar insana ilave edilirse 
uçulabilir, yani havada kalına
bilir ve istenilen istikamete gi
dilebilir neticesine varmıştır. 
~iata kulesinden kendisini bı
rakarak uçmuı ve U Bküdarda 
Doğancılarda yere inmeğe mu
vaffak olmuştur. Fakat o zama
nın padişahı bu kıymetli ada· 
mın ceza görmesine ve öldürül
mesine karar vermiştir. 

Lagar Hasan da elli kiloluk 
bir barutla doldurduğu yedi kol 
lu bir fişeğin arasına girmiş ve 
yükselerek haddi azamiye vasıl 
olduktan sonra mücehhez oldu
ğu kanatlarını açarak selamet
le denize inmiştir. Padişah bu
nu da Kırıma sürmüştür. 
Eğer bu adamlar o zamanlar 

teşvik edilmiş ve mükafat gör
müş olsalardı, Türklerde de ha
vacılığın tohwnu ta o zaman
dan atılmış ve şimdiye kadar 
bir hayh meyva vermiş olurdu. 
Planörle uçuşun amacı, uçman
lara tayyarede muvazeneyi te • 
min etmeği öğretmek, hava ce-

Yukarıda Hava Kurumu Kurultayı toplantısı, aşaQıd• 
Abdülhalik Renda ve Fuat Bulca 

reyaniarının tayyare üzeıınde 
yaptığı tesirlere karşı nasıl ~ed
bir alınacağını öğretmek, nıha· 
yet hava cereyanlarından isti
fade ederek yükselmeği ve bu 
cereyanlara uyarak dolaşmağı 
ve emniyetle yere inmeği öğ
retmektir. 

PIAnörlerin kabiliyeti 
Planörlerin kabiliyeti nedir? 

Düz hat üzerinde 7 5 kilometre 
sür'atle gidilmiştir, bu bir re • 
kordur, bugünün son rekorudur. 
KalktıMerc tekrar inmek au
retile bir planör 36 saat 35 da
kika havada kalmış ve bu pla
nör 4350 metreye kadar yüksel
miştir. Motörsüz uçuşta f ev ka
la de istidat gösterenler orduya 
verilirlerse diyebilirim ki, ç.ok 
az bir zamanda iyi bir askeri pi
lot olurlar. Bu suretle ordu, 
masraf sız mUhim bir kuvvet ka· 
zanmış olur. 

Mektepler 
Ulusların bu noktaya verdik

leri ehemmiyet ve kıymeti ar
zetmek için yine rakamlara mü
racaat edeceğim. Almanyada 21 
mektep vardır. Buraya devlet 
her sene 600 bin liralık bir para 
verir. Fransada 250 kulüp var
dır, İtalyada 92 mektep vardır. 
Bir senede bir mektepten 700 
talebe bröve almıştır. Sovyet • 
lerde 115 hava kulüpü 330 is
tasyon, 1500 planör vardır. Bu 
teşkilatta çalışan yüz bini mü
tecaviz insan vardır. En kuv
vetli teşkilat, dostumuz Sovyet
lerdedir. Össio Ayvatim deni
len teşekkülün bütçesi 108 mil
yon liradır. Devletin hava büt
çesi bundan hariçtir. Sovyetle -
rin havacılık faaliyetleri hiçbir 
hükfunetin faaliyetine benze -
memektedir. Havacılığa taalluk 
eden en ufak iş Ösı::io A vyahi
min elindedir. Yedi yaşından 
itibaren bütün çocuklar havacı
lığa alıştırılır. Fabrikalaıda ya-
pılan tayyare modelleri planla
rile doğrudan doğruya mektep
lere gönderilir. Talebeler en 
ufak parçalarından başuyarak 
planlara göre tayyareyi vücuda 
getirirler. Muayyei.1 zamanlar
da müsabakalar açılır ve bu mü
sabakalarda liyakat gösterenler 
uçuş merkezlerine gönderilir. 
Örneğini görqüğünüz şu model 
tayyare, Rusyada on yaşında 
bir çocuk tarafından parça ha
linde iken birleştirilmiştir. Bu 
bütün ulusların havalarına ver
mekte oldukları kıymeti göste
ren kuvvetli bir delildir. Uçucu
ların emniyetini istihsal etmek 
için kullanılan paraşütler üze -
rinde de çok çalışılmaktadır. 
Sovyet Rusyada paraşüt uçucu
nun maneviyatım yükselttiği, 

cesaretini arttırdığı için havacı· 
Irkta büyük bir yer tutmaktadır. 
Çok yaşlı insanlar bile paraşüt
le atlamaktan büyük bir zevk 
ve heyecan duymaktadırlar. Bu 
gün Rusyada birçok parklarda, 
eğlence yerlerinde paraşüt ku· 
leleri vardır. Askeri noktai na-

• ~ardan da harp zamanında tay· 
yareden bütün teçhizatile bir 
kıt'ayı düşman gerilerine indir· 
mek kabil olabileceği düşünül
mektedir. Türk Kuşu Kurumu
muzda paraşütçülüğe mühim 
bir yer veriyoruz. Türk gençle· 
rine doğrudan doğruya uçucu • 
luğu öğretecektir. Bunun için 
Rusyadan iki mütehassıs mual
lim getirdik. Sovyetler bunlarla 
beraber beş tane planör hediye 
ettiler. Bunların üç tanesi müp· 
tedilere, iki tanesi de tekem· 
mili etmiş olanlara aittir. Huzu: 
runuzda §Ükranla söylemek is • 
terim ki, Türk gençleri bu şube
de de büyük bir dikkat ve alaka 
gösterdiler. Yalnız Ankarada 
\ki yüzü mütecaviz genç üye bu 
teşekküle yazılmıştır. Hariçten 
hemen hergün hudutsuz müra
caatlar vardu:.Fakat bu yeni bir 
teşekküldür, planörler azdır. 

Evvela güzel bir heyeti talimi· 
ye yetiştirmek istiyoruz. Şimdi· 
lik vakti müsait olanlardan her 
gün 24 talebemiz uçuş meyda
nında sabahtan akşama kadar 
talimlerle meşguldür ve cidden 
çok yüksek bir kabiltvet e-öste-

l'aristc tayyare hücumlanna karşı 
korunma tecrübesi esnasında kahve• 

de bir adam 

riyorlar. Bu, göğsümüzü kabar• 
tacak bir muvaffakiyettir. 

Türk gençlitji ne bekliyor? 
Muhterem arkadaşlar, 
Zannedersem h a v a c ı 1 ı • 

ğın muhtelif şubeleri hakkında 
faydalı olabilecek kadar malii • 
mat verebildim. Sözümü keser• 
ken size Türk gençliğinin arzu
larını söyliyeceğim. Türk genç· 
liği Türk havalarına egemen ol· 
mak için biz büyüklerinden, ya· 
ni, ana, baba, kardeş vt kız kar· 
<leşlerinden çalışma yolun· 
açılmasını bekliyor. 

Havalarımızda emniyeti ve 
egemenliği nasıl temin edecegi· 
mizi Büyük Önderimi- Atatürk 
ve yüksek Başkanımız !smet 
İnönü çok açrk bir surette gös
terdiler. Yurdun emniyeti ve 
tam istiklali ancak ve ancak fe· 
dakarlıklara katlanmakla kaza· 
nılır. Bizi bekliyen Türk gen~
liğine bu yolun açıldığım söylı: 
yerek ve göstererek: "Haydı 
Türk genci vazife başına, Türk 
havaları egemenliğine" deme~· 
le yurt borcunu ödemenin tat 1 

gururunu duyalım (Alkışlar~· 
Türk genci kendisine verıl~

cek bu vatani ödevi muvaffakı· 
yetle, liyakatle, şerefle ve feda· 
karlıkla başarmak için damarla· 
rında özlü bir kan taşımaktadır. 
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Yirminci Asırda 
Esir Ticareti 

1 OKUDUKLARIMIZ DUYDUKLARIMIZ 

Bir lngiliz Şilebi Bir Gün Deniz 
Ortasında Yelkenli, Yük.sek Bir 
Gemi Görmüştü . Geminin içinde 
Ayaklanndan Zincirlerle Bağll 12 
Veya 14 Kişilik 20 Sırada Aşağı 
Yukarı 250 Esir Zenci Vardı 
.New - York'ta çıkan Current 

~~story'de görülen bir yazıya f ore esir ticaretinin ortadan 
alktığı boş sözdür. 

Fasta esirler 
~Fransızların işgalinden evvel 

erakiş pazarında siyah ve 
Arap erkek, kadın V..! çocuklarıf ın satıldığını gö~düğünü söy-
1Yen yazının muharriri işi şöy-

üstünde kaldı." 
Onbeş pazar 

Muharrir diyor ki: 
"Bugün Fasta bu ticaret Kal

mamıştır. Fakat bugün Uluslar 
Kurumuna girmiş on beş mem
lekette esir ticareti yapılmak
tadır. Liberia Cümhuriyeti 
Uluslar Kurumuna dahildir, fa
kat arsıulusal bir tahkik komis-

Gazetesinin satışını 
arttırmak için kadın ve 
ç o c u k kaçırtmaktan 

çekinmiyen adam 

Amerikanın gazeteciler kralı 
William Hearst geçen ay g~ze
tecilik hayatının 48 nci yılma 
bastı. Bu şayanı dikkat adam 
tarafından cıkarılan gazete ve 
mecmuaların- okuyÜcu yekunu 
(30) milyondur. 

Hearst bundan 72 yıl evvel 
doğmuştur. Gençliği Amerikada 

• işlerin yer yüzünün hiçbir ye
rinde görülmemiş şekilde büyü
düiü bir zamana tesadüf euii'i 
için Hearst bundan istifade et-
miş, gazetelerini işçinin anlıya
bileceği bir seviyeye indirmiş
tir. 

Bir zenci esir 
le anlatıyor 

''Pazar bir aua ile açıldı ve 
~edi tellal satışa başladılar. 
~:arşı ayakta veya çömelmiş 
~llnselerle dolu idi. Bir kısmı 
tl a kırmızı duvarların gölgesin-
e kuran okuyorlardı. Tellallar 
:~Ya genç ve dinç bir zenci ile 
fUıeI ve genç bir Arap kızı ge· 
ltdiler. SeY..ircilerden kibar biri 

yonunun ifşaatından sonra her
kes bilir ki, Liberia hükfuneti 
askerlerini göndererek zencileri 
esir eder ve bunları bazı Porte
kiz adalanndaki kakao yetişti
ren tüccarlara satar. 

Habeşistanda nasılmış? 
"Yine Uluslar Kurumu üyesi 

olan Habeşistanda esirlik iyice 

l:s· -
'" ~enci köyOnde esir ahcıların 

'=liie b. . 
geldiOi haber veriliyor 

~oııe ~r ış~rette bulundu, satıcı 
~c at rlı Yerınden fırlamış bir hal 
dine 1 dı. Konuştular. Müşteri 
içit{ 

3
zenci ile genç Arap kızı 

iattıltı?O dolar teklif etti. Başka 
1 çıkmadığından esirler 

kökleşmiştir. 1.240.000 kilomet
re murabbaı genişliğinde olan 
bu memlekette esirlerin sayısı 
iki milyondan eksik değildir. 
Çok "modern" bir kıral olan 
Heyla Selasiyc'nin memleketi 

Üniversiteden delişmenliği 
yüzünden kovulan Hearst ilk 

derebeylerile doludur. Bu dere
beyleri tüfekli, mızraklı çetele
rile köyleri basarlar, kulübeleri 
yakarlar, ihtiyarlan öldürürler, 
esir aldıklan kadın ve çocukla
rı, zincirlenmiş bir karvan ha
linde uzun yerlere yolculuğa çı
karırlar." 

"İmparatorlar İmparatoru 
Heyla Selasiye bunun önüne 
geçmek için elinden geleni yaıp
maktadır. Adis - Ababada esir
likle mücadele nazırlığı vardır, 
nazır da Habeşistanın eski Ro
ma sefiridir. Diğer taraf tan ve
liahdın başkanlığı altında yine 
bir esirlikle mücadele cemiyeti 
vardır. 

"Bu sayede Habeş~standa bin 
lerce esir azat edilmiştir. Azat 
edilen esirler yalnız bu memle
kette değildir. Hindistanda Ne
pal Mahracası 1924 te 58.000 
esir azat etmiştir. İngilizler de 
yine Hindistanda 185.000 esirin 
hürriyetlerine kavuşmalarına 
meydan vermişlerdir. 

"İnsanın hiçbir kıymeti ol -
mayan Çinde esir alım ve satı
mı hiçbir zaman durmamıştır. 
Nanıken'in kontrolundan uzak 
illerde milyonlarca Çinli esir 
olarak yaşamaktadırlar." 

Esir tUccarları 
"İran körfezinde İngiliz do

nanmasına mensup dört avizo, 
esir ticaretine mani olmak için 
gece gündüz karakol vazifesi 
görmektedir. Esirlerin en fazla 
geçirildiği yerlerden biri Kızıl 
Denizdir. Burada da dörder top
lu iki İngiliz avizosu devriye 
gezmektedir. İngilizlerin bu iki 
gemisine iki İtalyan gemisi yar 
dnn etmektedir. Fakat bütün bu 
tedbirlere rağmen esir ticareti
nin önüne geçilememektedir. 

"Esir tüccarlarının bu taki
battan kurtulmak için sür'atli 
vapurları, vapurların korkusuz 
gizlenebileceği Y.erlcri, mükcm-

Gazeteciler Kralı mı, Yoksa 
Heyecanlar Tüccarı mı? 

tecrübelerine World gazetesin -
de başlamıştır. 

Yeni gazetecilikte kadın, ci
nayet, servet mevzularını istis
mar suretiyle para getirdiğini 
gören Hearst babasının San 
Franciskoda çıkardığı Examine 
adlı ve mütemadiyen zarar et
mekte olan bir gazeteyi ele al
mış ve 4 sene zarfında bu gaze
teyi Amerikanın en çok satılan 
a .. teai haline sokmuştur. 

Bundan sonra Nevyorka ge-
lerek Moming J oumal gazete
sini satınalmış ve eski çalıştığı 
World sahibi Pulitzer ile müt
hiş bir rekabete girişmiştir. 
Amerikanın sansasyonel gazete-

mel casus tertibatı vardır. Bun
lardan ancak birisi yakalanırsa 
on ikisi Arabistana sokulrnağa 
muvaffak olmaktadırlar. Taif 
ve Mekkede bu ticaret çok iyi 
organize edilmiştir. 

"Bir İngiliz sübayının söyledi 
ğine göre her sene Afrikadan 
Arabistana erkek, kadın ve ço
cuk olarak beş bin esir nakledil
mektedir." 

Deniz ortasında 
"Bir İngiliz şilebi bir gün de

niz ortasında yelkenli, yüksek 
bir gemi görmüştür. Şilebin kap 
tanı, hareketsiz duran gemiyi 
kazaya uğramış zannederek ge
miye yaklaşmış ve çok geçme -
den bunun esir nakleden bir ge
mi olduğu anlaşılmıştır. Gemi
de ayaklarından zincirle bağlı 
12 veya 14 kişilik 20 sıradada 
aşağı yukarı 250 esir zenci bu
lundu au görülmüştür. Şilep 
kapta~ı telsizle İngiliz ve İtal
yan avizolarına haber vermek -
):en başka bir şey yapamamış, 
fakat o zamana kadar yelkenini 
tamir eden' gemi sür'atle Ara -
bistan sahillerine doğru uzak-
1 " aşmıştır. 

Arabistanda esirler 
"Arabistanda satılan esirler 

ekseriya fena muamele görme -
mektedirler. Bunları alan din
dar müslümanlar kendilerini 
hoş tutmaktadırlar. Araplar 
esirleri sakalık, bekçilik, hiz -
metçilik gibi i~lerde kullanmak
tadırlar .. İbni Suut 1927 de İn -
giltere ile imzaladığı Cidde an
tandına göre esir ticaretini kal
dırmak için İngiltereye yardımı 
kabul etmiştir. Fakat o da bu 
hususta Habeş imparatoru gibi 
bir şey yapamamaktadır. 

Arabistanda güzel esir kızlar 
çok defa bin liraya kadar satıl
makta ve zengin Araplar bun
ları almaktadırlar." 

ciliğinin başlangıcı addedilen 
bu tarihlerdedir ki yazıcılara, 
bilhassa heyecanlı yazı yazabi
lenlere akla hayret verir paralar 
verilmeğe başlanmıştır. Resim
li komik fıkralar; karikatürler, 
krokiler, renk renk; rakip gaze
telerin sayıfalarını doldurmağa 
başlamıştır. Öyle bir heyecan 
yarışı başlamıştır ki, on ay zar
fında Joumal gazetesinin satışı 
(20) bin~ (ifOO) bine çıkn1ı9-
tır. 

Bu satış rekabetini büsbütün 
alevlendiren İspanyol istibdadı 
altında inliyen Kuba adaları me
saili olmuştur. Adaya sürü sürü 
muhabirler, fotoğrafçılar gönde
rilmiş, resmi telgraflar çaldınl
mış, esi19 bir kız bin bir müşkü
latla kurtarılmış velhasıl hal
kın heyecanım uyandıracak hiç
bir şeyden geri durulmamıştır. 
Sonu Amerika - İspanya harbi 
ile neticelenen bu gazetecilik 
rekabeti sürümü bir milyondan 
fazla arttırmıştır. Hearst'ı bu 
muvaff akıyetine rağmen, esra
rengiz; anlaşılmaz bir adam 
sanmak hatadır. Bu adam daha 
ziyade kimin arabasına binse 
onun türküsünü söyliyen bir 
t4*r. Nevyorktaki gazetesinde 
Z' .~afaa ettiği bir prensipin 
tam aksini San - Francicco'da 
çıkar'dığı diğer bir gazetede 
bulmak; kendisi dünyanın en 
büyük tröstü olduğu halde 
tröstler aleyhine yazılar yazdır
mak; kısaca anlatmak laznngel
se, ondan daha renksiz bir ga
zeteciye yer yüzünde tesadüf 
etmek mümkün değiJdir. 

Amerika gazeteciliğinin hal
kın en aşağı hislerine hitap 
eden cephesi herkesten evvel 
Hearst tarafından tatbik sahası
na muvaffakıyetle konmuştur. 
Bununla beraber bu heycan ta
cirinin Amerikada intihabat es
nasında çok az nüfuzu vardır. 
Onun düşmanlığından korkulsa 
bile her halde kimse de dostlu
ğunu istemez. 

Hearst Şikagoda Sezar, Na
poleon gibi büyük adamlann 
heykelleriyle tezyin edilmiş 
muhteşem bir kaşanede oturur. 
İnsaq gayet tabii olarak acaba 
onda "imparator hastalığı,, var 
mıdır diye sorabilir. Bu vasi, 
muhteşem salonların, malikane
lerin, saraytann çiftliklerin; sa
nayiinefise merakının, şatoların 
manası bundan başka ne olabi
lir? 

Gazetecilik için düşüncesi, 
bir gazetenin olan şeyleri yaz
ması değil; yazmak istediği şey
leri icat etmek kudretini gös
termektir. Böy_lc bir arzunun 

ancak politikacılıkla tahakkutC 
edebileceğine inanan Hearst ha
yatında değil bir ayan azalığı; 
yahut cümhurreisliği; en ufak 
bir kasabanın belediye reisliğine 
seçilmeğe bile muvaffak ola
mamıştır. 

Eli açık, iyi kalpli, cesur bir 
adam ·denecek vasıfları da var
dır. Ona sadece para için gaze
tecilik yapan bir adam da dene
me•. Gazetelerinin hakikaten 
fena bir ,.pr.opaa-andaya alet ol -
duğuna da onu ikna etm:eK ka -
bil değildir. Hearst'ı anlıyabil -
mek için Amerikanın heyecan 
sever halkını tannnak lazımdır. 
Başkaları nasıl milyonlarca şap
ka, milyonlarca kundura, mil
yonlarca saat yapıyorlarsa He
arst'ta milyonlarca kariin heye
canına hitap ediyor. Her ne pa
hasına olursa olsun milyonlarca 
satılan gazete Hearst'ın gazete
cilik hakkındaki fikrinin en iyi 
bir hulasasıdır. 

Büyük su 
Bentleri 

Panamada Gatun bendi 35 
metre yüksekliğindedir. On 
milyon sarfı ile Amerika hüku
meti tarafından yapılmıştır. 

Wilson bendi 4 7 metre irtifa
dadır. Amerika harbiye dairesi 
bunu yapmak için (55) milyon 
lira sarfetmiştir. Bu bent Te
nesee eyaletindedir. 

Osage bendi 49 metre yük· 
sekliktedir. (32) milyon liraya 
çıkmıştır. 

Kalifomiyadaki San Gabriel 
bendi 144 metre yüksekliğinde
dir. (28) milyon liraya mal ol
muştur. 

Conouwingo bendi 35 metre 
yüksekliğinde olup (55) milyon 
lira sarf edilerek inşa edilmiştir. 

N evyork eyaletindeki Asho -
kan bendi (34) milyon liraya 
çıkmıştır. 84 metre yüksekliğin· 
dedir. 

Assuan bendi (31) milyon li
raya mal olmuştur. (63) metre 
yüksektir. 
isviçrede Barberine bendi (22) 

milyon liraya mal olmuştur. 
Esla bendi ispanyadadır. 13 

milyon liraya çıkmıştır. 
Dünyanın en yüksk bendi 

Kalifomiyadadır. Pardee ad.mı 
taşıyan bu bent küçük fakat yer 
yüzünün en yüksek bendidir. 
118 metre yüksekliğindedir. 

Yer yüzünün en pahalıya çı
kan bendi de Rusyada ayni 
isimdeki nehir üzerinde Dnei
per bendidir. Ruslar bu bendi 
( 120) milyon liraya inşa etmiş
lerdir. 
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Fil MEKTEBi 

Özger dersine hiç dikkat et
miyordu. Bir gün öğretmen ona 
defterini geri verdiği zaman: 
" Bugün dördüncü defadır bir 
numara alıyorsun. Sabrım ar
tık tükendi. Annene söyle, yarın 
beni öğle paydosunda gelip 
görsün!,, dedi. 
.. Mektep paydos olduktan sonra 
Ozger yavaş yavaş eve gitti. An
nesi onu sofra başında bekliyor
du. Sofrada Özgerin çok sevdi
ği fasulye, mahallebi, çilek var
dı. Fakat Özgerin sıkıntıdan iş
tihası kapanmıştı. Bu çok sevdi
ği şeyleri yemiyordu. Annesi 
merakla sordu : 

- Yavrum neden yemıyor
sun, hasta mısın? •• 

Özger: 

- Hayır, anneciğim, dedi. 
Bilmiyorum, yarın sen on pay -
dosunda mektebe gelip hesap 
öğretmenini görecekmişsin. O 
seninle bir şey konusacakmış. 

Annesi: 

- Ya, öyle mi, hesap dersi
ne çalışmıyorsun galiba. Hak
kında bakalım neler duyacağım ., 
dedi. 

Ertesi gün Özger annesini 
on paydosunda hesap öaretme
ni ~~C: görüşürken gördü.b 

Ogretmen: 

- Sayın bayan, si.:ı:i buraya 
kadar getirttiğime çok özgü
~.üm ~müteessifim). Fakat bu 
Ozgerın hali ne olacak? Onun 
hakkında sizinle görüc:mek isti
yorum. Özger dördün~ü defadır 
hesaptan bir alıyor. Siz onu bir 
az sıkmalısınız. Bu çocuk buda
la bir çocuk değildir. Yalnız 
t~~beldir, bir fil gibi kalın de
rıs~ vardır. Hesap vazifesini 
dogru yapması için onu sıkıştı
rı!1ız ve oyuna da göndermeyi
nız ! 

Ertesi gün bunaltıcı bir (öğ
leden sonra) Özgerin peşini tut
muştu. Annesi (Bu kalın deri 
üzerinden sıynlmak lazım) di
yordu. Oyun Özgere yasak edil
mişti. Hesap kitabından birçok 

sayfalan baştan aşağı yazıyor 
ve annesi ile birlikte ogrenı
yordu. Nihayet akşam oldu ve 
yatma zamanı geldi. Özger ya
tağa yattığı zaman 'annesi ken
disine her zaman verdiği tünay
dın öpücüğünü vermemişti. Öz
ger yatakta üzünlü olarak sağa 
sola dönüyor, bir türlü uyuya
mıyordu. Acaba kalkıp annesine 
af rlilemek ve dersini daha iyi 
yapacağına s6z vermek için git
meli mi, diye düşünüyordu. Bu 
sırada iken Özger uykuya dal
dı. 

Uykuda korkunç bir rüya 
gördü. Fillerin mektebine git
mek zoru altında kaldı. Fillerin 
sınıfına girer girmez, bütün 
filler gülmeğe başladılar. Sınıfın 
birincisi olan fil iki ayağı üze
rine dikildi, hortumu ile mırıl
danmağa başladı: "Filler, bu
rada size bir insan çocuğu tanı
tıyorum.Bunun burnu bizimki gi 
bi değil, küçücüktür. Ama deri-
si bizim gibi kalm. İşte bunun 
icin onu bizim mektebimize gön
dermişler, burada bizimle bera
ber okuyacaktır . ., 

Filler ha ha ha diye gülüşme
ğe başladılar. 

Özger kulaklarım tıkamıştı. 
Fakat fillerin hepsi bir ~udan 
"Kalın derili! Kalın derili!,, di
ye bağrıyorlardı. Birdenbire se
si kesildi. Filler sıralarına otur
dular. Büyük öğretmen fil içeri 
girdi. Kocaman gözleri ile sınıfı 
birer birer gözden geçirdi. He
men Özger gözüne ilişti. "Vay,, 
dedi, burada bir çapkın çocuk 
görüyorum. Ceza olarak seni 
buraya göndermişler. Merak et
me, ben sana fillerin borusunun 
nasıl öttüğünü öğreteceğim. 
Haydi son sıraya marş.,, 

Özger, .son sıraya yerleşti. 

r==-u------= ........ ------

Burada hır hesap dersi başladı. 
Tann korusun, bir kere birden 
başlanıyor, sona kadar gidiliyor. 
T.e~r.ar sondan başlanıyor, geri 
gıdılıyor. Tek rakamla sonra 
çift rakamla, sonra karı~ık ola-

ARMAGANLI 
YAZI YARIŞIMIZ 

Çocuklar, aranızda bir yarışa 
başladık. Altı gün önceki sayı
mızda, sizin " Yarının Bü
yükleri" adlı sahif en izde, salın
cakta sallanan bir çocuk resmi 
vardı. İ s t e r s e n i z o sayımı
zı aldırıp bakın. Işte o salıncak
ta sallanan çocuk için öz türkçe 
ile on beş satırı geçmemek üzere 
bir yazı yazacaksınız. İyi din
leyin, öz türkçc ile. Bu salın
cakta sallanan çocuğu anlatan 
en güzel yazılardan: 

Birinciye güzel bir oymacılık 
takımı; 

İkinciye: Bir mekano; 
t.Jçüncüye: Büyük bir lastik 

top; 
Dördüncüden onuncuya ka

ear: Birer eğlenceli ve fa;:dah 
FCUk kitabı vereceğiz. 

Yarış önümüzdeki pazar gü -
nü bitiyor. O güne kadar yazı -

lar T A N Çocuk Sahifesi Ser
visine gönderilmelidir. Adresini 
zi yazmağı unutmayın. 

Bu köylü yolunu kaybeden 
bir yolcuya yol gösteriyor. Yol
cu nerede? Onu da siz bulun. 

1 KOLAY RESiM 

BugUnkU 
program 

ISTANBUL 
ıt Danı musiki plaklarL 18.30: Jimnaıti.~ 

(Bayan Azade Tarcan) 18,50: Muhtclıı 
ı-laklar, 19.30: Haberler 19.40: Ma~ııtro 
Go'denberg idaresinde koro. 20: Zmııtt 
baknnlıtı namına kon(erans. İstanbul ~ı· 
rıııı.t mektebi muallimlerinden bay 1brahuo 
Atıf (Meyve ağaçlarmı ne zamandan 
&onra ekmeli) 

20.30 Keman solo: (ls.tanbul. kons~rva 
tuvarı muallimlerinden vıyolon.ıst Alı. ~l · 
Bayan Nazan Mahmut, şan pıyano re.a· 
katiyle. 21.20: Son haberler, borsalar. :n. 
30: Radyo orkestrası- 22: Radyo, caru, 
tango orkestrası ve Çadırcı caz. 

BUDAPEŞTE 
S45 Kbz. 550 m. 

19.30: Pılk. 20: Şarkı. 20.45: Sö1J~r 
21.lS: Operetlerden parçalar. 22.45: Dı.ı· 
yurnlar. 23.lS: Caz. 24: Çingene musikisi. 

BUKREŞ 

823 Khs. 364 m. 

12: Kilise korosu. 12.30: Radyo ork~s· 
trasr. 13.30: Sözler. 13.35: Romen musi· 
kisi. 14.15: Duyumlar. 14.40: Konserin 
devamı. 17: Köylü saati. 18: Asker mızı· 
kası. 19: Duyumlar. 19.15: Asker mu.ıka· 
sının devamı. 20: Konferans. 20.20: Pla\t. 
21.05: Operet musikisi. 23: Duyumlar. 23ı:i 
Fransız ve Alman dıllerinde duyumlar. 

MOSKOVA 
175 Kbz. 1724 m 

20,15: Pllk. SCSzler. 21.25: Piyana-prkı, 
21.45: Duyumlar.- Sözler. 22: Lembergden 
şen yayım. 22.4S: Duyumlar. 23: Reklam. 
23.15: Leh musikisi. 24: Sözler. ı4.0S: 
Dans musıkisi. 

STUTTGART 
547 Khz. 523 m: 

:lU.30: Çek-Alman fudbol maçı sonu. 21: 
Radyo orkestrası. 23: Duyumlar. 23 20: 
Sen şarkılar. 24: Hamburgdan: Bir va
purdan r"'portaj. 1 - 3: Gece konseri. 

PRAG 
638 Khs. 470 m. 

20.45: Hafif musiki. 20.lS: Sözler. 21.30: 
"Le cloches de Comeville., adlı operet. 
23.20: Plllk. 23.25: Duyumlar. 23.30: O r· 
kestra konser~. 

• Sinemalar 
Tiyatrolar 

* Elhamra: (Mavi Melek) v• 
(Kaçır beni • Yalova türküsü) 

* ipek: (Kur tuna dızilen krali
çe) ve (Eskimo) 

• Liman 
hareketleri 

Dün limanımıza şu vapurlar gel 
miştir: 

Karadenizden: (Karadeniz), Ban
dırmadan: (Gülnihal), lzmitten: ( Aı 
ya), Mudanyadan: (Saadet), Karabi
gadan: (Mersin), Bartından: {Ke
mal), Akdcnizden: (Prenses Marya) 

• 
Dün limanımızdan giden vapurlar 

şunlardır: , 
Bandırmaya (Gülnihal), Ayvalığa 

{Mersin), Karabigaya (Kemal), Bar
tına (Antalya), Izmite (Güzel Ban
dırma). 

Bugün limanımıza ıu vapurlar ge
lecektir: 

Imrozdan (Tayyar), Izmitten (Gü 
zel Bandırma), 

Bugün limarumızdan gidecek vapur 
lar şunlardır: 

lzmite (Ayten), Mudanyaya (Atı· 
ya), Mersine (Konya) 

e itfaiye 
Tele fon la rı 

lıtanbuJ itfaiyeıi 24222 
Beyoğlu itfaiyeıi 44644 
Kadrköy itfaiyesi Ş0020 
Üsküdar itfaiyeıl 60625 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Patabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Bura-az, Kı· 
nah mrntakalan için telefon santra• 
hndaki memura (yancm) kelimesini 
ıöylemek kafidir • 

e Hastane adresleri 
ve T e 1 e f o n 1 a rı 

CeITabpa!a hastanesi. Cer
rahpaıa 
Zeynep Kamil baıtaneai. 
Oıküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar haıtanui. 
Aksaray Haıeki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastaneai. 
Firuzağa 
Gülhane haıtanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reıa• 
diye kışlası 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 Etfal hastanesi. Şi,li 

Haydarpaıa Nümune ha .. 
tanesi 60107 

Çabuk sıhhi 

yardım teşkilfitt 

Bu numaradan 
mobili istenilir. 

imdat oto-

* Sara., : (Savaı §GrkıN) ve ( Ku- ıe. 
karaça) 19 

44998 

Davetler 
* Türk: (Daktilo evleniyor) ve 

(Dede) 

:(..Şık: (Tarzan) ve (Kadınların 
sevgiliai) 

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

~ Alkazar: (Bosna ıevdaları) ve 
(büyük ıehirler uyurken) 

~ Milli: (Çılgın Kan) ve (Cıci 
berber) 

* Tan: (Libebay) 

:(.. Sümer: ( BitmemİJ aenfoni) ve 
(Amok) 

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

ve (Şeytan kardeıler) ı 

rak hesap ediliyor. Fakat hele 
bir talebe derhal cevap verme
sin!.. Talebe bilmedi mi, fil öğ
retmen onun kulaklarından bir 
kaldırıyor, arkasına üç tane so
pa yerlestiriyordu. Bu sopa filin 
kalın derisine adamakıllı işliyor-
d *Yıldız: (Harp arileainde) ve 

u. (Can latravaın aflıı) 
Özgerin ödü kopmuştu. Çok :f. Alemdar: (Patron olsaydım) 

şükür ki filler, daha beş raka- ve (Casus kalbi) 
mında idiler. Buraya kadar Öz- * Uaküdar Hale• (Ekmekçi ktı· 
ger hesabı az çok biliyordu. Fa- dın). 
kat ders ilerliyordu. Fil öğret- A 

men "sıra ile tahta başına kal- • 
kınız !,, dedi. iki elinde de değ-
nek vardı. Değneğin birisi ile 
tahtada yazılan harfleri gösteri
yor, öteki değneği de vurmak 
için hazır tutuyordu. 

Öz ger "Aman beni kaldırma
sın,. diye titriyordu. Birdenbire 
"özger tahta başına!., dedi. 

. ~zger tahta başına titriye 
tıtnye geldi. Fil hortumu ile öz
geri yukarıya kaldırdı ve sonra 
yere attı. 

Bu sırada Özger korku içinde 
uyandı. Kendisini yerde bul
muştu. 

Özger üç ay sonra 
en iyi hesap bilenler 
bulunuyordu. 

sınıfında 

arasında 

Hesap öğretmeni bir gün ken
disine: "Özger, aferin seni şim
di çok seviyorum, kalın deriyi 
nasıl attın?,, demişti. 

Özger bunu biliyordu: 
Deri,fil mektebinde üzerinden 

çıkanlmıştr. Fakat bunu kimse
ye söylemedi. 

Nöbetçi 
Ecza neler 

Bu cece nöbetçi eczaneler §Unlardır: 

Bahçekapıda (Salih Necati), Alem
darda (Übeyt), Lalelide {Sıtkı), Kü
çükpazarda (Cemil), Şehzadebaşrnda 
(Hamdi), Aksarayda (Ziya Nuri), 
Samatyada (Erofilos), Karagümrük
te (Arif), Büyükadada (Şinasi Rıza) 
Heybelide (Yusuf), Bakırköyünde 
(İstepan Terziyan'), Kadıköyünde 
Modada (Faik lskender), Altıyolda 
(Mahmut), Hasköyde {Yeni Türki· 

· ye), Kasımpaşada (Yeni Turan), 
Galatada Doğruyolda (Mankoviç), 
İstiklal caddl'sinde (Kemal Rebol), 
Şişlide (Şerir merkez), Eyüpte (Hik 
met) eczanel:ri. 

• Yclou, müracaat 
yerleri 

Deni2? Yollan acentesi Te
lefon 
Akay (Kadıköy iıkeleai bat 
~emu~luğu) Telefon 
Şırketı Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan mü,... 
caat kalemi. Haydarpaıa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

GüLHANE MÜSAMERE
LERİ: 

Gülhane hastahanesinin mu -
tat tıbbi müsamereleri 26-5-935 
pazar günü saat 16,30 - 18,30 
arasında yapılacaktrr. Arzu e -
den meslektaşların bulunmala -
rı rica olunur. 
LfiKandilli ycddyokuluKıv r rr 

KÖPRO. HAYDARPAŞA. KADIKÖY 
15 Mayıs 935 tarihinden itibaren 

(Her aiin) 

Köprüden 
Kalkı:ı 

630 x 
700 x 
7 30 D 
7 35 x 
735 X E 
8 00 
820 x 
830 D 
8 40 E 
840 D 
9 OS Toroe 
9 45 X AdallA 

10 20 
1100 x 
11 so x 
12 30 
1315 x 

H Pa,a- Kadıköyil· 
dan K. ne Varıı ----

t6 48 6 53 
7 18 7 23 

7 50 
7 53 
7 53 7 58 

820 
8 40 

8 50 
8 55 

900 
9 23 9 28 

10 03 10 08 
10 40 

1118 1123 
12 08 12 13 

12 50 
13 33 13 38 

14 00 X Ankara mııhtelitl4 18 14 23 
14 30 14 48 14 53 
15 10 x l5 28 15 33 
15 50 x 16 08 16 13 
16 25 16 40 
16 45 x 17 05 
17 00 17 15 
17 25 Adapazarı 17 43 1748 
17 so x 18 10 
18 00 18 ıs 
18 30 Ankara •iır'at 18 48 18 53 
18 S5 x 19 15 
19 10 19 25 
19 45 x 20 o~ 20 08 
2030 x 20 48 20 53 
21 10 x 21 30 21 3S 
22 30 x c. 22 50 22 S5 
23 45 X A. 24 05 2410 

A. İşaretli seferin treni cuma pazartesi 
JÜnleri işler. ' 

B. I:ıareıli seferin treni perşembr: ve pa. 
zar günleri i•lcr. 

X İşaretli seferlerin Banliyb trcnlerile 
iltisakı vardır. 

• 
KADIKÖY· HAYDARPAŞA. KÖPRÜ 

15 Mayıs 935 tarihinden itibaren 
(Her aün) 

Kadıkö. H. Paşa 
yünden K. dan K. 

Köprüye 
Vamş 

805 XD 825 
805 R 810 x 8 25 
830 8 50 

845 x 9 05 
9000 920 

9 ıs Ankara ıUr'at 9 35 
905E 915 9 35 
9 40 948 x 10 03 

10 20 1028 x 10 43 
10 50 10 58 Adapazarı 1113 
1140 1148 x 12 03 
12 30 12 40 Ankara mıUıtellt 12 55 
13 05 1315 x 13 30 
13 45 13 55 K 14 10 
14ll5 14 55 
15 00 ıs 08 x 15 23 
15 40 16 00 
1620 1628 x 16 43 
ı .. 50 17 10 

17 15 ,,: 17 35 
17 25 17 45 
17 ss 1815 

1815 x 18 35 
18 30 1840 Adana 18 55 
19 00 1908 x 19 23 

19 3S x 19 55 
19 45 19 S3 Toros 2008 
20 20 2028 x 20 43 
21 10 2120 x 21 35 
21 5S 22 os x c. 22 20 
2305 23 lS X B. 23 30 

C. İşaretli ıeferlerin treni t Hazirandaıı 
31 Birinci Teşrlne kadar i,ler. 

D. İşaretli seferler cuma günleri yaprlına.s. 
E. İşaretli seferler cuma günleri yapılır. 

Sisli tipili •e eiddetli frrtmalı hanlards 
vapurlar bulunduktan mahallerden hareket 
etmiyecckler • barınmak mümkün olm14 

yan iskeleleri tutmıyacak, yahut daha ev• 
vel terkedebileceklerdir. 

lstanbul Komutanhgı ~ 
Satınalma Komisyonu 

lıanıar1 
·----------------------------

Çatalca ve civarındaki bir 
liklerin ihtiyacı olan 13 2 bin 
kilo sığır eti kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. Be • 
her kilosunun tahmin edilen 
bedeli 2 9 kuruştur. İhalesi · 
8 Haziran 9 3 5 Cumartesi 
günü saat 15 tedir. Şartna· 
mesi Fındıklıdaki Satına! .. 
ma komisyonunda 191 ku • 
ruş mukabili alınabilir. Ek• 
siltmeye gireceklerin 2 8 71' 
liralık teminat mektubu ve 
ya makbuz ve 2490 sayılı 
kanunun 2,3 üncü maddele
rindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa" 
atinden en az bir saat evve· 
line kadar Fındıklıdaki ko .. 
mutanlık satmalma komis "' 
yon una vermeleri. ( 2 7 3 9) 

3821 

Istanbul Har1ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Kapalı zarf usuliyle alı· 
nacak sade yağxndan Tekit"' 
dağına teslim edilece1' 
21000 kilo sade yağın mu
vakkat teminatı 1197 lira 
ve Malkaraya teslim edile" 
cek 12000 kilo sade yağının 
muvakkat teminatı 693 li· 
radır. Eksiltmesi 3 Haziran 
935 pazartesi günü saat ı.5 
ve 16 dadır. Eksiltmeye gı"' 
recekler Ticaret odasında 
kayıtlı olduklarını ve ehl!"' 
yet ticariyelerini gösterır 
vesikayı ve vekil gönderen"' 
Ierde vekaletnamelerini ve 
Şirket namına girecekler 
sirkiilleri Komisyona göSte

1
r 

meye mecburdurlar. Kapa ı 
zarf ihale saatinden bir sa~t 
evvel Tekirdağmda Satına."' 
ma komisyonuna vermeler1

• 
(2742) 3775 

*** 
198 adet karisöri yaPt{~ 

rılmak üzere kapalı zarf 11 
eksiltmeye konmuştur. r~i .. 
min edilen bedeli 5445 •.rtı 
radır. ~artname ve re~V, 
bedellı olarak Hr. D. ş. ıesi 
ten alınacaktır. İh3 •• 

11
a 

12-6-935 çarşamba guuı"' 
saat 11 de KomisyonurP J<at 
da yapılacaktır. Muvat kı.l" 
teminatı 3972 lira .5 e~" 
ruştur. Eksiltmeye gırec z 
ler 2490 sayılı kan~nu~art 
ve 3 üncü maddelerıyle . te"' 
namede istenen belgele!1Ji1'"' 
minat ve teklifleriyle bıruoii 
te en geç olarak ihale g rA· 
saat ona kadar Ankar:~10"' 
M. V. Satınalma Kornldat" 
nuna vermiş bulunaca 
dır. (2905) 
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BAY ANLAR SiZiNLE 
DERTLEŞELiM 

Size Bir Müjde. Pek Yakında Yep
Ye n i, Mendile, Havluya ÇıkmıyanJ 
Daha Sabit Fakat Dudakları Daha 
lslak, Daha Parlak Ve Cazip Gsöte
recek Bir Dudak Boyası Çıkıyor 

1 • 
Emekler, kadınların şampan-

Yayı sevmelerinin sebebini ışıl 
:şıı ve çok pahalı bir içki oldu
t"Una atfediyorlar. Bunu bayan
ltırın <ia inkar etmediklerine gö
te bir hakikat olarak kabul edi
Yoruz. Kadının renge; görünü
ş~, pahalı şeylere karşr hususi 
hır zaafı vardır. Hele güzellcş
n1e~e, güzel görünmeğe hepsi 
susamışur. Şu halde, onlarla 
~eınen konuşabiliriz. Güzellik 
1~.ten gelen bir şeydir. Bunu 
soylediğimiz zaman çocuğunu 
'Pataklıyan bir ananın "Vallahi 
ellerim acıdı,, demesine benze
diğinin farkındayız. Kilisedeki 
Papasın vaaz etmesine benzese 
de bir hakikat olduğu için gene 
t~krarhyoruz. Güzellik içten ge
lır. 

içinizden size bir şey iyi ol
llladrğımzı, kendinizi yüzde yüz 
tl1.hhatte hissetmediğinizi söyle
d~. nıi; hiç şüphe etmeyin ki o 
gun biraz daha cirkinsinizdir. 
:Belki ufaktefek ba"'zı tedavilerle 
atlatacak kadar hastasımzdır; 
belki de daha esaslı tedaviye 
llıuhtacsımzdır. 

Fakit her halde yediğiniz ye
tneklere çok dikkat etmek mec
buriyetinde olduğunuzu unutma 
lllahsımz. Doktorluk bir iş yok
~' perhiz, açık hava gezintileri 
trkaç gün içinde mucizeler ya

ratır. Radının yüzü çok mükem
~~I olmadığı zamanlar, ona bü
Yuk şeyler kaybettirir. Yüz ru
~~~ aynasıdır derler; doğrudur. 

Uzdeki pürüzler, pürtükler 
en uf ak bir şekilde bile olsa ka
dının cazibesinden bir şeyler 
Salar. Bunlara son derece dikkat 
etmek lazımdır. O kadar ki sö--

" 

züne inandığınız bir erkek size 
"Vallahi sizi bugünkü kadar 
güzel görmemiştim,, deyinceye 
kadar yüzünüzü güzelleştirme
ğe, derinizi ıslah etmeğe uğraş
malısınız. 

Muntazam. kadife gibi yumu
şak bir yüz, dudak boyasız ol
mıyacağı için buna da itina et
melidir. Bu arada size bir müjde. 
Pek yakında yepyeni; mendile, 
havluya çıkmıyan, daha sabit 
fakat dudakları daha ıslak daha 
parlak ve cazip gösterecek bir 
dudak boyası çıkıyor. Bizim 
memlekete ne vakit geleceğini 
kestirememekle beraber her 
halde birkaç aylık bir mesele zan 
nediyoruz. Dertleşirken, isterse .. 
niz biraz da ellerden bahsede
lim. Eller diyince en ziyade tır
nakları anlıyoruz. Bunları çoli 
kısa kesmek, şeytan tırnağı de
diğimiz müz'iç derdi doğurur. 
Tırnakların arasını çok munta
zam surette temiz tutmak, el ba
kımının birinci şartıdır. Uçları
m sipsivri kesmezseniz hem siz, 
hem başkaları da rahat ede
cektir. Akşamları yatarken el 
kremini ihmal etmemenizi de 
gene sizin iyiliğiniz için söylü
yoruz. 

Çok yakında, bugünkü ürper
tici havanın sıcak günlere döne
ceğinden, şu müz'iç terden kur
tulmak için bilhassa koltuk alt
larına günde iki defa sürünce si
zi ve dostlarınızı rahat ettirecek 
koltuk altı ilacını da ku11anmak 
faydalı olacaktır. Bunda da ara
mızda görüş farkı olmadığını 
anlıyorum. Şu halde şimdilik 
yakında gene dertleşiriz diyerek 
ayrılıyoruz. 

..., 

t • Lendeıı veya• 
hut yıkanır ipek· 
ten bir teniı elbi· 
ıeai. Omuz başla· 
nnda ve kemerde 
renkli bir fi var
dır. Büluzun kolunda 
bir pa1e var. Bunun 
her iki tarafın• 

büzmeler yapılmışbr. Gerdan dört köşeli şekilde kesilmiştir. Etekli
ğin sonunda kırmalar vardır. ( il B ) için 80 santimetre eninde 3,95 
metre kumaş lazımdır. 

2 - Renkli ipek çizgili ve açık san ipekten veya muslinden 
nülmüş pratik bir tenis elbisesi. Etekliğin önfinde uzun kırmalar var. 
Büluzda kumaşın çizgileri mail konulmuştur. Kollar kimono şeklinde
dir. Büluzun ortasında boğaza kadar bir kurdele geçirilmiştir, (il B.) 
için 80 santimetre eninde 3,95 metre kumaş kafidir. 

3 - Beyaz veya açık renkte lenden düşünülmüş bir teniı ve Plaj 
elbiaeai. Onum ba•bklan ...... Wr .-MW. .. k~Jan Slt bir renk-

TENiS VE SPOR 
E L B i·S E L E R i 

AGIZ KABARCIGI 
..... 

le yapılmıştır. Arkası dekolte olarak kesilmiştir. Yaka bir mektep 
elbiıesi yakası gibidir. Elbisenin önünde iki uzun kırma vardır. Kemer renkli bir den veya kurdeledendir. (1 B ) için 80 santimetre ende 4,tS 
metre kumaş lazımdır. 4 • Yaz mevsiminin tam sıcak günlerinde giyilecek günlük ve spor elbisesı modeli. Kumaş zarif bir ıadakordan veyahut 
Hn renk lenden düşünülmüştür. Bu elbisede bu ıeneki yaz modasının çok arzu ettiği ajörlü garnitürler vardır. Yaka Bobi yakaaıdır • 
Etek1ikte kırmalar vardır. (11 B.) 

... bilin kenarında ve alt duda· 
~tn iç taraflarında, hulasa a~zır. 
ı . ~ 

Çtnde beyaz kabarcıklar hasıl 
Olur ve insanı rahatsız eder. 

• llu da iki türlü olur: Birine 
:?i kabarcık derler. Diğeri sari
"lr, 

t" Adi kaoarcıı< ekseriyetle tii
'Yun içenlerin ağzında, baharlı 
lı emek yiyenlerde, diş etleri ra
~ atsıı olanlarda, kadınların adet 
lı~anında ve gebeliklerinde 

11 
asıı olur. Hastanın ağzı sula-
1r n f . ' e esı kokar. 

s .. Öteki kabarcık ise intanidir. 
s:tten, peynirden, yağdan ge-

r. 

~ :Bu kabarcıkta hastaların bir 
"ey ç· .. 
c:ı}d .. 1gnemesi ve yutması zor 
lı r~gu gibi, öteki kabarcıkta 
a ıf ha . 'h 1 k .. ruı.. raret ve ıştı asız ı go-

ur. 

~i l(abarcığı tedavi için müley
" n gargaralar iyidir. Yara olan 
.l'ete h 
ll1 ce ennemtaşı ile dokun-
a~ kifayet eder. 

dı~argara için şu tertipler var-
• 

için 80 santimetre ende 3,75 
metre kumaş lazımdır. 

5 - Çizyili ipekten ve şişman 
Bayanlarada muvafık gelen bir 
spor elbisesi modeli. Büluz dar 
yakalı ve dört düğmelidir. Geniş 
kırmalar etekliğin her iki tara• 
fında nıhayet bulmaktadır. Kol
lar kısa ve küçük Patlıdır. (111 
B.) için 80 santim ende 4,60 
metre kumaş lazımdır. 

[..__.BU_TA_T_LIL_A_Rl_P_iŞ_i~R_iN_iz_l I ____ E R_G_ E_N_L_i G_" _E _K_A _R Ş_I __._I 
100 gram irmik, bir litre süt, 

100 gram vanilyalı şeker ve se
kiz yumurtayı karıştırınız. Ateş 

J\sitoorilt 4 gram, kara 'dut 
şurubu 20 gram .. 

Biraz yanmış şapla yapılan 
burusturucu bir mahlfil de ka
barcığı körletebilir. 

ikinci tertip: Asid sülfürik 1 O 
damla, dut şurubu 10 gram. 

Bu tertip bir fırça veya el ucu 
ile çocukların kabarcık yerleri
ne konulur. 

Çocuklar bu tertibin muhte
viyatını yutsalar bile mideleri 
için faydası olur. Büyükler için 

te yirmi dakika kadar pişirip 
kaynattıktan sonra bir t~bağa 
çekiniz. Üzerine ayrıca kayışı 

salçası koyarsanız daha ıyı 
olur. 

• 
İrmik pudingası gibi 100 

gram irmikle, bir litre sütü ka
rıştırarak yirmi dakika kadar 
pişirdikten sonra, ayrıca yapıl
mış kestane şekerlemesi ezmesi 
ile biraz çekirdeksiz üzüm ve 
sekiz yumurtayı beraber karış~ 
tırımz. Evvelce yağlanmış ve 
dövülmüş peksimetle sıvanmış 
şarlot kalıbının içine dökerek, 
üzerine sürünüz. Piştikten son
ra tabağa çevirerek çikolata 
salçasiyle kortarıruz. 

• en iyi gargara şudur: Yarım kilo pandispanyayı bir 
Salisilad dö sud 2 gram, s1.1 tencere içinde parçalaymız. Bu-

200 gram.. nu yarım litre kaynamış sütle-
Bir nevi ağız kabarcığı daha ıslatrnız. Ayrıca yanın kilo toz 

vardır ki, bu da emzikte büyü- şekerini sekiz yumurta ile pan
dispanyaya karıştırınız. Çekir

yen çocukların emziklerinin te- deksiz üzüm de ilave edebilirsi-
mizliğine dikkat edilmediğinden niz. Bir elmasiye kalıbını yağ
ileri gelir· Çocuk artık emzik laymrz. Yağ" üzerine ince toz 
alamaz olur. Kafi gıda alamadı- şekeri döktükten sonra, kalıbı 
ğı için de zayıf düşer, ishaller bununla doldurunuz. Sıcak su 
olur. icine koyarak iki saat kadar fı

Emzikleri sabah akşam yıka- r~nda pisiriniz. Ondan sonra ta-

salçası koyunuz. 

• Pudinga tarif üzerine yapıl
dıktan sonra, tabağa çevrilip so
ğutulur. Yarım kilo süt krema
sı dökünüz, 7 5 gram vanilyalı 
şekerle karıştırarak, pudinga 
kalıbının ortasına ve dış taraf
larına torbadan akıtılarak dol
durunuz. 

1 

Derimizde kılların büyümesi
ne yardım eden küçük bezler 
(guddeler) vardır. Bunlar yağlı 
ve koyu bir madde çıkarırlar. 
Yüzde görünen bu hastalığa da 
ergenlik derler. 

Hastalığın sebebi kıllara hiz
met eden guddelerdeki yolların 
kapanmasıdır. 

Ergenliğin muhtelif şekilleri 
vardır. Midenin iyi işlememesi 

de buna sebeb olabilir. Onun i . 
çin tedavi esnasında midenin iyi 
çalışmasını da gözönüne alına -
hdır. Tedavide haricen kükürt
lü, kurutucu merhemler kullanı
lır. Ergenlikte sivilce olan yerle 
re sürülmek üzere, eczanelerde 
şu tertibi yaptırabilirsiniz: 

Vazelin 1 O gram, üstübeç 2 
gram, kafüru 1 gram, asid bo -
rik 1,5 gram. 

Yeni evlerde en büyük 
hususiyet sadeliktir. 
Aşağıdaki iki nümune 

bu telakkiyi gösteriyor. 

malıdır. baö-ı evirere üzed'iml-lı:alı!ısı-~----------~------~-----------------------
------~--..:....:==~~-~---------~ 
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Oıküdar orman itleri memurlu
ğundan: 

Kaçak getirilmekte iken yaka
lanıp zaptedilmiş 341 kental 50 
kilo mete karıtık odunla 352 ken
tal 24 kilo meşe kanıık kömür 
1056 demet furuo çalısı 600 adet 
sepetçi çubuğu 300 adet çimtir 
kaşık 210 adet harman küreii 
2052 adet ymurta tahtası 2 adet 
ceviz kütüğü 876 kilo ardıç tohu
mu 15-5 935 tarihinden itibaren 
açık arttırmaya konulmuştur. is
teklilerin gelip malumat almaları 
ve ihaleıine müsadif 29·5-935 çar
şamba rünü saat 14 de pey akçe
Jerile Haydarpaşa Orman dairesin
deki satış komisyonunda bazu bu-
lunmaları. (2863) 3881 

Hali~ vapurları 
TUrk Anonim Şirketi 

Haliç Vapurları Türk Anonim Şir
keti Hissedarları 23 Mayıs 1935 de 
fevkalade Umumi Heyet halinde top
lanmağa davet edilmiş ise de kanuna 
göre iktiza eden müzakere nisabı ha
sıl olmadığı tahakkuk etmesine bi
naen keyfiyetin Ticaret Kanununun 
muaddel 386 mcı maddesi ahkamı 
mahsusasına göre ve on beş gün ara 
ıle iki kerre neşri tıekarrür etmiş ol
~?k.~a 27 Haziran 1935 perşembe 
gunu saat on beşte Galatada Kara· 
mustafa sokağında 149 numaralı 0-
vagimyan Hanında 4 üncü katta So
çieta Komerçiyale Doriente İdareha
~esinde fevkalade umumi heyet ha
lınde toplanmağa bu birinci ilanla da 
vet olunur: 

RUZnAME 
1.- Riyasetten vala olacak tebli

ğat ve beyanat; 
2.- Şirketin hukuki ve mali vazi

yeti fevkaladesi kar§ısmda tedabiri i
cabiye ahzı; 

Ticaret kanu11unun 386 mcı mad
desi ahkamı mahsusasına ve Şirket 
Dahili nizamnamesinin 9 uncu faslı
na tealluf ve temas edecek hususatın 
müzakere ve karara raptı için sözü 
geçen 386 ıncı maddede gösterilen 
miktarda hissedarın hazır bulunması 
icap eder. 

Gerek asaleten gerek vekaleten iş
tirak edebilmek için hi~darlann 
ld."al y üz hisseye malik olmaları ve 
hisse senetlerini nihayet 26 haziran 
1935 ça~şam?a günü saat on beşe 
kadar Şırkeun Ayvansaraydaki İdare 
merkezine yahut Soçieta Komerçiya
le Doriente idarehanesine tevdi etme
leri lazımdır. 

Tevdi edilen hisse senetlerine mu
kabil ashabına duhuliye varakası ve
rilecektir. 

. Her ~angi bir banka tarafından ve
rılen hısse senetlerinin tevdiini natık 
vesikalar !hisse senetleri makamında 
kabul olunur. 

İstanbul, 25 Mayıs 1935 
İDARE MECLİSİ 

Beyoğlu dördüncü sulh !hukuk mah 
~emesinden : 

Terekesine mahkemece el konulan 
Agavni Dibaciye ait olarak Bcyoğ
\unda Taksimde Şişli sokağında 13 
No. lu evde mevcut bir ev eşyası açık 
artırma suretile 4.5. 935 salı saat 14 
de satıl;ocak, istekli olanların gösteri
len giin ve saatte mar~• inde hazır 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(11794) 

!st: 6 ıncı icra ı emurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer dlikkan ve hane eşyası lstinyede 
İstasyon caddesinde 29 numerolu 
dükkanda 29-5-935 tarihinde saat ıı 
den 12 ye kadar açık arttırma ile sa
tılacaktır. Taliplerin mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracaatları i
lan olunur. ( 11804) 

Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 
mahkemesinde : İstanbul Maliyesi 
Muhakemat Müdiriyeti tarafından 1s
tanbulda Bahçekapıda Paket pasta
hanesi arkasında İstanbul Lokantası 
sahibi İsmail İhsan aleyhine Büyük
ada iskelesinde 7, 9, 11 numaralı 

dükkanların müterakim bedeli icarı 
olan 18550 kuruşun maa faiz ve ma
sarifi muhakeme ve ücreti vekalet 
tahsili davasının yenilenmesi üzerine 
icra edilen duruşmada müddeaaley
hin ikametgahının meçhul olduğu 

mübaşir meıruhatından anlaşılmakla 

on beş gün müddetle ilanen tebliğat 

icrasına karar verilmiş olmakla mu
hakeme günü olan 12-6-935 saat on 
da mahkemeye gelmeniz veya bir 
vekili kanuni göndermeniz tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilanen 

tebliğ olunur. ( 11792) . 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma Eksiltme ko
misyonundan: 
Erzakın 

cinsi 

Koyun eti 

Ekmek 

13000 

40000 

Sade yağ 5500 
Zeytin yağı 1500 
Şeker 5500 
Kaşar peynir O 
Beyaz peynir 1200 
Zeytin 800 
Şehriys 100 
Yumurta 35000 
Pirinç 5500 
Makarna 400 
Un 3500 
Pirinç unu 150 
Sabun 2000 
İrmik 250 
Kuru fasulya 2500 
Soğan 5500 
Patates 7000 
Nohut 100 
Kırmızı lV.ıer-

Çoğ:u 

16000 

50000 

6000 
•2000 
6000 
500 

1800 
1000 

200 
40000 

6000 
600 

4000 
200 

2500 
300 

3000 
6000 
8000 

200 

Tahmin 
edilen 

fi at 
50 

o 

85 
38 
38 
70 
45 
35 
25 

1, 7,5 
27 
25 

9,50 
22 
28 
20 
15 

6 
7,50 

18 

Tutarı 

8000 

4500 

5100 
760 

ı8oo 
350 
810 
350 

50 
700 

1620 
150 
380 

44 
700 
60 

·450 
360 
600 

36 

Muvakkat 
teminat 

600 

339 

383 
57 
171 

27 
61 
27 

4 
53 

'122 
12 
29 

4 
53 

5 
34 
27 
45 

4 

Tarih 

27-5-935 

28 
" " 

28 ,, " 
28 " ,, 
28 ,, " 
28 ,, " 
28 " " 
28 " " 
28 " " 
29 " ,, 
29 " " 
29 " " 
29 " " 
29 " " 
29 ,, " 
29 ,, " 
29 ,, ,, 

29 " " 
29 ,, ,, 

29 " " 

Saatı 

15 

14 

14,30 
15 
15,30 
16 
16 
16,30 
16,30 
14 
14,15 
14,30 
14,45 
15 
15,30 
15,45 
16 
16,15 
16,30 
16,45 

Kapalı 
siltme 
Açık 
siltme 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" ,, 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

ek-

ek-

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

cimek 500 700 18 126 10 29 ,, ,, 17 ,, ,, 
Sarmısak 200 300 25 7 5. 5 29 ,, ,, 17 ,,., ,, ,. 

Mektebin Mayıs 936 sonuna kadar yiyecek ihtiyacını gösteren yukardaki 
cetvelde bu ihtiyaçların ne . suretJ.eeksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin hangi 

gün ve saatte yapılacağı ve muvakkat teminattan ve mikdarr yanlarında 
gösterilmişdir. İsteklilerin vaktından evvel teminatlarını mekteb veznesıne 
yatırmaları ve arttırma ve eksiltme kanunda yazılı . vesikalar ile birlikde belli gün 
ve saatta ve şartnamelerini görmek için her gün Komisyona müracaatları ilan olu
nur. (2509) 3552 

Zonguldak Vilayeti :· Daimi Encü
meninden: 

B E B E K •de !!!-!!!!!!!~ 
1 r 7 odalı, mobilyalı tuvalet o- -, 
ı da11 -.e modem konforu, büyük ı ı 

taraca.. 'H meyve ataçlı bah
çeyi ba.i l'Üzel kötlc kiralık 
ıse •"•wbw,. l.tanbul 210 No.-,_ . "~ --

ECZANELERDE SATILIR 

3586 

Zonguldak1da: 60 Yatakh 

Bir Hastahane inşası 
Zonguldak Kömür Havzası Amele Birliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: .Zonguldağın Mitatpaıa mahallesi Elma• 
lık mevkiinde inşa olunacak su ve elektrik tertibatını haiz altmıg yataklı 
hastane binasıdır. 

2 - Eksiltme müddeti: 22 Mayıs 935 tarihinden itibaren · l!: gündür. 
3 - Eksiltme 6 Haziran 935 Perşembe günü saat 15 te Zonguldakta 

amele birliği binasında Birlik hastanesi ihale heyeti tarafından yapılacaktır, 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Muakevele projesi 
C - İnşaat tarifnamesi, inşaat işleri şartnamesi, sıcak ve soğuk su ve 

kirli su boruları şartnamesi, elektrik, dahili telefon, elektrikli sinyal tesi • 
satı şartnamesi. ı 

D - Mesaha cetveli nümunesi (Mekadir, vahidi kiyasü fiat ve umum 
fiyatlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır.) 

E - Projeler ve planlar. 
5 - Talipler bu evrakı 25 lira bedel mukabilinde Zonguldakta Amele 

Birliğinden, İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul şubesinden alabilirler. 
6 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Teklifler ihale saatinden bir .aat 

evvel birliğe bir makbuz mukabilinde tevdi edilmiı olacaktır. 
7 - Hastahane ihale heyeti en makul ve muvafık fiyat veren talibe 

inşaatı ihale edecektir. 
8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği inşaat bede· 

linin yüzde yedi buçuğu nisbetinde nakit, muteber banka mektubu veya 
Ergani ve Sivas Erzurum istikraz tahvilatı olarak muvakkat teminat 
vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaatta çalıştığına dair evrak. 
B - Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ve bu işin icabettireceği mali 

kudreti haiz bulunduğuna dair vesaik. 
C- Kanuni ikametgah gösterilmesi. 
9 - İhale kesbi kat'iyet ettiği zaman teminat yüzde onbeıe çıkarıla· 

cak, birlikte mukabil banka teminatı verecektir. 
3922 

\ lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Yedikulede Kürkçü başı Hüseyin Ağa mahallesi ve 
Tramvay caddesi 17 harita Ne.da 37,5 metro murabbaı 
sahasındaki arsa satılmak üzere açık arttırmaya konul .. 
muşdur. Talib olanlar şeraiti anlanıak üzere her gün 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya 
girmek isteyenler de 19 lira 69 kuru~tuk muvakkat te .. 1 - Eksiltmeye konulan iş Zonguldak Vıl&~tinde 

Zonguldak - Çaycuma yolunun o+ooo - 4+495 kilo
metreleri arasında hazırlanacak taş 4 783 m3 dır. 

Keşif bedeli 12 6 7 5 lira 2 1 kuruştur. 

minat makbuz veya mektubu ile ihale günü olan 
1.1n11u11111111111111111111111111111111~ 27-5-935 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 

; Deniz yolları ~ _b_u1_un_m_a_1ı_dı_r._<t_)_<_24_9_1_) --------

Ju posta kutusuna yazılması ı ı. 
-.. - = - - -

-- " ' 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B-Mukavele Projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli silsilei fiat cetveli 
F-Grafik 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Vilayet Daimi 

Encümeninde ve Başmühendislikde görebilirler. 
3 - Eksiltme 29-5-935 çarşamba günü saat 15 de 

Vilayet Daimi Encümeninde yapılacakdır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ••••• lira 

muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede 

yazılı saatten bir saat evveline kadar Encümene getiri
lerek makbuz mukabilinde verilecekdir. Mektub1arını 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmesi dış zarfların 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2805) 3862 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Köprüde Kadıköy - Haydarpaşa iskelesi t.ç Büfesi 
Bahçekapıdaki (52) No. lu ecza deposu 
Samatyada vapur iskelesi arsası 
Bostancı vapur iskelesindeki dükkan y . 

. . u~arı?a yazılı mahaller ayrı, ayrı şartqamelerle 31 
Bırıncı Kanun 36 tarihine kadar kiraya verilecektir. 
~rtt~rma ~9-~-935 tarihinde saat 15,00 t~ yapılacağın

an. ~~teklılerın şartları anlamak için her gün levazım 
şeflıgıne ve a~tırmağa geleceklerin de yazılı saatte gü
venme akçelerıy le şefler encümenine gelmeleri. ( 281 9) 

Maliye Vekaletinden: 
Kağıtları hazineden verilmek üzere (Yirmi İki mil

yon dokuz yüz on sekiz bin) muharrerat zarfının ima
liyesi 26-5-935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşdur. Şartnamesi ts
tanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan alınacak
dır. Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 1525 lira mu
vakkat teminatları ile birlikde 15-6-935 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on beşde Merkezde müteşek
kil Mübayaat Komisyonuna müracaat eY.lemeleri. 

·~(2886)~ .A 

! Ac!t~e~: ~a!k~ ~p~ü!aşJ § E v K A F M u D 1 R 1 y E T 1 1 L A N L A R 1 1 
ı Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar- § 
:Muuzade lian. Tel. 22740. 111 ui: 

= i : Trabzon yolu : 
= = : CUMHURiYET vapuru 26 : 
! Mayıı Pazar günü ıaat 20 de : 
! Ri.ıe'ye kadar. "2874.. 3944 : 
~ -
İ lskenderiye yolu § 
1 IZMIP vapuru 28 Mayıı SALI § 
• pnil ıaat 11 de f.kenderiye' - : ! ye kadar. "2895., § 
ı;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.~ . __ -. 

1 

ÇiÇEK MERAKLILARlnA , 
Avrupa çamları, her nevi mey-

i ve fidanları, zinet çiçekleri, en 
1 

; nadide pi çetitlerimiz vardır. · 
ı Bahçemizi ziyaret etmeden baş
ı ka yere rltmeylniz. i 
ı Şişli • Çifte Cevizler •-=---- Etem Ali kardeşler -• 

3928 

• Doktor -- • 

1 Emı~.?!ı~~~~!;1 ya- ı l 
• - nmda Telefon: 24131 -- • 

3616 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha
kimliğinden : Nauman makinaları şir
keti vekili Şükrü tarafından Beyoğlu 
Şi,lide Helaskar Gazi caddesinde 210 
numaralı Refah apartımanında mü· 
kim iken halen ikametgahı meçhul 
Nihat Riza aleyhine açtığı 124 lira 50 
kuruş alacak davasının duruşmasın

da dava hakkında şahit ikame edilece 
finden Nihat Rizanin mahkemeye 
gelmemesi hasebile usulun 401 inci 
maddesine tevfikan ilanen tebliğat 
icrasına karar verilmiş olduğundan 
25-6-935 saat onda mahkemeye gel
m~ıi ve gelmediği taktirde giyabmda 

devam olunacağı ilan olunur. (11812) 

Galata, Yeni cami, Billur sokağında 10 No. lu ev. 
Yukarıda yazılı ev 936·senesi Mayıs bitimine denlü 

pazarlıkla kiraya verilecekdir. İstekliler 29-5-935 çar .. 
şamba günü saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetinde 
Varidat Kalemine gelmeleri. (2891) 

Ergani Bakırı 
Türk Anonim Şirketinden: 

Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi dahili nizamnamesinin 
üçüncü maddesi ile ondördüncü maddenin birinci fıkrası metin
lerinde yapılacak tadilata dair karar vermek üzere Hissedarlar 
Umumi Heyeti 27 nisan 1935 tarihinde fevkalade olarak içtimaa 
davet edilmişti. O gün toplanan Heyeti Umumiyede teklif olu· 
nan taditat hakkında karar ittihazı için kanunen muktazi ekse· 
rivet hasıl olamadığından, Sirket Hissedarları salifüzzikir mad· 
d~lerin aşağıda gösterildiği ;,cçhile değiştirilmesini müzaker~ 
etmek üzere 1935 senesi Haziran ayının 27 ci perşembe günU 
saat onbirde Şirketin İstanbulda Bahçekapıda "Taş Han,, da 
kain Merkezi idaresinde fevkalade olarak içtimaa davet olunur. 
Heyeti Umumiyetle hazır bulunacak Hissedarların hisse senet· 
lerini içtimadan bir hafta evveline kadar Türkiye tş Bankasın~ 
veya Deutsche Bank'a yahut Şirketin veznesine tevdi etllleterı 
muktazidir. 

Ü cüncü Madde Tadil Metni 
"Şirketii'.ı Merkezi istanbulda " Şirketin Merkezi Ankar~· 

" olacak ve Türkiyenin sair bir " da olacak ve Türkiyenin saı~ 
" mahallinde veya memaliki ec- " bir mahallinde veya ecneb~ 
" nebiyede dahi şubeleri bulu- " memleketlerde dahi şubeler• 
" nabilecektir. Şubeler küşat e- " bulunabilecektir. Şubeler. a· 
" dildikce Ticaret Vekaletine " çıldıkça iktisat V ekaletıne 
" tahriren ınalıimat verilecek- " tahriren malumat verilecek· 
" tir. ,, " tir. Şirket Merkezinin Anka· 

" raya nakli 1935 senesi ilk teŞ· 

Ondördüncü Maddenin 
Birinci Fıkrası 

" rin ayı içinde yapılacaktır.,, 
Tadil Metni • bı 

" Meclisi idare içtimai: ıcade 
c' maslahata tabi olacak. ıse da 

" Meclisi İdarenin içtimaı i- " Meclisin laakal her iki ~y de 
" cabı maslahata tabi olacak ise " bir defa Şirket Mer~ezın ka 
" de Iaakal her iki ayda bir de- " veya münasip göreceğı baŞti· 
" fa Şirketin Merkezinde top- " bir mahalde toplanması 

ZA Y1 - Galata İthalat gümrüğünde " lanması Iabüttür.,, " büttür.,, ~ 
9-2-935 tarihinde tescil edilmiş olan = f: 
14441 No. lu beyannamenin her ikisi Umumi.n_eşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet sENICd-
de zayi olmuıtur. Yenisini çıkaraca- G ca 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Fils azetec.ı hk ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara 
d'laaac Varon, desi, 100.- Basıldığı Y.ct: TAN matbaaaL 
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Fakat Azametli Bir Kuvvet! 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

Bir Buğday tanesinin 
ne hükmü olur? .. 
Fakat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekciyi çalıştırmakta, 
binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedirf. 

. 

Bir beş kuruşluk için de aynen buğday misalini 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

Bir Beş kuruşluğun 
ne hükmü olur? .. 
Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkedilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bit kuvvet teşkil 
eder- Bu kuv~ yalnız sahiblıle değil, fakat sayısız 

İnsanlara saade: getiri, 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d,,far 

Siz de iş BankasındaJ1 Bir Kumbara Alınız 
Kumbara iş· Bankasının, iş Bankası 

da .Cumhuriyetin eseridir! · 
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DAiM 
Cep fenerleri 

gelmiştir. Her yerde 1526 
numara tahtlnda arayınız. 
ve taklitlerinden sakınınız ---: Satış yerleri: : - -: ANKARA: Sofu zade Mehmet Emin i 

: IZiY'llR: Hüseyin Hüsnü : 
: MERSİN: Hakakoğlu Silifkeli Rahmi : 
§ ~ .. 

0 
, u.. -......ı ........ .ı..........._.uu • -' •.t.~ SAMSUN: Tursun E~ref ~ 

;i11111111111111111111111111111111111111ııııııııııııı1111111111111111111111111111ırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:. 

af./ 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

r 

.bulunur. Ambalaj ve komprime· 

ferin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden ffi markasını arayınız. ---~~~l;~ 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Ankara Gar Binası Eksiltmesi 
Ankara istasyonunda yeni yapılacak Gar binası ile 

Gazino binasının bütün tesisatile beraber inşası kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu intaatm keşif bedeli 789309 lira 55 kuruştur. 
2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - İnşaat projeleri ve sondaj kesimleri 
C - Tesisat avan projeleri ''Kalörifer, sıhhi tesisat, 

Elektrik, Havagazı. 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hülasası, 
F-Tesisatlar şartnamesi 
G -Taksimat cetvelleri 
H - Mukavele projesi 
1-Umumi şartname 
_İstekliler bu projeleri ve evrakı 39 lira 22 kuruş karşı

lıgında Devlet Demiryollarının Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 O Haziran 9 3 S tarihine gelen Perşem
be günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları Yol 
ve M b · d · . e anı aıresi binasında toplanacak arttırma ve ek-
sıltme komi~yonunda yapılacaktır. 

4 - E~sıltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
Y~zılı temınat ve vesaiki ayni gün saat 15 şe kadar ko -
mısyon · ı· -· reıs ıgıne vermiş olmaları lazımdır. 

35~2-.249G No. lu kanunun 17 inci maddesine uygun 
2 lıra 38 kuruşluk muvakkat teminat. 

Be - 2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
- Bu kanu 4" ·· "rı"rme- k nun uncu maddesi mucibince bu işe 

b ge anu " b' " · nı ır manı bulunmadıg-ına dair beyan-name. -

D - Şimdiye k a ,., 
ve mimari kı m ~.ar ~sgarı 500~000 lira kıymetinde 
b. · ;: et ıtıbarıyle Gar bınası ayarında tek bir 
ına ınşa etmış oldu - d . . 

saddak ehlı"yet .kguna aır Nafıa Bakanlığından mu-
vesı ası. 

5 - Teklif mektupları ihal .. .. 

Kasap Ye 
Lokantalar 

ıçın 

DKW 
Soğuk 

Hava dolabı 

3230 

Evlere 
Mahsus 
DKW 

Soğuk hava 
dolabı 

D K W Lokanta ve pastaneler için 
Elektrikli soğuk Hava D K W 

bira mş.kinası Soğuk hava Vitrini 
istiklal caddesi tto. 28. Beyoğlu 

TEL. 43849 Telgraf: DEKAWE, istanbul 

makbuz mukabilinde komi e gun~ . ~~at 15 ~e kad~r 
Posta ile gönderilecek m k~y~n reı~lıgıne verılecektır. 
dar Komisyona gelmiş ol~as~l~nn ndıhayet bu saate ka-

azım ır. ( 2 7 2 6 ) 
3825 , istanbul gayrimübadiller komisyonundan: 

~nr ŞiŞMAN YANKO ıı~ 
- _, ..J -

~ MAGAZASI: lst~nbul,_Y~nipostane caddesi no.se §§ 
.,,,.. Mevsımlık ıon moda = - -~Mantoluk ve Robli:!k Yünlülerimiz ve 5 
:-: ipekli Paris Emprimelerimiz § 
~~ G E L M i Ş Ti R ~ 
: : == := Her nevi son moda = - -~ ipekli Pamuklu Keten Beyaz ve Renkli Kumaşlar ~ -5 Tayyarecilere hususi gömleklik ~ 
:= Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit, hazır ve ölçü üzerine : 

§ Gömlek, Pijama, Robdöşambr ~ , 
:; Yazhk ihtiyaCjlarını temin İCjin muhterem mUş· : ı 
""'"" -:::= terilerimizin teşriflerini hassaten rica ederiz ::: .. .,,... 
5 CiHAZ TAKIMLARI ~ 
~f!ffllffl rtEFASET - METAnET - UCUZLUK llllHlll~ • 

3839 

D. No 

1222 

1631 
1633 
1750 

3221 

4007 

4188 
5321 

5637 

Semti ve mahallesi Sokağı 

Heybeliada Arka 

Bostancı Çatal çeşme Çatalçeşme 

Aksaray eski kara Meh- Koçi bey 
metpafa yeni Koçi bey 
Üsküdar lcadiye 

Yedikule 

Kuzrunculc 
Ayvanaaray 
E, Maatafapa,a 
Küçükpaıar Demirtaı 

E. Kayserli 
Y. Makasdar 

Yedikule 

Uryanizade 
Kilise 

Hallaç 

Emlak No 

2 

16 Mü. 

E. 42 

E. 44 
Y. 54 

Cinsi ve hissesi 

202 metre arsa 

346 • 
62 • 
90 .. 

Hisseye göre 
muhammen K 

40' açık 
arttırma 

416 n 

620 
" 

180 • 
24 Ahşap iki hanenin 42/240 556 • 

hissesi 
E. 4 128 metre arsa 260 ,, 
29 Kagir hane ve bahçe 2364 kapah 

zarf 
E. 1 Kagir Erzurum hanı ve 5500 • 
1 Mü Y. 1-3 altında dükkanın 185/195 

5649 O hissesi tekrar 55/100 Hiı 
ıküdar Murat reis Ç k a· 8 66 ı maz ın- metre arsa 66 açık 

başı Mehmet arttırma 
6022 Heybeliada Arka 8 Mü. 66 66 

Yukarda evsafı yazıb gayri menkuller on gün müddetle sahş: çıkarılmı,hr. lııalelerı 8ı6"rJ3S 
tarihine tesadüf eden Cumartesi günU ıaat on dörttedir. Sah, münhasıran i'ayri mUbadil bonosiledir. 

:::> 
> :::> 
(/) 

z 
LLI 
c 
<( 
:E 

Ademi iktidar 

Kutusu 150 kuruttur. 

1 
Adres: Galata, posta kutusu 125S 

3716 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmayınız ... 

SEKSÜLİN 
Bozulan einirleri kuvetlef1 
dirir, yorgun beyinlere 

ihtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR 

KUTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAl 
1 ECZANESi SiRKE.O 

1 KUÇUK ILArtLAR] 
· her 

3 LiRA-Tuvalete ve ıtriyata aıt 
· apa-ne yapmak isterseniz herkes~n Y r 

bileceği tekilde formülünü yaK~· 
gönderirim. Sonfen laboratuvarı. 
dıköy rıhtım 76. 


