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ÇOCUK ANSIKLOPIDISI 

lluaDlmı.tn .. mektep tm1ebelhdn ., kuttetll ~
dımem. oocutmr e mnıtn ldlttlpbanesldfr. Coeutunu ..., 
._ MI' balııanm J&'nUIUD• verebllecelt en ll1ze1 bedl7e. 
dlr. lltl•• mts tarafmdan nep"lldUmiıtlr. Evin.izde bir 
... baJandmunm. 

Balkanlar Nitin 
Partalanamaz 7 
lalka• Antant. ta• lnıa• 
111 bakıMclaR Ye t•I• lcle
allle k•r11l••ı bir blok· 
tur. Arflk lalka•lar be
rlllCle •ifa sa•lbl olmayı 

Bütçe Fazlası Milli 
Müdafaa ihtiyaçları 

dl1ln111ek clelll, la•an· 1 • 
lann ela bef, aiti 111llyon-
l•k ........ ve 1111+.ıaalt çın 
bir kudret ve nlflml ol-
dujunu dliıl••ek, heıa· 
laa katmak gerektir. 

Y caan:- Ah Giinda 

1 talyan Bapekili Garpte
ki istihkAmlannı gidip 

l&rdü. Halka sağ]amJığı hak
bıda sorulmadan teminat 
~Ve dedi ki: 

- Ben artık susuyonım. 
Bu cümle acaba sözü millete bı

Z'aktıima nu deWet eder? aAcllsele
lfıı Jiiıiiyilfane, bilinen hakikatle
a.. balalına buna delilet e~ez. An· 
- fimdlden mnra bütün ıözü ve 
ır.,t Berllne bll'llkmak mecburiyetin
"'- kaldıjına deWet eder. 

Bırakıism, bırakılmasın, Berlin, 
ll&ın kendi kendine almlftır ve her 
~ IÖJlemlye bqlamıftır. Bu 
~len ve söylenecelf tabii bek-

IÖzler ar,-mcta hizl Dd nokta 
~. Birl: Türk - Ing1llt ve 
~ anlapnaa hakkındaki indi 
~ dllerl de: Balkın Antanb ve 
-~· ibıerlndekl liSzJe çalıpnalar. 

Tahsis Edilmiştir 
Hazine V azigetimiz 

Düzgün Bütç~ 
Prensibine Bağlıdır 
Vekil, lktısadi Vaziyetimizdeki Canhhğı Tebarüz Palıtı imulıyanlar: Ri66entrop oe Cüıno 

Ettirdi, Birçok Hatipler Söz Alarak Ayn Ayn Alman, Jtalyan ittifakı 
Mevzular Üzerinde Tenkitlerde Bulundular 

Ankara. 22 <TAN Muhabirinden> - Büyük Mı11eı Mec- imzalandı ve Dünden 
~1~~::iE!ı!:'~

0

:h=:~ itibaren Meriyete Girdi 
Yeni yılın bütçesJ geçen 18Declen l1 mu,. UN 

en bariz vasfı, Milli Müdllfaa hizmetlerinin hamt derecede dilf(hıftl- Pakta Göre 
mÜf olması ve bütçe fazlasınm tam:1men Milli Müdafaa ihtiyaçlanna tah- ı 

lia edilmesidir. Bu kmm bütçelerden tasarruf edilen mebliAın yeldinu T • 1 • M•• f k 
l11••fl• e aaOımt llr,.,. fDktu. Yek61aa S8 milyon Hrayı bulan fevka!lde tah· emin Çin Ut ere 8ft 

. ...-ltJ!llM ~-~titl\ ma !imi::..~=:=!. ~ n (HUIUllJ - AJman - ı-ılun•tlı _. edilmettedtr. JJd ta---.....,;.--o-__.,-...-~~----~_;,.;....;;.~--.;.;_--Jdahil .ı.llatm ta....,,ıınJmiııı takıi- ...,.. ..,.. " ..,.,,,. ıut'ül t»a- nftan ......... Mffdlil ~ 

eh b 1 · D d · k. ben 117 milyon liraya mal olaeakbr. IOıa n l ..ıds ~ Abun BapeırA- dtleri cıaa dlplom·li " alyasi cep-
6ç noktadan am er aın e 1 ı · ö . let saraymm merasım salonunda, Her bede yardam edecektir. 211G•·'-- • numüzdeld sene, bu hususta icap Hltl . ı..+ı .. akil Alınan 
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üncü dded 

_.,.ederek bu i1i ve •ilam ife eden sarfiyat için yeniden salihiyet erm .1.9~ · e ya namına ma e, tarafeyn<ton biri llt4ık: iste ktedir Fon Ribbentrop, Italya namma Kont bir ihtilifa ıürüklendllt o.akdirde dl-
1 - Umumi ınalhl 1wı JJE Türk • fnaiHz Anl•mnuı Türkiyenin Balkan Paktı n~ wil · ti fi et Ctano tarafından imzaJanml§tır. terinin bütün bava, kara ve deniz 

....._ " n 
1 

o· .,.- er "' 
11

• lf car Paldın .... """''el-" kuvvetlerile derhal ona yardım etme. 
il • Htıltot teearialere kar- be Alikaclar Taahhütlerinin Hasına Mini DeX.:ldir Vergi tenzilitı çok iyi neticeler ittifak paktı.ıla Alman· Italyan si derplf edilmektedir. ~ a• vemılş, verllYe tlbl hayvan mlk- haıluılwıun daimi olarak tnblt edil- Dönlüncil maddede ukerl ve hlırp .....:; :-ı• ~ " Londra, 22 {A.A.) - Reuer blldl- gel t8fldl edecek surette tefsir olu- ve kazanç vergisi huılAb tenzillt m1f oldutu kaydedilmektedir. Alman iktısadiyatı aahasmda Od tarafın a-
L....,,_.. ~~ ha· rl7or: namaz." taayesTmde m~ ~tardato akartmıf-ah- ve ltalyan millet!erl hayati sahaları- t'alanndald lfbirlı.ıı li derlnlettirecek 
-.. llnlT ... ae ----. 11 .... eldl Ch ~--•·--"'--' __ , ır. ayyare '-~yewue pr m " .. . ı _ Tlıld,._q milli, d)'UI, -s••mberlaln. Avam Ka- ~,,_sne 11111apnı.)W IHll'llı70r IUllerind veril iane ır-yrye m &mhı ve sulhu idame etmek uzere lerl kaydedilmektedir. 
~ eetnll m..ıaatlnl " manumıda IOl'Ulan bir suale cevaben Cenevre, 22 \HusustJ - 1Ard J::la.. yQt 0ım: lçfn :OmOzd~ 0 ~ istikbalde müştereken hareket etmf- Bu lfle megul olmak &zere Dd 
llblllial flllea atlama ballamak. apltdald beyanatta bulumınqtur: lifab, yann Cenevrede:ı hareket..... seneden itibaren kaldınlmı§hr. ye karar vermişlerdit". memleket Barlcıye nazırlarımn riya-
'IL.. .n.. 
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TürklyeQin Balkan paktuıdan do- derek Londraya gidecek ·ıe Ingı.tz Hazine v---"-•- .. ,.1 dilz'"" Pakt, 7 maddeyi ihtiva etmP.ktecllr: setinde daimi komisyonlar teJekkül ~ W1f noktayı bize ne Berlln mat- k b " ' ) ....., .. wı...... s .. 6 am ve 6"n lau.tı, lan taahhütleri, Tilrldye için birinci a lneahıin çarşam'Ja ,Onu ,yarın bOtçe prenslplne ballıdn·. D6vlz vıWye- Birinci maddede. iJd tsrafm milf- edecektir. 
~ne tek bqh mihver temin ede- derece ehemmiyettedir. Benim bDcll- )'aplıcala toplantıda h.111r bulunacak- tımlzde fada bir ferahlık 7oktur, takat terek emaiyetleri veya Avrupa Yal- Bei'ncl maddede. lhtfllf mhunm
lclı· • Çünkü )'Ür'ÜJ'en hakikat fU .. tir. Lord Balltak.ı. kabineye Sovyet- tedbir alınnuftır. Geçen seneye kadar ak- yeti hakkında dat:ni tema ballnd• da al tarafın. ayn sulh imza etme~Banlar bu fiç noktanın aleyhin- lime gore, InıWz • TOrt deklara.s1o- lerle ,..ptıla son rnüza.kereler hak· tif vaziyette olan d1J ticaretimiz 1938 de bulUDfealcl•rı zikt"edilmektedlr. metf ve 4GR devletlerle mlnatlebet-

ler. Bunu da .azıe, entrika ile nu, Türk hükt\metinin Balbn paktı landa mufaual malumat verecek ve ufak bir farkla pasif vazl)"ete •~iştir. IJdncl maddede miifterek menfaat- l8tlnt mflfterebn tanzim etmett ta-
(Boııu Sa: 6, 84: 5 de) De alakadar taahhütlerlnhı ifasına en (Boıı" Stı· 6 Sü 6 da) Mllllfa··-!"1ramd wn ed~ isttkraruwı muha- ,_.::ı ._ı...aa. ... 11MuK. takdirde Od tan- ahJrilt ettlklerl blldirllmektedlr 

Dünga Sel-gisinde 

• ı - ... a evam l!lllektedlr. &9CI ııc+M&&• '&11114&1~ 

Mllit Bansalarumz, ı,o~t~rtnı bu fm dnhal 7ek4ljerll• lsüpNde bu· <Boıı" Bıı: 6, Si: 5 da) 

sene de k!rla ktpamıfllırdır. fktıq. -==-====-=--=-=--=---=--=-=====-=-====-=--====
dt vaziyetimiz ~ünden güne canhlı· 
jını arttirmakta~rr. 

Hatiplerin .a•.n 
Vekilin 3Jqlarla ve tasvip 181-

leri ile karsılanan bu :,ey.Utmdan 
sonra muhtelif hatipler süz aldılar 
ili noktalan tebarüz ettirdiler: 

ltırtaaiyecilitln 6nilne ıeçecek tedbir 
alınmalıdır. Eekl mOte1ı:aftJer, çok pert. 
fall Vazi>"ettedlr. sam illerde ~ 
mecbur kalm1t albaylar, ,arb8)'1ar var
dır. Bu vatandqlar çok acınacak vazi· 
)'9ttedlr. Bunlara aklan olan- ft evnıce 
temU eclUmtı bulunm ma..ı.n tam ....
rflmellclfr. 

Bir lmun vatandqlar, tediye sıkın· 
tası içindedirler. Vatandap, yol para 
ıım ödemek fÇln 8 • 1 O ,an dallarda 
çah§tırmadıtmuz. wrpinl vermek 
için haplabanelere sokmadıiu"•z gün 
refaha ermif oldujwnuza h'1lmıede
biliriz. 

M. Ustündağ, Dün Bir 
Yolsuzluk Davasında 
Şahit Olarak Dinlendi 
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CEREMDEN PE -------· Yalova Cefası 
Yazan: M. Turhan TAN 

y alova, altı yüz yıldnnberi 

Türktür. Selçukiler devrinde 
de Türk yüzü görmüş ve Türk sesi 
duymuş olmasına rağmen 1330 yılı
na kadar Suğla ''eya Trepanon nd
Jariyle hatırlanmaktan, Eleonopolis 
ismiyle de nnılmaktnn kurtulamn
mıştı. Osman oğulları, nedense, Yn
lovnnm kıymetini bilmediler, bile
mediler, yalnız on sekizinci asırda 
orada bir kiiğıt fabrikası kur dular 
ve fnbrika kapanınca Yalovayı )ine 
unuttular. Fakat Karagöz perdele
rinde orta oyunu listelerinde (Yalo
va Safası) adlı bir piyes ''ardı, yıl

larca oynanmıştı. 
Cümhuriyet devrinde Yalovantn 

gerçekten zümrüt kıymeti aldığını 

gördük ve bu uğurda bir hayli mas
raf yapıldığına şahit olduk. Ne ya
zık ki idaresizlik, yahut knyıtsızhk 
o zümrütten -seyyahlar bir yana 
dursun- İstanbul halkının bile sıh
hi bir ışık, bedii bir haz almasına 

imkan bırakmıyor. İçtimai mevki 
ve haysiyet sahibi bir arkadaşım 

diin bana bu yakışıksız vaziyeti an
latırken şu izahatı verdi: 

- Gençlik bayramı tatilinden is
tifade etmek istedik, Yalovnya git
tik. Bütün oteller tamir edilmekte, 
boyanmnkta olduğu için herkes otel 
Terrnale bnşvuruyordu. Lakin fiynt
lnr ateş pahnsını su pnhası seviye i
n e düşürecek kndar yüksekti. Ban
yosuz bir odaya altı buçuk lira nh
ruyordu. Otelde doksnn oda ' 'e topu 
topu on sekiz banyo bulunduğu, 
asansorun giindüzleri işlemediğine 
göre bir çoğu hasta olan müşterHe
rin ne kadar sıkıntı çektiklerini 
söylemek zaittir. Ote] Termalin du
varlan da yer yer çatlak Odalarda
ki liıv - menlerde sıcak su musluk-

l arı muattal, soğuk ıo:u muslukları ise 

çnmur dökiiyor. Elektrik tasarrufu 

diisüııceı;iyle motörler gündliz din

leni) or, bu yüzden odalardaki zil
ler de işlemiycır, garson ~ağırmak 

için sofulara çıkmak, avaz avaz hay

kumak lazım. 

Ya yemek meselesi? Bize bir et, 

bir halık ve dört kişi olduğumuz 

halde tek bir tabak sütlü ve yemiş 

verdiler. Sütliinün neden bir tabağa 

hasredildiğini sorduk. "Ne yapalım, 

yok,, dendi. Balık, tekirin en bodur 
soyundandı. Bize ondan da ancak bi
rer tane verildi. Fakat yanıbaşımız· 

ad oturan ve İspanyolca konuşan 
mü,.terilere balık tabağının iki kere 
götiiriildüğiinü gördük. 

Halbuki, şu şekilde idare olunan 
otel Tcrmalın lıiitçesi çok cömerttir. 

Haftada bir '\'e en çok olarak da iki 
gün otele uı;rrıynn miidürün aylığı 

sekiz yüz liradır. Her biri üçer yüz 
ellişer lira alan üç daimi doktoru vnr 
dır. Yazın bu baylara yarım düzine 

doktor dnha ilave olunur ve her bi
rine ikişer yiiz lira aylık verilir. l\lut

fak masrafı da cömertçe tutulmuş -
tur. Geçen sene mutfağı idare eden 
Karbiç müessesesine, muhtemel zn
rnr karşılığı olarak sekiz bin lira ,·e
rildiği halde müessese elli bir bin li
ra kar etmştir. Bu yıl Karpiçin yeri
ne başkası getirilmiş dcniliyor:.a dn o 
müessesenin parmağı, bize birer ta
nesi yedirtilen tekirlerle dört kişi
ye bir kase hesabile verlen sütlüde 
apaçık görülüyor. 

Dostum susunca şu ce'\'nbı ver
dim: 

- Bir Yalova safası biliyorduk. 
Onun yerine şimdi "Yalova cefası,, 

ikame olunmuş demek. Fakat fütura 
düşmeğc mahal yok. Çünkii Yalova 
kaplıcalarının idaresi Sıhhiye Vek a
letine geçmiştir. Bu Vekalet her k a
yıtsızlığın ve yolsuzlul!un ön üne 
mutlaka geçer! ... 

H: 
Göreleden - 1. K. rOmüzlyle llıektup 

yollıy•n okuyucuya: 
Temas ettiğiniz mevzuu beş yıl evvel 

(Bu dolap, başka dolap) adı altında tef
rika hnllne koymuştum, Zaman gaze
tesiyle ncsretmitşlm. Fakat ilk fırs:ıtta 
o mevzuun taalltık ettiği dem gcn{a 
bir çerçeve içinde mütalfıa ve okuyucu
larıma takdim etmek istiyorum. 

M. T . T. 

• 
Hava Kurumu Baıkanı 
Şehrimizde bulunmakt::ı olan Türk 

Hava Kurumu Genel merkez başkanı 
Şükrü Koçak, dün Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Milli Şef imiz, evvelki gün A nkarada at yarı1larını ferellendirmi,lerdir. Yukarıda Cümhurrei•imizi Vekillerle birlikte görüyoruz. 

Batıray 

da Yakında 
Geliyor 

lngiliz Kredisi ·Hesabından 
Olmak Uzere Murgul Madeni 

için . Sipariş Veriyoruz 

Belediyede 
Yeni Kadro 
Hazırlandı 

-0--

Gemiyi Getirecek 

Heyet Gitti 
l\lmanyada Krup fabrikaları tara

fından yapılmakta olan ay sistemi de
nizaltı gemilerimizden Batıray da 
ikmal edilmek üzeredir. Geminin bu 
haftalar içinde dalma ve denizaltı, 
deniz üstü sürat tecrübeleri yapıla
caktır. 

Yeni gemimizi ahp getirmiye me
mur edilen kumandnn, subay ve er
lerimiz Almanyaya hareket etmişler
dir. Tec.rübel~r y:ıpılıp matlup neti
c eyi v e r dikten sonra gemimiz teslim 
alınacak ve agustos ayı içinde lıma
nrmıza getirilecektir. 

Daha evvel getirilen Sa ldıray de
nizaltı gemimize bayrak çekme me
rasimi programı, Deniz kumandanlı
ğı tarafından hazırlanmaktadır. 

Merasim önümüzdeki hafta içinde 
yapılacaktır. 

Yine Krup fabri!rnları mühendis 
ve usta başılarının nezareti altında 

Türk işçileri tarafından yapılıp 19 
mayıs cuma günü denize indirilen 
Atılay denizaltı gemisinin teçhizatı
nın ikmaline çalışılmaktadır. Yakın
da bu gemimiz, dalma ve sürat tec
rübeleri yapılmak üzere Gölcüğe gö
türülecektir. 

MAARiFTE: • 

Ecnebi Mekteplerinde Tatil 
Maarif müdürlügü ecnebi ve ekal-

liyet ilk mekteplerinde yapılacak im
Hhanlara ait tarihleri tesbit ederek 
dün alakadarlara tebliğ etmiştir. Ma
arif idaresinin tamimine göre, bu 
mekteplerde 12 haziran pazartcsin -
den itibaren derslere nihayet verile
cek ve 15 haziran perşembe günün
den itibaren de son sınıfların imti
hanlarına başlanacaktır. 26 !lazirana 
kadar bütün imtih<.lnlar ikmal enilmiş 
diğer sınıfların da kanaat notları ve
rilmiş bulunacaktır. O gün talebe 
karneleri tevzi edilereı~ mektepler 
tatil edilecektir. 

İngiltere ile bir müddet evvel ara
mızda imza edilen 16 milyon Ingiliz 
liralık kredi anlaşması neticelerinden 
olarak Ingiliz firmalarına iktısadi si
parişler verilmesine .başlanılmıştır. 

Etibank Murgulda kurulacak bü
yük bakır ihraç tesisatı için bu kre
di hesabından malzeme getirtecektir. 
Bu iş için şimdiye kadar yüz bin In
giliz liralık sipari~ verilmiştir. Bu si
parişlerin mühim bir yekiınn baliğ o
lacağı anlaşılmaktadır. Siparişlere de 
vam olunmaktadır. 

Malıim olduğu üzere Murgul çok 

" 
BELl:DlTJ:.J.Jı:.; : 

Bir Suiistimal Davası 
Dün, eski vali v~ belediye reisi 

Muhittin Ustündağın zamanına ait 
yeni bir suiistimal iddiası hakkında 
belediyeye bir ihbar yapılmıştır. Bu 
ihbara göre, Muhittin Ustündağın be
lediye reisliği zamanında, sokakların 
tenviri hakkında eski tramvay şirke
tile 2 bin elektrik lfıın'l)ası için bir 
mukavele yapılmıştır. Bu mukavele
ye göre, elektrik lambalan için cad
delere dikilecek her direğin 35 liraya 
belediyeye mal c<lilmesi Hızım gelir
ken 130 liraya mal edilmiştir. Bu ih
bar üzerine belediyece tahkikata baş

lanmıştır. 

Gazi Köprüsü Bitiyor 
Gazi köprüsüne ait inşaat ilerlemiş 

tir. inşaat ağustos sonlarında ikmal 
edilecektir. Fakat tahsisat olmadığı i
çin Köprünün her il:ı başında esaslı 
bir inşaat yapılam•yacaktır. 

Azledilen Memur 
Mülkiye müfettişleri tarafından i~

ten el çektirilen belediye iktısat mü
dürlüğü müstahdemin şubesi müclür 
vqkili Nedim hak!nndaki fezleke ha· 
zırlanmışır. Fezlekede belediye mu· 
rakıpları tarafından verilmiş olan 
bazı raporların mevkii muameleye ko 
nulmadan hıfzedilmesi. Nedimin iş
ten el çektirilmesinde sebep olarak 
gösterilmiştir. 

miktarda ve yüksek kaliteli, bakır 110 - 115 kuruş arasınd:ı satılan bu 
cevherilc doludur. Buradan asgari mallardan mübayaata devam edilmek 

Ergani kadar bakır çıkarılabilecek ve tedir. Aynca Mikset ile deri tiftik sa

Hopa iskelesi ile sevkiyat yapılacak- tışlan da olmaktadır. 

Açıkta Kalacaklara 
Tebligat Yapılacak 

Yeni belediye bütçesile açıkta ka· 
lacak ve tekaüde sevkedilecek me· 
murlara ait tetkikat ikmal\ ve bu gi· 
bi memur tesbit edilmiştir. 

tır. 

Piyasalarımızda tetkikat : 

Ingiltere için piyasamızdan kitre 
toplanmaktadır. Dün dahi yeni ta -
lepler gelmiştir. Geçen hafta içinde 
mühim bir parti rrı,J sevkedilmiştir. 

Muhtelif cinslerine rağmen normal 
vaziyette ve kalitelerine göre kilosu 

Kanser Enstitüsünde 
Kanser enstitüsü konseyinin son 

toplantısında okunup enstittinijn bir 
senelik faaliyetinden bahseden tek
nik organizasyon nporundan, mem
leketin her tarafından gelen biyopsi 
adedinin ve gönderilen istatistik fiş-

lerinin günden güne arttığı g<,rül -

mektedir. 
Enstitü geçen sene zarfında sekiz 

kadar ilmi mesai neşretmiştir. 

Geçen sonbahardr.ı tertip edilen 

kanser haftasının muvaffakıyetle ba
şarıldığı, görülmüştür. Raporlardan 

sonra eylülde Ameriknda toplan~Nık 
olan enternasyonal kanser 

sine iştirak görüşülmüştür. 

kongre-

Bir Kuyruklu Yddız 
"Hassel" yahut "1939 D" ismi ve

rilen kuyruklu yıldız güneş etrafında 

k! devrini yapmış olduğundan, şim
di yine dünyamıza pek yakın geçerek 
gelmektedir. 

Rasathane müdürü üstat Fatin bu 
yıldızın önümüzdeki perşembe gece
si dünyamıza çok yakın geçeceği ve 
saat 22.45 te diğer yıldızlardan daha 
parlak ziyası ile püri\zsüz olarak gö
rüleceğini ve dünyamı:ı için hiçbir su 
retle zararlı olmıyacağım söylemiştir. 

Geçen perşembe günü mühim bir 

parti sevk ve ihraç edilmiştir. Muh

telü maddeler hakkında bugünlerde 
yeni talepler beklenmektedir. Mev
suk bir membadan öğrenildiğine gö
re, Ingiltere için Türkiyeden hangi 
malların alınabileceği hakkında In
giliz firmaları piyasalarımızın duru
munu tetkik etmiye başlamışlardır. 

.-..o • :l.a 

Yeni kadroya göre şubeler arasın· 
da vazifeleri değişirilecek olanlar 20 
kişi kadardır. Bu becayişlerin de lus· 
mı uzamı merkezdeki memurlar ara· 

sında olacaktır. Bunların becayişleri· 

ne ait karar, bugün alakadarlara teb· 

1iğ edilecektir. . . 
30 kişidir. Bunlar kısmen belediyede 

iki Çocuk' Yaralandı çalışmış ve bugütı teknüt müddetini 

Kasımpaşada oturan Fatma yanında i!;I doldurmuş, kısmen de başka dair~ 
çocuğu lle Cümhurlyet caddesinden cc- lerden tekaüde sevkedilmi~ bulun .. 
çerken Artının idaresindeki bisikletin dukları halde ücretle belediye hiZ· 
çarpması neticesinde her iki çocuk ta 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. metlerine girmiş memurlardır. 
Artln yakalanmıştır. Açıkta kalacak memurlar da 81 ıd· 
* Mehmedln idaresindeki yük araba

sı Bilyükndndn Kumsal caddesinden ge
çerken o civarda oturan 50 yaşında Nazi
reye çarpmıştır. Başından ağırca yarala
nan kadın tedavi altına alınmış, arabacı 
yakalanmıştır. * Anadoluhlsarında Fındıklı caddesin
de oturan 46 yaşında Artın, komşu evin 
camlarını silerken muvazenesini kaybe
derek sokağa düşmüş başından ağır yara-
lanmıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesine kat
dırılmıştır. * Cihnnglrde Havyar sokağında oturan 
SaHihattin evin camlannı sllerkcn camın 
kırılması neticesinde her iki bileğinden 
de ağırca ynralarunı:;tır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. 

---0>----

Dökmeci ve Demirciler 
Belediye imar müdürHiğü, Dökme

cilerle birlikte şehirdeki demircileri 
de şehir haricine çıkarmıya karar 
vermiştir. Belediye bu iki sanat er
babının biribirle!'ln9 yakın olmaları 
zaruretini gözönündt.! tutarak bunla
ra bir mahal tahsis etmcği diişünmek 
tedir. Şimdilik bu mahallin Ha1lçte 
olması isteniliyor. Maa:nafih bu hu
sustaki tetkikat devam edecektir. 

şidir. Bunlar kısmen muhasebe, }cıs· 

men de iktısat müdürlüğü kadrostı· 

na mensup memurlardır Gerek bun' 
lara, gerekse tekaüde sevkcdileceJ; 

memurlara ait kararlar, 29 mayıs giı• 
nü alB.kadarlara tebliğ edilecektir. 

Bu son kısım memurların yeni müıı· 

halata tayini mümkün olamadığı i
çin bunlara iki ay müddetle tam :rnıı

aş, ondan sonra da nısıf maaş veri· 

lecektir. 
----o--

Vali Anka raya Gitti 
Vali ve Belediye reisi Lutfi J{ır' 

dar, belediye bütçesi hakkında pil· 
hiliye Vekaletine izahat vermek nıe: 
re dün akşam Belediye muhasebecısı 
Muhtarla beraber Ankarayn gitınlr 
tir. Dört gün Ankarada kalacak oları 
Lutfi Kırdar, bütçe işinden başka bC' 

lediyeye ait diğer bir çok işleri de 
alakadar vekaletler nezdinde takiP ._,c 
intaç edecektir. il 

S U A L KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

TAK V I M ve HAV~ 

23 Mayıs 1939 
SAL 1 

S - Madagaskar adası, bir m iis 
temleke midir? 

C - Madagaskar Fransız müs
temlckesidir. 4 milyon nüfusu var
dır. Merkezi Tanarino'dur. 

• 
S - Afganistanın nüfusu neka-

dardır? 

C - 10 milyon 

• 
S - K ak ao en çok n erede yetl-

şir? 

C - Venezüella, Ekvator ve 
Brezilyada pek çoktur. Filipin. Ca
va ve Seylanda do. vardır. Kakao 
ağacı 10 metre irtüaındadır. Mey 

vası, kalın ve kısa bir salata 5ek
linde, yeşil veya san renktedir. 

• 
S - En çok kömür çıkaran mem 

leketler h angileridir? 
C - Birleşik Amerika başt.a ge

lir. Daha sonra sıra ile İngiltere, 
Almanya, Rusya, Fransa, Jap.:>n • 
ya çok istihsalat yaparlar. 

• 
S - Dünyanın en ob ur h ayva-

nı hangisidir? 
C - Devekuşudur. Ne bulursa, 

durup dinlenmeden yer ve ömrü 
yemekle geçer. Dişleri olmadığı 

için, taş, tahta, demir ve buna ben 

zer maddeleri de sömürür. Yediği 
böcekleri ve otları midesinde bu 
sert maddelerin arasında ezmek 
suretile hazmeder. Bir Devekuşu
nun midesinden altın saat, bir sü
rü demir parçaları ve saire çıkını~
tır. 

* 
S - Gfüel S anatbr Akademisi 

n e girme şartları nedir? 
C - Akad <?rni. mimari. r esim 

heykel tezyini sanatlar ve Tür1< 
tezyini r.anatlar şubelerinden mü
rekkeptir. Mimari şubeııine lise ol 
gunluk imtihanım verenlerden 
Desene istidatlı olarıhır alınır. Ta!l-

CEVAP 

sil müd::leti b"?Ş sene~ir. Resım ve 
heykel ~ubesine orta mı:ktep me 
zunlan d~hi ai.ınabi!ir ve bunht 
30 yaşına kadar talebelik huku
kundan ıstıfade edc-b:lirler. Bu şu· 
beye girmek ıstiyenler bir istidat 
yoklamasmdan geçirilir . 

Tezyini sanlltlar suhesınin tahıı.t 1 

m üddeti dört senedir ve orta m 
tep mez.ınlarivle mmt.;ka ,sa 
mektebi mezunları di.lnırl 

Akademinin kayıt R k 
amelesi bir Eylulde 

5 !ncl ay 
Arabi: 1358 
ReblUlahar: 4 

GCln: 31 

Güneş: 4.3'6 - Öğle: 
İkindi: 16.09 - Akşam: 

Yatsı: 21.20 - 1ınWk: 

ııwr: ıs 
Rumi: ıs55 
'Mnyıs: ıo 

12.ıo 
19.26 

2.:zs 

Hava Vaziyeti ... 
Yeşllköy Meteoroloji lstasyonundııfl ııe 

lınan maltımata göre. hava yurdun .... 
tıl' 

bölgesi lle Akdeniz kıyılannda az btl çel' 
lu, diğer bölgelerinde umumiyetle ıtf 
bulutlu ve mevzii orajlı geçmiş. ~or' 
bütün bölgelerde Cenubi lstlkametterı ış
ta kuvvette ve yer yer kuvvetlice estı\ 

İstanbulda hava çok buluiltl ~: 
r garptcn saniyede 3 - !5 ~~ı 

esmiştir. Sant 14 te hnva tıı P 
mll bar idi. Sühunc-t en yıl1'4ıı1' 

dOşük 16,4 santigrat otıır 
9id°*1ştir. 
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~ahkeriıelerde RADYO 

Bir Suiistimal Mahkemesi 
ANKARA RADYOSU 

Tlirldyc Radyodifüzyon Posta1an 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

Muhittin Üstündağın ifadesi • Benzini Belediyeden Verilen T. A. Q. 
T. A. P. 

1639 m. 
19,74 m. 
31,70 m. 

183 Kes. 120 Kw. 
15195 Kes. 20 Kw. 
9456 Kes. 20 Kw. 

Otomobil • 
Kovulan 

Masadan 
Memurlar • 

Çalınan Evrak • 
Kayb~lan 321 

Hakaretle 
Evrak. 

Sah, 23. 5. 1939 

12.30 Program, 12,85 Türk mOziğl (Pl.) 
13 Memleket smıt ayarı, ajans ve meteo
roloji haberleri. 13,15 MOzlk (Hafif mU
zik - Pl.) 13,45 - 14 Konu5JT1a (Kndın 
saati: Ev h::ıyatına dair). 

D:jn sa:ı.t on dortte Ashye Birinci 
Ceza Mahkemesinde vazifesini ih
mal suiistimal ve hakikate muhalif 
beyanda bulunmakt':ln suçlu es1u 
belediye makine şub~si müdürü ve 
iemizlık iş~eri mudiır ~kili Nusm
tin duru~nıasma devam edildi. Dün· 
kü celsede suçlu ile avukatı S:ı lı 

Rıza bulu:ldular. Bt celsl-'tle belet~· 
ye adına :fa avu..cat P.:ımi Başarım 

ilk defa b.Jlun:ıyordt.. Eski kar::ıra 
göre mür'afaa ve amme şahitl !ri 
dinleneceklerdi. Mübaşir seslendı: 

- Muh!ttin Üstündağ ... 
Eski İs~nbul Yal.si ve Belcdive 

Reisi Muhittin Üstiıı.':?ağ salona g•r 
di. Şahitl .. •ı e tahsis Pc\ilen bölme fo 
yer aldı. Reisin; hüviyetini, meşga
lesini ve iliametgfilıiı11 tesbit ettik~en ' 
sonra: Dünkü celaede suçlu Nusret, avukatı Sadi Rıza ve 

Belediye avukatı Rami Başaran 

Cümhurreiaimiz ismet lnönünün hayatını bilmek her Türk 
vatandaşının borcu ve va:r.ileaidir. Şimdiye kadar Milli 
Şefimizin hayatını mazbut bir şekilde veren bir eser 
yoktu. Bu ihtiyacı ilk defa Cep Kitapları karşılamış, ve 
yeni neşrettiği 

18,30 Program. 18,35 MUz.lk (Koro e
serleri - Pl.) 19 Konuşma (Hamburg, ba 
lıkçılık scrgisl hakkında) , 19,15 Türk mil
ziğl (Fasıl heyeti) 20 Memleket saat, a
jans ve meteoroloji haberleri. 20,15 Türk 
mQzlğl (Saz eserleri ve taksimler) 20,35 
Türk müziği· 1 - Bimen Şenin bestenl
gfır Ş:ırkı: (Her zaman serde hayali) 2 -
Salfıhattln Pınarın H. şarkı: (Aşkınla s(i
rünsem) 3 - Snlflhattin Pınarın H. Şar
kı: (Seviyordum onu ruhumda) 4 - Fa
iz Kapancının H. Sarkl: (BUklOm bUk
lüm sırma~) 5 - Sadettin Kaynağın, tür 
kü: (Sarı kurdele) 6 - Halk türldlsO: 
(Karanfil oylum oylum) 21 Konuşma, 

21,15 E.cıham ve tııhvllat, kambiyo - nu
kut ve Ziraat borsası (fiyat) 21,25 Neşe
li plaklar - R. 21,30 Müzik (Radyo Or
kestrası - Şef: Prnetorius), 1 - Gluck 
- Mottl - Balet - SOiU, a) Entrodilk
slyon, Alr gaf, lento, b) Lento (Relgen 
sellger Gelster), e) Musette, Andante, çl 
Air gol, Slcillienne, 2 - Michael Haydn 
- Senfoni Do majör, op. 1, Nr. 3 a) Al
legro spjritodo, b) Rondo, un poco ada
gio, e) Final. Fugato. Vlbace Assal. 3 -
Kurt Atterberg - ' 'Yaz gecesi danslan", 
op. 24 a) Akşam, b) Halk bahçesinde E. 
N. Von Re:znicck: 'Donna Dlana" opera
sından uvertür. 22,30 Müzik (Opera ar
yaları - Pl.) 23 Son jans haberleri ve 
yarınki program. 23.15 - 24 Milz.lk (CU 
band - Pl. ) 

- Suçlu vazıfesit!; ihmal, suiisf· 
mal etmiş ve hli.afı hakikat beyancıu 
bulunmuşt.ır. Şekli>.deki ilk sualuıı 
Muhittin Üstündağ şöyle karşılad•: 

- Nusretin vaziIPsini ihmal Ye 

suiistimal veya hilafı hakikat beyan
da bulund•Jğuna dair bir kanaat m 
yoktur. Yalnız kPrdisini namm:lu 
ve vazifesine devam eden bir ad ıım 
olarak tanının. 

Müddehımum'.i söz nlarak şahide 

şöyle bir sual sordu!'du: 
- Belediye temizlik işleri i;ir. 

kamyon almış, bunlar şartnamedeıd 
muayyen vaktinde belediyeye tes
lim edilmemiş. Suçln belediye rei · 
sine şüahen malumat verdiğini söy
lüyor. Muhittin Üstündrığ bu mü
racnati daimi encümene göndermiş

midir? 
Şahit bu suali karşılnrken· 
- Böyle bir şey hatırlıyamıyo

rum. dedi. 
Suçlunun avukatı söz alarak şa

hitten sorulmak üzere mahkemeye 
şöyle bir sual verdi: 

- Bu işte encümenin rızası var
dır. Müvekkilimin Ş3hsi otomobili 
vardır. Müfettişlik fezlekesinde bu 
otomobilin benzin parasının müek
kilim tarafından hilafı hakikat be
yan şeklinde tanzim edilen bir ilmü 
haberle belediye veznesinden alın
dığı söyleniyor. Müekkilim kendi 
hesabına bir otomobil almıştır. Çün
kü isi çoktu. Muhittin Üstündağ da 
bu otomobilin benzin parasının be
lediyeden verileceği hakkında mi.1-
ekklime söz vermiştir. Bu dairece 
de malumdur ve geçmiş muamelnsi 
de vardır. Şu halde bunda bir kasıt 
cürmü var mıdır? 

Muhittın Üstündağ bu suale de 
şu cevabı dikte ettirdi: 

- Suçlunun vazifesi çoktu. Mut
laka bir nakil vasıtası kullanması 

icap ediyordu ve kendisine de ta
biatiyle masraf ve kanuni harcırah 
veriliyordu. 

Muhittin Üstündağ müdafaa şa
hidi idi. İki taraf ta kendisine başka 
sorulacak bir şey olmadığını söyle
dikleri icin vazifesi bitmişti. İkinci 
şahit bel~iye itfaiye müdürü İhsan
dı. 

Hüviyeti tesbit edildikten sonra 
reis yemin ettirirken suçluya karşı 
bir düşmanlığı olup olmadığını so
ruyordu. İhsan: 

- Nusretle aramızda husumet ve 
dava vardır. Dedi ve yemin ettikten 
sonra reis Muhittin Üstündağa sor
duğu suali kendisine de tevcih etti. 
O kısaca: 

- Ben suiistimal hakkında bir 
şey bilmiyorum, dedi. 

İkinci suali müddeiumumi sordur
du: 

- Aralarında bir münakaşa geç
miş İhsan suçlu hakkında müsbet 
şeyler söylemiş ve hakkında tahki
kat açılmasını istemiştir. 

Şahit bu suale cevap vererek de
di ki: 

- Bir deniz motörünün tamiri yü 
zünden münakaşa oldu. Fakat bu 
müfettişleri aiakadar eden bir tah
kikat ve görüş meselesidir. 

Müddeiumumi İhsan tarafından 
yazılan şikayet tezkerelerini mah
kemeye verdi ve okutturdu. Bunla
ra göre 30 evrak muamelesiz kal-

mış, itfaiye müdüriyeti tarafından 1 ze gösteremediler, bulamadılar. Ba
muhtelif zamanlarda Nusrete gön- zı evrakın sonradan bulunmuş ol
derilcn üç memur hakaretle koğııl-1 mas1 ve muamelenin yapılması, mü
muş, itfaiye müdürlüğünün bir çok tebaki kayıp cvru.lc hakkındaki hük
resmi müracaatları is'af edilmemlş, mümüzü ve tahkikat neticesini dcğiş
kağıtlar muamele görmeden yok e- tiremez. Evrak v-ır lı da o vakit niçin 
dilmiştir. bize vermediler? 

Reis bunları okuttuktan sonra Şahit, diğer suallerin cevaplarını 

i S ~4 ET INÖNÜNÜN HAYATI 

adındaki kitapla okuyucularının dileklerine cevap vermittir. 
Her kitapçıda bulunur. Fiyatı 10 kuruttur. 

Evinizde Bu Kitaptan Bir Tane Bulundurunuz. 

şahide sordu. şöyle sıraladı: EVLENME - Nafıa Vekaleti bu-
- Suçlunun ihmal ve terahisi - Temizlik işleri müdürlüğüne a- kuk müşaviri Namık Cemal Naziki-

Cep Kitapları Neşriyat Evi 

var mıdır, ne diyorsunuz? lınan arabalar inhisarlı bir şekilde a- Çanakkale c· t• • TafsilCitı oğlunun kızı Güzin Nazikioğlu ile 
Şahit: lınmıştır. Her firma 'bu münakasaya ınaye ının genç hukuçularımızdan Islam Refioğ-
- Bunu ben söyliyemem. Bu tah- iştirak edebileceği halde istenilen ku- lunun nikahları geçen perşembe günii 

kikat işidir, bunu ancak müfettış- ka arabalarım Istanbulda teslim ede- K 
1 

ç Ankara belediyesinde kıyılmış ve ay· 
lerin yaptıklan tahkikat gösterir. bilecek tek bir müessese vardır: Bcns arısını, kı• ocug"' unu ni gün genç evliler halkcvindc bir 
Dedi. ve Mersedes ... Sonr!l münakasa şart- çay ziyafeti vermişlerdir. Nikah me-

Suçlu burada söz aldı ve dedi ki: namesi başka firmaların iştiraki rasiminde ve çayda Dahiliye, Harici-

- Bay reis şahide sorunuz. On- mümkün olabilecek bir şekilde ve Bog"" an Katı·ı Deıı· mı· ? ye, Nafıa, Maarif, Gümrük ve tnhi-
lar, bana Benes müessesesinden ye- kufnazca yazılmıştır. Riyaset maka- • sarlar Vekillerile Cümhurreisliği lJ· 
dek parça alınması için bir dosya mı da buna muhtelif firmaların işti- mumi katibi B. Kemal Gedeleç, bit 

göndermişlerdi. Bunlann hepsini .. k~a~e~~b~~ğ~~~~~~e~~~~~'i~s~~~; ""_!!n.~~~~!!~:.~o~~~~~.~;-:1._.~;.ü~~;!~ ~!; .. ~.~.t.ıy_<>_r !:_h_~.~ı::;!~:.~J~~!etinin -&>~mmms1f~~.~~~fil~~~-er . ......,.,k_a~n_ı ve 
lacak kadar tahsisatımız olmadığı ·ı ik" w ··1d" a· w .. • • d " N'h A · k b ı d sarih bir suç isnat ederek sorduk ve ı e ı çocugunu o ur ugunu unkü ı ayet yşenın a ra a ann an 
için evrak masamın üstünde ve gö- dedik ki: nüshamızda yazmıştık. birisi evvelki gün Emniyet müdür-
2ümün önünde duruyordu. Bir gun D.. h.d. f d k t t ı··ğ" ·· t t • b d _ Bize Türkiyede kuka arabala- un a ıse etra m a gere s an- u une muracaa e mış, u a amın 
bu dosya çalınmışbr. Bu çalınan ev- rını teslim edebilP.cek başka bir fir- bul Emniyet müdürlüğüne ve gerek kaı:ısı ile çocuklarını ortadan kay -
rak her nasılsa encümene kadar ait- tb ı t ı fl · b tt·~ ı· onlan ·· ıdu''rmesı· ihtimali "' ma gösterebilir misin? ma aamıza ge en c gra ara gore, e ı6.n , o 
miş, muamelesi yapılmış ve hatta O, mümkün olamadığı için bu sua- bu feci cinayetin tafsilatı şudur: olduğunu bildirmiştir. Derhal hare-
1700 liralık yedek malzeme de satın limize cevap veremedi. Sonra müna- Maktul Ayşe, henüz 32 yaşında ve kete geçen polis, Halil yakalamış ve 
alınmıştır. Bundan şahit İhsanın ha- kasaya kabul edilen müessese 45 gün oldukça güzel bir kadındır. Halil ile sorguya çekmiştJr. Halil ilk ifadesin-
beri var mıdır. de arabaları teslim etmesi ıazım ge- bundan on bir sene evvel evlenmiş- de: 

Şahit cevap verdi: lirken 60 gün teahhurla te.,;Hm etmiş- tir. Bu izdivacın mahsulü olan büyü- - Çocuklarım ve karım bir müd-
- Dosyanın çalındı&11nı Nusret tir. Nusret bu teahhuru riyaset ma- ğü 8, küçüğü 6 ynşmdn iki de çocuk- det evvel Istanbuldıı bulunduğumuz 

bana söyledi. Ben bilmiyorum. kamına ceza şartını alarak tesellüme- lan vardır. Halil çok asabi, titiz ve sırada sari bir hastalıktan biribiri ar 
Suçlu mahkemeye İhsandan sorul dilmesi hakkında müzekker·~ yazma- kıskanç bir adamdır. Polislikten ay- kasına öldiilcr. !sterseniz Istanbuldan 

mak üzere bir sual silsilesi ve bir de mış ve bu suretle makamı, hakikat- rılmasına bu asabiyeti sebep olmuş- sorunuz! demişti!". 
liste verdi. Diyordu ki: ten haberdar etmiyerek da.mi encü- tur. Bunun iizerinc dün sabah gelen bir 

- Müfettişler benim tarafımdan menin nazarından vakıayı kaçırmış- Kıskanç Halil, nihayet çocukların telgrafla Istanbul Emniyet müdürlü-
itfaiycnin 56 kağıdına cevap veril- tır. Bundan sonra Nusretin altında da kendisinden olup olmadığında şi.ıp ğü de vakadan haberdar <.dilmiş. bu
mediğini yazıyorlar. Şahit İhsan bun ancak bu müessesenin sntabilecepi helenmiye başlamıştır. rada tahkikata b=t!':lanmıştır. Fakat 
lar hakkında ne söyler? bir hususi otomobil göriilmüştür. Bu Vaka gecesi HaUl kary'Jlasında , ço- biraz sonra Çanakkaleden ikinci bir 

Reis bu listeyi şahide verdi, o: fevkalade nazarı dikkati caliptir. Nus' cuklarla anneleri de ayni odada yer- telgraf gelmiştir. Bu telgrafta Hali-
- Bunlar hakkında tam malumat ret bu otomobilin parasını vermemiş· de serilmiş yat_aklardn yatmaktadır- lin ifadesini değiştirip karısını ve ço

vermek için kayıtları tetkik etmek tir. lar. Biraz sonra yataJ:11ndan atlıyan cuklarını kendisi öldürdiiğünü itiraf 
lazımdır. Bundan sonra belediye müfettişi, katil eline geçirdiği bir ipi ilk defa eylediği, binaenaleyh, buraca tahkl

Kiı.mil dinlendi. O da fezlekedeki i- Ayşcnin boğazına takıyor ve zaval- kat yapılmasına lüzum kalmadığı bil
fadesini tekrarladı. Müddeiumumi lının hiçbir suretle ses çıkarmasına dirilmektedir. 

Suçlunun son sualı. 
- Bu işlerin teahhüründen do

layı itfaiyede bir aksaklık olmuş 

mudur. Şeklindeki sualini de şahit 

şöyle karsılıyordu: 

söz alarak mahkemeden 1iunları ır- meydan vermeden boğup öldürüyor. Halilin deli olmasından şüphe edil
tedi: Sonra kendi öz çocuklarını da ayni mektedir. Bunun için katilin bir kaç 

_ Kaybolan evrakın kimlere ait şekilde boğup cesetlerini çuvallar i- gün sonra berayı müşahade lstanbu
olduğunun belediyeden seıruiması, çine koyarak birer birer götüriip de- la gönderilmesi muhtemeldir: 
müfettiş Kau~ ilade~nde Nusret ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Hala Maryüs yedek parçaları 

teslim edilmemiştir. 
Bundan sonra belediye avukatı Ra

mi Başaranın ma ,!,.emeye verdiği ar
zuhal okundu. R-ırı" , belediyenin mu· 
dahil sıfatile vekili olarak da.vaya a
lınmasını istiyordu. Bu istek suçlu a· 
vukatile epeyc~ u ~1 ıan bir nıi.ınaka
şayı mucip oldu ve neticede Raminin 
mahkemeye kabulü kararlaştıktan 

sonra üçüncü şahit belediye müfetti
şi Kazım Koyaş salona alındı O ilk 
suali; fezleke münderecatını tekrar
larım, diyerek karşıladı. Sadi Rıza, 
mahkemeye ikinci bir liste daha sun
du ve: 

Kadri Yamanın imzasını alarak em- ispanyanın yeni Rüşvetçi Bir Polis 
niyet altıncı şubeden müsaade almış-
tır. o vakitki müdür Faikin çağırıla- Ankara Elçisi Geldi Daha Tutuldu 
rak dinlenmesini ve bu kağıtta im
zanın kime ait olduğu ehli hibreye 

- Müfettişten verdiğimiz on bir 
sualin sorulmasını isteriz. Müfettiş, 
fezlekesinde sa .a '' müdürlüğunde 
dosyanın kaybolduğunu ve ortada bu 
lunmadığını söylüyor, halbuki zayi 

tesbit ettirilmesi. 
Suat Karaosmanın, katip Nusret 

ve Hikmetin şahi: olarak çağırılma
ları, 1454 numaralı plakanın kime a
it olduğunun tesbiti. 

Mahkeme, vakit geç olduğu için bu 
hususlar hakkında karsr verebilmek 
için davayı 25.5.939 saat on dörde 
talik etti. 

Sevdiği Kızı 

Öldüren Mevkuf 
olduğu iddia edilen evrakın bir kısmı 3 senedenberi sevdiği Evangelıyi, 
muamelesi görülmiyen evrak arasın- yüz bulmadığı için Galatada tabanca 
dadır. Bir kısmı da sonradan buluna- ile yaralıyan Yorgi oğlu Angeli dun. 
rak muamelesi yapılmıştır. Müfettiş- müddeiumumiliğe verilmiştir. 
lerin ciddiyetinden şüphe ediyorum, Muavinlerden Reşat Saka, tahki-
dedi. katını bitirmiş v'? Angeli taammüden 

321 evrak kaybolmuf {katle teşebbüs suçile tevkifini istiye-
Şahit bu suali şöyle karşıladı: ·ı rek dördüncü sorgu hakimliğine ver-
- Biz 321 evral·ın ortada bulun- miştir. Sorgu hakimi suçluyu tevkif 

madığını gördük. Bunlan istedik. Bi-1 etmiştir. 

Yeni Elçi Doriga 
Franko ispanyasının yeni Ankara 

elçisi Carlos Lopez Doriga dün sa
bahki ekspresle şehrimize gelmiştir. 
Elçi, kendisile göri.işen gazetecilero, 
Türkiye ile Ispanya arasında dostluk 
miinasebetlerinin tesisine çalışacağı
nı ve Avrupada vaziyetin sakin ol
duğunu söylemiştir. 

Bir kaç güne kadar Ankarııya gi
decektir. 

Pangaltı polislerinden Ethem, ge
çenlerde tütüncü Hasandan on gü
müş lira rüşvet alırken cürmü meş
hut halinde yakalanmış ve mii.ddei
umumiliğe verilmişti. Ethem, şika -
yetçiye kağıt para almıyııC'ağmı söy
lediği için Emniyet amirlıği gümüs 
liraların üstüne mühlir basmış ,.e bu 
paralar da Ethemin üstünde çıkmış
tır. Dördüncü sorgu nakimi, Ethemi 
tevkif etmişti. Dün de dosyasını ağır 
ceza mahkemesine vermiştir. 

Daru:a Zeytinlerinde 
Hastahk 

Darıca, (TAN) - Senelerdenberi 
kasabamız zeytin ağadarın.1 arız o
lan kara balık, zeytin güvesi, ve zey
tin uğuru hastalıklarile ciddi bir 
mücadeleye başlanılmıştır. Kocaeli 
ziraat mücııdele müdii.rti ile Gebze 
ziraat memurunun nezareti altında, 
hastalıklı ağaçlar ilaçlanmış ve has
talıklar körletilmiştir. Yiizde sekseni 
zeytinci olan halkımız sevinmektedir 

Bir Ölüm Dolayı.sile 
Sırasız ve saygısız bir olüm ko

cam Abdülcebbarı toprağın kanlllı

yan ve dolmak bilıniyen uçrumun• 
götürdü. Onun hastahk ve ölümiıne 
candan alaka gösteren Boğaziçi lise- ' 
leri, muhtelif okul idareleri, öğret· 
men arkadaşları ve talebelerine ...,c 
cenazesine iştirak ı!dcn dostlarımızıı, 
bizzat ve bilvasıta bizi teselliye kO" 
şan akraba ve arkadaşlarımıza ayrı 
ayrı teşekkür borcumu üaya duydı.J· 
ğum acı ve düştüğüm takatsizlik it11. 
kan bırakmadığından muhteref11 
(TAN) gazetesinin tavassut lütfUJ19 

müracaat ediyorum. 
Merhum Abdülcebbarın eo;i 
Nevber ve oğlu Rabin 

ÖLÜM 
Sabık birinci devre Luzistan ıne

busu doktor Abidin Yakova müptelB 
olduğu hastalıktan kurtulamıyar-1' . c b . ,_,ı vefat etmiştır. enazesı ugun 
11 de Gülhane hastanesinden kaldırı
lacak Beyazıtta cenaze namaZl kııırı-

, ,ır r-
dıktan sonra aile makberi olan ıvı.e. 
kezefendiye defnedilecektir. Kendisı· 
ni tanıyan ve seven arkadaşlarırııfl 
teşrifleri rica olunur. 

TEŞEKKÜR 
' bl.l' Merhum Babamız Trabzon Me 
su Suleyman Sır::-ı Gediğin cenrıı: 
merasimine bizzat iştirak etmek, rııe 1' 
tup ve telgrafla taziyede bulunrıı9 , 
suretile büyük acımızı tadil ve talı 
fife medar olacak tesellileri varef'I 

Jtll. 
muhterem zevata ayrı ayrı teşel< ıı 

·· - .. · · ld ğund9 re teessurumuz manı o u 1'" 
muteber gazeteniz vasıtasile teşe 
kürlerim1zin iblağı:n rica ederiz. 

Oğulları: Necati ve ~ 

Mikrobiyo!op 
Cemiyetinde 

TOrk M lkroblyolojl Cemiyetinden: s,90 
25 Mayıe 839 Perıembe gOnO ıaat 1 

'f" 

da Etıbba odaaı konferan• aalonund• ~ıP 
lık toplantı vardır. Bu toplantıda Of 
FakU•tesl l-lıfzıaaıhhıı Ord Profeıı!rO d~ 
J. Hlrsch tarafınd•n ( BOyUk ıetıırıe'11ır 
:sOt kontrolU) hakkındı lıtlfadell r•" 
konferanı verllecektlr. M ealekUf1' 
tesrlfl rica olunur. 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kurul)luk 
pul ilfıvcsl lftzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Almanya ile 
Birleşmek 
Ne Demektir? 
Almanya ile birleşmenin ne de· 

mek olduğunu anlamak içinJ 
Berlin - Roma mihverine giren, ve
ya girmeğe miitemayil olan mem
leketlerin vaziyetlerine ibret göziyle 
bakmak kafidir, 

Almanlar Çekoslovakyayı par
çaladıktan sonra Slovaklara muhta
riyet vadetmlşlerdi. Hatta bir aralık 
bir Slovak kabinesi bile kurulmuş
tu. Bu muhtariyet bir haftadan faz
la yaşamadı. 

Macaristanda bugün Nazi bikimt
Yeti vardır. Almanlar umumi ve hu· 
susi bütün müesseselerine girmiş, 

M:acaristanın istiklalini bir Anka ku· 
§U haline getirmişlerdir. 

İtalya bile bugün Almanyanın 
bir müstcmlekeıi olmağa başlamış
tır. İtalyan istihbarat bürosunda Al
ınanlar çalışır. Ordu ve donanma • 
sının başında Alman kumandan ve 
amiralleri faaliyettedir. Bütün res
mi dairelerde Alman müşavirler yer 
almışlardır İtalyadaki vaziyeti anla
tnak için bir İtalyanın bir İngiliz ga
zetecisine verdiği şu izahatı okumak 
kafidir: 

"Almanların istilasına uğrama • 
dan evvel İtalya sıkıntıda değildi. 

İşsizleri yok gibiydi, Turizm, İsviç
relileri kıskandıracak kadar, inkişaf 
etnıişti. İtalyanlar yalnız Almanlar· 
.:ı:;a_ 1 ......... 1 ....... - 1'-_... "'----1- - 11- • ... : ... 

harbe girm~ktense ilitilal yapmayı 
tercih ederlerdi. İşte bu tehlike se
zilince İtalyaya Alman istilası baş
ladı. Bugün her yerde Alman görür
sünüz. Her yerde Almanca konuşul· 
duğunu işitirsiniz. Bütün ticarethane
lerde, ve içtimalarda onlar görüni.ir. 
A\'rupa gazetelerinde İtalyaya altı Al 
nıan fırkası gönderildiği yazıldı. Bun 
ların gelişini ben gözümle görme -
dinı. Fakat Almanların bu memleketi 
işgal ettiklerini biliyorum. Yalnız 
ŞU farkla ki, İtaJyaya üniformalarını 
giyerek gelmek aptallığını yapma • 
tnışlardır. Çünkü burada sevilmedik
lerini çok iyi bilirler. Fakat sivil kı· 
Yafetle geldiler ve memleketin bü
tün ana kaynaklarım işgal ettiler. 
General Frankonun nasıl Madritfo 
gizli bir alayı vardlyseJ Almanyanın 
da İtalyada gizli bir ordusu vardır.,, 

Binaenaleyh, Almany:ı ile birleş
lllek, işgal edilmek demektir. 

* Berllnde Alman - İtalyan ittifa· 
~ inıza edilirken İtalyanın düştü -
gu ve daha da düşeceği vaziyeti tah· 
'illin mümkündür. Çünkü bu ittifakn 
bir taraflı nazariyle bakmak da caiz
dir. 

Çol( Çocuklu 'Aileler 
Geçen gün çok çocuklu ailel~re 

\'erilen mükafat münasebetiyle yaz
dığıınız yazıda bu mükifabn takip 
edifon gayeyi temin etmediğine işa
tet etmiş ve bir çok ailelerin müka
fat alamad1klarını yazmıştık. 

1 
Diin Ankaradan Şevket imzasiy-

e aldığımız bir mektup bu lddiamı
tt tekit etmektedir. Bu okuyucumuz 
altı çocuk babasıdır. Hepsi de sağ ve 
Saliındir. Kanunun vadettiği müka
~~tı alınak için 7 .8.937 tarihinde Sıh· 
)(

1Ye Vekaletine müracaat etmiş. Fa-
at bugüne kadar hali bir mükafat 

~laınanıış. Bu okuyucumuz gibi, da
a birçok aiJelerln bu mükafatı ala

bıadıklarına şüphe yoktur. 

d' Bu sebeple biz fikrimizi tekrar e-
'Yorıız. Maksat meml"kette nüfus 

8t'tınasını temin olduğuna göre, bu 
'lltiilcifat için bütçeye· konan para ile 
~oeuk ölüm ve hastalıklnrile milca
tiele edecek miiesseseler vücude ge
?\l( ~ek daha faydalı olur. Bu sene 
lı ectiste bu mesele konuşulurken, 

u noktanın nazarı dikkate alınma· 
sın1 diliyoruz. 

lngiliz -
TAN 

Sovyet anlaşması 
hangi sebeplerle 

. 

.k. ? 
gecı ıyor .... 

Yazan: Harold Collender 
" Nevyork Taymis 11 in Londra Muhabiri 

Ruslann hazari kuvvetleri 1,800,000, aeleri kuvvetleri 

ise 11,000,000 dur. Senede 20,000 tayyare çıkarabilirler. 

Son zamanlardaki temaslar iki tarafın fÜpheaini izale 

edip ıulh cephesini tekemmül ettirecek oaziyettedir. 

yüzden Sovyet tayyarelerinin sa
yısı (8000) e, hatta (10.000) e çı

karılmakta ve b:ı :;uretle Alman 
tayyarelerine yakın oir sayıya var
dırılmaktadır. 

Ruslar senede 20 bin tayyare i
mal edebileceklerine göre, Rusya, 
dünyanın en birinci hava kuvveti 
olabilir. 

Ruayanın müdafaa edeceği 
iki cephe 

______ .. 
l ngiliz - Ru• anlafma11nın 

engelleri 

Bir Ingiliz - Ru:; anlaşmasına 
karşı gerilen engeller de ay

ni derecede büyük görünmekte i
di. Çünkü harptenberi. lngiltereye 
hakiın olan muhafazakarlar, bolşe

viklikten Hitler derecesinde kork
makta ve bunlarm bir kısmı Hit -

lerciliği komünizme tercih ettikle

rini açıkça söylemekte .diler. Bu 

yüzden Ingiliz muhafazakarları, 

ispanyada Frankoya müzaharet et

mişlerdir. 

Geçen eylülde Çekoslovakya 

5 

•••••••••••••••••••••••• 

ı FIKRA i 
·······~················ 

"1880 tiler 
Grupu .. 

Yazan: Şükufe Nihal 

H er yıl, sınıfta karşılaştığım ye· 
ni talebeye sorarım: 

- Hangi eserleri okudunuz·, 
Çocuklar, umumiyetle, bana hiç 

hoşuma gitmiyen cevaplar verirler. 
Okudukları eserler ne edebi, ne de 
ahlaki değeri olan; toy gençliğin, 

bilgisiz halkın ve yarım kültürlü 
bazı kadınların takdirsizliği istis-

1 

mar edilerek, kazanç ihtirasiyle ya
zılmış şeylerdir. Bunlar, içinde bir 
sanat endişesi, bir sosyal da\"a, bir 

1 ideal ışığı, bir erişilemez güzelliğin 
1 hasretiı bir ruh tahlili, çözülme-
miş bir düğümün muamması gibi 
kafayı• ruhu türlü türlü duygu ve 
düşünüşlere; türlü tü.rlii hayat yol
larına hazırlayıp olgunlaştıracak e
saslar olmadıktan başka, bilakisı 

iislllplariyle, mevzulariyle bayağı

lığın, düşkün ihtirasların en kötü 
örnekleridirler. 

Yaşları itibariyle henüz yüksek 
örnekler görmiye zaman bulamıyan 
gençliğin; zevk ve seviyeleri ancak 
bunlardan anlayıp hoşlanabilecek 

derecede olan kimselerin ellerinde 
ancak bu eserleri görürüz. Öbürle
rinden haberleri bile yoktur. Bayağı 
mahaJle dedikodularını, mahalle 
aşklarını anlatan ve toy ruhlan av
lamak için içine biraz da 5ansua1ite 
karıştırılan bu eserler, şaka değil, 
yazanlarmı ideta geçindirir. En de
ğerli kitapların nihayet binden fazla 
satılamadığı şu zamanda öbürleri bi-r 
kaç defa basılır ve muayyen bir sınıf 
halk, muayyen bir yaş gençliği ara
sında birer şaheser gibi dolaşır, du
rur. 

lmcili:z: . Sooyet müzakerelerinde kanaati mühim rol oynıyacak 
olan lngiliz BafVekili bir müaamerede 

R usyanm müdafaa edeceği i
ki cephe vardır ki, bfribi

rinden 8000 mil uzaklıktadır. Fa
kat Rus ordusunun üçte ikisi garp 
cephesinde, Odcsa ile Kandilana 
arasındadır. En kuvvetli tahşidat 

ise Ukraynadadır. Rus ordusunun 
sayısı yüksektir ve teçhizatı mü
kemmeldir. Fakat müşahitlerin bu 
nokta üzerinde iki mülahazası var
dır. Birincisi Rus orılusunun teda
füi mahiyette olHıak dolayısile 

memleket haricinde Lir hayli kay
bedeceği, ikincisi, harp zamanın

n.ı:ı c;;ınııyi uı>rimi."\in ihtiyaca kafi 
gelip gelmiyeceğidfr. Fakat Rus 
tayyarelerinin İspanyadaki hare -
ketlerini görenler, bunları son de
rece methetmektedirler. Avrupalı 
müşahitlcrse Rus tayyarelerinin sa
yısı hakkında verilen rakkamı ka
bule mütemayil değıldirler. 

buhranı sırasında Rusya ile temas

lar yapılmış, Ingiliz hariciyesi Rus

yanın lngiltere ve Fransa ile be

raber olduğunu söylemiş, fakat 
Fransa sağ gazet<:!leri bu sözün kıy
metini istihza ile karşılamıştı. An

cak Pragın işgali, Ingiltere ile Rus

ya arasındaki temasları yenilemiş 

ve lngiliz muhafazakarlarını Rus
ların kollarına atmıştır. 

Ben talebemin bunlan okumalan. 
na engel olmam; lakin: 
-- Şunlarr, şunları da okuyu· 

nuz, sonra hükmü kendiniz veriniz; 
derim. 

R us Hariciye Komiseri 
Litvinof'un istifası ve 

ya azlinden sonra Sovyet Rus 
•·- · A ,.~.,rn ... ,""' """ !>"l, ,......,,_,..nlr-

edilen ve vaziyeti her siyasi 
merkezde derin derin düşü
nülen devlet olmuşbır. 

Tecavüze karşı hazırlanan cep
henin muvaffak olması veya mu
vaffakıyetsizliğe uğraması Rusya
nın sulh cephesine girmesine ve
ya girmemesine bağlı olduğu için, 
bu devletin vaziyeti çok büyük bir 
ehemmiyet kazanmış bulunuyor. 
Almanyanın Avrupa şarkında ve

ya garbında kuvvet kullanarak ya
yılmasına mani olmak işinde Rus
yanın Avrupa muvazenesinde oy
nayacağı rol, son derece mühim
dir. 

Şark. •ulhü, garp aulhünden 
ayrılamaz 

S ulhün bölünmez bir bütün 
olduğuna ve şark sulln.inün 

garp sulbünden ayrılmıyacağına, 
Ingilterenin de inanmağa başladı
ğı, hAdiselerin lngi1tereyi, Rusya 
ile anlaşmıya sevkettlği sırada Lit
vinofun diplomasi sahnesinden ay
rılması, mukaddcratm bir istih
zası idi. Çünkü Ingilterenin A vru-
1>4 şarkındaki devletlere teminat 

vermesi, Litvinofnn bir zaferi idi. 

Fakat Rusya, dostları için de, ha

sımları için de bir nevi sırdır. ih

timal ki, Avrupanm şarkında Rus

ların dostu da, düşmanı da olan 

Lehliler, Almanlar, Romanyalılar 

Rusyayı garp demokrasilerden da

ha iyi anlıyorlar. Gerçi Fransızlar 

Rusya ile müttefiktirler, fakat on

lar da Moskova ile samimi temas

tan ürküyor, hatta Hitler gibi 

Rusyayı Avrupa işlerine karıştır· 

maktan çekiniyorlardı. 

Londra ile Paria mütereddit 

B ugün. dahi, Rusya He anlaş-
. manın bir za.ruret olduğuna 

hükmolunmakla beraber Londra i
le Paıisin Rusyaya yaklaşmak bah
sinde mütereddit oldukları göze 
çarpmaktadır. Mütehassıslat" da, 
mütehassıs olmıyanlar da Rusya
mn hakiki askeri kuvvetlerini ve 
siyasi: maksatlarını anlıyamamak
tadırlar. Çünkü Rusyayı yarı As
yai bir devlet sayıyor ve onun bü
tün mukadderatı bir tek adam ve-

ya bir kaç adam elinde olan tota
liter bir devlet tanıyor. Ingilizler
se bu bir veya bir kaç adamın ka
fasını anlamaktan 1cizdirler. 

~-1-.-41 T-~l!-1 • ..-.~-

çalıştıkları halde olamadıkları fa
şist devletlere karşı diplomatik bir 
cephe kurmak için Rusyaya lüzum 
vardır. 

Askeri mütehassıslara göre Rus
yanın hazeri kuvveti bir milyon
dur ve 10 milyonluk ihtiyat kuv
veti vardır. Folkischer Beobahter, 
gazetesine yaZ'I yazan Alman za
bitlerine göre, Rusl!lrın hazeri kuv
veti 1.800.000 ve seferi kuvveti 
11 milyondur. 

Ruı ordum 

Rusya son senelerde ordusunu 
makineleştirdi. Dört yıl ön-

ce Alman generallerinden Gude
rian, Rusların 10 bin tankları, 150 

bin traktörleri, ve 100 bin diğ~r 

motörlü vasıtaları bulunduğunu 

yazmıştı. Berlinde çıkan Boersen 

Zeitung 1937 senesinde Rus ordu

sunu teçhiz eden harp sanayiinin, 
umumiyetle Rus ekonomisi siste
mine nazaran daha az aksak oldu
ğunu ve harp sanayiinin birinci sı
nıf materyel ve işçilik ile temayüz 
ettiğini yazmıştı. 

Rus donanmcuı 

Rus donanmasına gelince, Rus 
kaynakları 1937 de harp

ten önce sıradan kalma 4 safıharp 
zırhlısından, 7 kruvazörden, 21 
muhripten ve 130 tahtelbahirden 
bahsetmektedir. 1038 de intişar e
den bir Alman eserine göre Rus
ların Baltık denizmde 78 tahtel
bahirleri bulunuyor ve bunların 
hedefi icabında Almanyayı !sver 
demirinden mahrum etmektir 

Hava kuvvetleri 

Rusların hava kuvveti halı.
kında muhtelif rakkamlar 

veriliyor: Geçen mayısın birinde 
yapılan merasime 2300 tayyare iş
tirak etmiş ve bu manzara yaban· 
cı müşahitler üzerinde derin bir te
sir bıra!;::mıştı. Malt W emer' in 
"devletlerin askeri kuvvetleri" hak
kındaki en yeni eseri, Rusların ha
va kuvvetlerinden bahsedPrken 
Rusyanın 1935 ~enesi bidayetinde 
4000 - 5000 tayyaresi bulı.mduğu
nu kaydediyor ve beş Sovyet fab
rikasının 1936 da 4000 den fazla 
tayyare imal ettiğini anlatıyor. Bu 

Ruayada zabitan kadrosu 

Son tasfiyeler, o~d~ z~~it.~e
rinin sayısını duşurmuştur. 

Rus münakalesi zayıftır. Fakat ye
ni yollar inşa olunmakta ve Mos
kova ile Minsk arasında bir be -
ton yol uzatılmaktadır. Rus ordu
su, tecavüz bakımından zayıfsa da 
hava kuvvetleri ve ;ahtelbahirleri 
taarruz için yapılmıştır. 

Rus kuvveti gerçi l:ıüyüktür, fa
kat dağınıktır ve hareket itibarile 
geridir. Onun harp için lazım olan 
iptidai maddeler bakımından ser
veti, ancak Amerika ve Jngiltere i
le kıyas edilebilir. I\usyanın bütün 
komşuları ise buna muhtaçtırlar. 

Rusyanm çıkaracağı kuvvetin 
asgarisi bile onu Avrupa muvaze
nesinde mühim bir amiı yapmıya 
kifayet eder. Çünkü Rusya bu kuv
vetile şarkın en kuvvetli mesnedi 
olur ve Fransız ordusu ile Ingiliz 
donanması ayni va.zif eyi garpta ü
zerine alır. Rusya, hiç olmazsa Bü
yük Ha~te yaptığı gibi bir sürü 
Alman fırkalarını meşgul eder. Ni
tekim onun o z:::ıınan bu şekilde 
hareket etmesi. müttefiklerin Marn 
muharebesini kazanmalarına sebeı: 
olmuştu. 

Kızılordu ve Almanlar 

A lmanlar bu yüzden Büyük 
Harbi müteakıp Ruslarla it· 

tüak etmişler, 1935 te de, yani Hit
lerin Avrupayı bolşeviklikten kur
tarmak için iş başına gelmesinden 
iki sene sonra Alman zabitl~ri Kı
zılordu ile temas etmekte iniler. 

Bir çokları bu temasın hala de
vam ettiğine kanidirler. Hatta bir 
Rus • Alman anlaşması ihtimalin
den de bahsolunmakta ve o zaman 
Avrupanın ihatasına inıkAn bulun
mıyan en büyük grup ile karşıla
şacağı söyleniyor. Fakat Hitlerin 
Ukraynayı istemesl. ve bolşevikli
ğin aleyhinde çok ağır sözler söy
lemesi bu ittifak:ı mani olmakta: 
dır. 

Ruayanın fiipheleri vardır 

R usyaya gelince, onun da 
şüpheleri .;oktu. Ruslar, ba-

Onlar, bir iki yıl sonra, edebi 
zevkleri inkişaf ettiği zaman, bana: 

- Hakkınız varmış, farkı anladık, 
derler. 

Ailenin rolü, çocuklannı yalnız 

beslemek, giydirmek değildir: bil
hassa anneler, çocuğun maddi sıhha
tiyle beraber manevi, ruhi sıhhatini 
de hastalıklardan, mikroplardan 
korumalıdır. Manevi mikroplar, 
maddi t mikroplar gibi içimizden pek 
öyle kolay kolay çıkarılamaz. Bir ke
re tünediler, ürediler mi, vücudii
müzil artık bir şeyle dezenfekte ede-
meyiz. 

Çocuklanmızın temas ettiği ar
kadaşları, gittikleri eğlence yerle-

zı İngilizlerin Hitleri şarka saldırt

mak ve Rusya ile çarpıştırmak, bu 

suretle garp sulhünü korumak is
tediklerini biliyorlardı. Ruslar, İn

giliz muhafazakarların niyetlerine 

vakıf oldukları için iki tarafın da 

biribirinden şüphesi ayni derecede 

idi. Rus ihtilalindenberi İngiliz -
R ·· b tl . . .d. rini, dinliyecekleri musikiyi, göre-

us munase e erı gergınce ı ı ve- ki 1 t' k akl ki ce er ıyatroyu, o uyac an -
ya soğukça idi. Fakat bugün Hit- - tabı kontrol etmek, en. birinci vazi-
lercilik korkusu, komünizm kor- femiz olmalıdır. 

kusunu yatıştırdığı için Ingiliz si- Daha yeni sosyal inkılap geçirmiş 

yaseti Rusyayı okşamakta ve açık bir millet olduğumuz için, aramızda 

bir ittifaktan çexinmemektedir. hakiki garp terbiyesiyle garp terbi-

Sonra Ingilizlerin teminat ver- yesi sandığımız bazı dejenere halle

dikleri Lehistan ile Romanya, Rus ri ayırt edemiyecekler yok değildir. 
askerlerini kendi ;urtlarına soka- Edebi zevkimiz, sanat kültilriimtiz 

cak her tedbire karşı çekingen kal- dalıa layık olduğu seviyeye yü.kse

makta ve Rus yardımı, pek te sa- lememiştir. Halbuki bir milletin 
mimi olmıyan bir şekil almasını 

istemektedirler. 

Sulh cephe.inin tekemmül 
etmeai muhtemeldir 

B ir taraftan Bitlere karşı 
Rus yardımını istemek 

ayni zamanda Rus hedeflerin • 
den şüphelenmek Rusyarun sulh 
cephesine iştirakini gtiçleştir
mektedir. İngiltere, Lehistan ve 
Romanyanın Rusyadan mı, A1-
manyadan mı daha fazla kork 
tukları tebeyyün ettikten sonn 
mesele hallolunacaktır. 
Kati karara, Hitler ~e yardım e

decektir. Lehistan, Danzigin ceb

ren ilhakına mukavemete karar 

vermiştir. Bu yüzden hazırlıklı bir 

vaziyettedir. Lehistan ile Alman
ya arasında harp k,,p•uğu takdirde 

Rusyanın Lehistana müzahereti 

kendi menfaati icabıdır. Aksi tak
dirde, Almanya, Rusyanın doğru
dan doğruya komşusu olur. Alman
yanın, bugünkü vaziyeti üzerinde 
ısrar etmesi, belki de Chamberlain
in Rusyaya karşı hissettiği büru
deti büsbütün izale ve bu suretle 
sulh cephesi de tekemmül eder. 

mane\'i varlığını yaratan, ancak sa
nat ve edebiyattır. inkılap geçiren 
bütün milletler, bu büyük ı.·e mu
kadde5 kudretten istifade etmi~ler
dir. 

Daha bir asır evvel maddi, ma
nevi bir gerilik içinde yaşıyan Fin 
milletini bugünkü yüksek insanlar 
seviyesine eriştiren, ancak sanat ve 
edebi~·attır. Finler siyasi inkılapla
rını yapmıya uğraşırken bir yandan 
da sosyal hayatı düzeltmek için bü
tün gayretlerini harcamışlar; alim
ler, terbiyeciler, ruhiyatçılar, hatip. 
ler bu uiurda ralışmış ve (1880) Ji
ler adını taşıyan yazıcılar. bu tarih 
etrafında, sosyal ahlakı yükselte
cek bir çok romanlar yazmışlardır. 
Bu romanlarda cemiyetin çirkinli~i, 
ahlaksız, dejenere tipler, en insafsız 
nişterlerle de~ilerek kangrenler or
taya konulmaktan cekinilmemiştir. 
Bu muhitler ve hu tipler ihtiras ve 
arzu çekmek için değil, tersine ola
rak gençliği iğrendirmek, ona ahlik-
11 ve faziletli bir hayatın idealini aşı
lamak için resmedilmiştir. 

Bütün ana babalardan, bütün mil
rebbilerden, mesullcrdcn gençliğe 
en yüksek, en temiz hayat örnekleri 
göstermelerini dilerJz. 
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ecliste Yeni Bütçe 
Müzakeresi Başladı 

kmmasını temin meselesi. C".erelL 
kültür gerek vücut bakımından hal
kımız kalkınmaya çok muhtaçtır. 

8 - Memlekete hizmet etmiş, mu
harebe meydanlarında hayatını feda 
etmiş olan mütekaitlerinıizin vaziye
ti. Bunlara yardım zarureti vardır. 
ÇanakkaJede vatanı müdafaa eden 
bir miralay bir binbaşı pejmürdedir, 
çocuklan perişandır. Bunları yaşat

m:ık lazımdır. 

Alman, Italyan ittifakı 
imzalandı ve Dünden 
itibaren .Meriyete Girdi 

A?ara. 22 (TAN Muhahlrln-ı 
) - Bugün Meclı.ste Maliye V~ 

beyanatından sonr:- ilk ola
ru Mazhar Müfit Kauı.u söz aldı, 

ütçenin tanzinllnde hüim olması 
gelen fikır ve -cJ11•lara işuet 

d ve vekaleti.er m:iha~·aatı için 
tevhidı mubaya11t komis :.,nu 

ilinin yerinde o'iat".ıj:ını söyledi. 
Veklletler bütçelemlrı m\alıtell! fa

Bir Çok Hatipler Söz 
Alarak Muhtelif 

T enkitlerdeBulundular 
daki rakamln:ı b·itre encü- de edebilmif olmak için memur un- işte mevzuubahis olan bir yolsuzlu

in ve Malıye Vek3~ .. ttnin na- suruna dijer devletlerden daha çok ğun tahkikini istedi. C2nevredeki 
dikkatini ceıbed-.rc~ ~tkilr: !le- muhtacız. Çünkü, münevver zümre- afyon kartelinin Türk müstahsilini 

ati ~klinde yaplla:ı ltı;ı israfları mizi eberiyeti itibariyle memurlar müşkül vaziyete soktuğunu anlattı. 
Dlemek l!zıın geldiğini ıpret etli tefkil eder. Ve çünkü, mukaddes e- Tedbirler alınmasını istedi. 

vergi tarh ve tevziatında karpla- manetlerimiz bunların ellerinde bu- Naklyenln Temennisi 
güçlükleri anlatt, sözlerini §ÖY- lunmaktadır., • __ _ 

le bitirdL Hatip, bu münaaebetle memurlar Nakiye Elgün, kimsesiz çocuklar 
•'Ejer salim ve hakiid "'" bütç'!ye arasındaki ahenkslzliji ve bun1arm için bir yurt açılması temennisini 

raablp olmak istaersek bunun tek bir hukukuna taallUk eden meselelerde teklif etti ve şunları söyledi: 
çaresi vardır o da, milletten alınan idili.ne hareketi tanzim etmek za- - Taliin mi diyeyim, kaderin mi 
on paranın kadrini ve kıymetini mamnın artık ıeldijini söyledi ve 1 diyeyim; ne ise babasını, anasını, 
Wlmek~ir.,. "Bu ifbı halini tAcil etmek Saydam 1 her şeyini alarak bedbaht etmiye ça

Refik lnce•ln Sizlerl 
hük'limetlnln kat'l ve muvaffakıyetli lıştığı mahliıka, "sen Türk doğdun, 
icraatından birisi olacaktır, dedi. bedbaht olamazsın,, diye elimizi uzat 

Refik İnce (Manisa) _ Bütçenin e- Hük'limetin tekaüt maaılariyle de mak mecburiyetindeyiz. o yavruyu 

9 - Halkın işlerinin takibi mese
lesi. Başvekalete bağlı bir büro ku
rulmalı, bu büro ifleri takip etmeli
dir. 

l O - Ahlaksızlıkla mücadele IA-

(Ra,ıaraf. l incidP.) 
Yedinci maddade, paktın imza e

dildiği günden itibaren ıcabili tatbik 
ve 10 sene müddetle muteber oldu
ğu ve tecdit edill!bileceği 'laydedil
mektedir. 

zımdır. Bizi istill etmek istiyen bazı Palıtm imzannJan 80flra 
milletin ifsat ve ahlik ceıniyetJe- Saat 11 i 10 geçe ımza merasimi 
ri vardır. Her memleket buna karp bitmiş, bunun üzerine .... itler, !ki Ha
tedbir a?mıştır. Gençlerimizin ah!Ak riciye nazırımn ellerini sıkmış ve 
ve seciye işi mühim bir meseledir. Kont Ciano'ya en büy:ik Alman ni
Bunun için memlekette aileyi kal- şanı olan büyük Almanya kartaJmı 
kmdırmak lizundır. verdikten sonra salonu terketmiıtir. 

11 - Halkın hava tehlikesinden Saat 11 - 12 de Kont !':lano, mera-
kotunması çarelerini tetkik edip ted- sim salonundan radyo ile ltalyanca 
bit'ler alınmalıdır. olarak Italya - Almanya ittifak mua-

12 - Başvekllet emrine verilen hedeainin imzı ·andığını Din eylemlı
tahsisat şahsi propagandalara sarfe- tir. 
dilmektedir. Bu paranın daha fay- Bunu müteakıp Fon Rlbbentrop, 
dalı yerlere sarfının temini lizıındJr. 

13 - Eıenebi mütehhassıslara ~ radyoda bir nutuk söylemiJ ve itti 

rHen tüyük maaşlar göze çarpmak- fteakb ~uahtedtirdlkeslninten akdindeki süratl 
. aruz e sonra ezcümle 

tadır. Bu iş esaslı bir tetkike tAbi tu- d i ti ki· 
tulmalıdır. em 1 r · 

14 - Vekiletler arasında daha sı- "Bu muahede, nasyonal sosyalist 
kı bir i§ birliği yapılması lbımdır. ve fqiat ihtillllerinin biribirine ben

ziyen dahili bünyelerinJen d >tan ve 
Ga llp Pekel KlirsUde 

)aemmiyetli bir kısmmm milli ırü- megul olmuını rica ettL tünel ıskaralarınıiı üzerinde, yangın 
ve düyunu umumiye tarafın· Eski Ye Yeni Tekaitler yerlerinde, köprü alUarında yatır- Galip Pekel (Tokat) söz alarak 

dan bel'i edildijini ipnt ettikten mak doğru bir şey olamaz.,. bu sene bütçeye konulmu• olan 11 

iki millet arasında gittikçe daha de
rin menfaat birliklerine varan inki
pfların aon merhalesini 'E-f)dl et
mektedir. Almanya ve Italya, biribi
rinden ~çbir suretle aynlmaz bir bir
liktir. Dünyanın buna allfJ'llası llzım
dır. Dünyada btçbir devlet, hiçbir 
kuvvet, hiçbir h&smane hareket, hiç 

Refik İnce, tekaütler arasında Çok kl il ı 1 't -.ıra bu üç müessesenin ihtiyac:ıııa " .. çocu u a ~ ere yapı an yar- milyon lira fazlanın masrafta tevzii 
t.kabül eden müdann vuati ol.L·u ~ ve yeni tekaut,, diye mevcut durun şekli üzerinde tevakkuf eden üzerinde durdu. Milli Müdafaaya ay 

.. .. ikilikten doğan ıztıraba temas ede- Nakiye Elgün, annelere fazilet ve 
~nin % 63 unu tPf}dl eyledijm. ret fU so"zleri lliWledi· nlan 8,5 milyon liranın çok ehem • 

-~., . yurt mükafatı olarak bazı memleket-

bir tahrik bunu değiştiremez. 
Harbi körükliyen demokratlar, Al

manya ve ltalyayz çenber ıltına al
mak için müthi7 surette kanşık ve 
şüphesi pakt sh: !:.olerı icat etmı

ye çalışıyorlar ise, bu ittüak enerjik 
Almanyanın bu işlere enerjik ceva
bıdır. lstikbalde Alman ve rtalyan 
milletleri, her ne olur ise olsun, ber11.
ber bulunacaklardır. Bu iki millet, 
sulh getiren ellerini 10!tlara daima 
uzatmıya hazır olacaklardır. Fakat 
ayni zamanda, hayati menfaatlerini 
demir gibi bir azimle müdafaayı ve 
garanti etmeyi de kararlaştll'mışlar
dır. 150 milyon Alman ve Italyan 
dünyadaki dostları ile berab.?r, mağ
lup edilmez bir blok teıkil etme!tte
dir. 

Palrlın gizli maddeleri 
Bugünkü Jurnala Ditalyada Sin· 

yor Gayda paktm gizli maddeleri bu· 
lunduğunu, fakat bunların ıf şa olun· 
mıyacağuu, çünkü mihver kuvvetle
rinin nereden, ne zaman ve nasıl hA· 
rekete geçeceğini anlatmakta olduju· 
nu, fakat mihverciler tarafından ya· 
pılacak bütün hareketlerin tek bi.ı 
plan dairesinde vuku bulacajJm an· 
tatmaktadır. 

İtalya hükUmeti Fon Rlbbentrop'a 
Annonciade nipnını vermi§tir. Bu 
nişanı tqıyanlar Italyan kralının ye
ğeni muamelesini g"ôrürler. ~ledi ve ~~:~~ ta~~ndedhiç "- Hizmet ayni ve fakat mü - lerin icat ettikleri halka takma usu- 1~iyetteli ol~u~ui nu, boş mer'alann köy 

~ leDe yen~ goft!Jlııı:u&e .... en . uy- üfatı ayn olan bir heyet içtimaiye- lünü bizim de tatbik etmemizi istedi. uye vzıı ıç n tedbir alınmuım is- ==-======-======================-==-
.tutu ~ı ifade ederek dedi ki: nin ruhiyatında huaule gelecek ak- tedi. Devlet dairelerinde mütemadi- B lk 1 N• • Chamberlain 

Dedi ki: 
- tstıyordum ki, her aene yeni 11 tesiratm ıztırabım duymamağa Kazım Karabekir Kürsüde yen artan kırtasiyecilikten bahsede- a an ar lf lft 

f>fr haleti ruhiyenin yeni bir zihni. imkln yoktur. General Kizım Karabekir bir sa- rek halkın bündan ziyadesue müı • Parf!alanamaz? 
~ insana ferah v~n manzarası HükUınetten tasarruf yaparak, va- at kadar süren bir konuşma yaptı. teki olduğunu illve etti. '3' 
brpnda kalaymı. 'füıt~e kırtasi ridat bularak, fU veya bu hükümler- İstanbul mebusu evvelce istila Cemal Merılnll•ln Sözleri (Ba,ı, 1 mctde) 
,.., mefruşatı ıu veya bu hemen ayru den tenkis ederek, tekaüt ınaqlarm- görmüı mıntakalarda fakir düşen ve nihayet 170 harp gemisinin küçü-
ıdsbetlerde ve ula teozil edilmemek. da ikilik doiuran vaziyeti ıslah et- halktan takati üstünde vergi alınma Bundan sonra kürsüye general cük ve silihsız bır Balkan yurduna 
ıartfyle her sene gôzlerimlz ö:ıune meslni istiyorum.,, maauıı istedi ve halktan alınan pa- Cemal Mersinli (İçel) ~eldi. Eski mü tecavüz ile gösterdiler. Türkiye Ba1-
plmektedir. Ahın satım iflerinde Refik ince, tekatlt o1mu, veya raların büyük bir titizlikle esirgene- tekaitlerin mataş meselesini ele alarak vekilinin Türk - lngiliz anlapnası 
18 - 20 sendenberi ~akip ettiiimiz, istifa etmi§ memurların bir müd- rek h Ikın nf t• rfed.l . çok uzun izahatta bulundu. Bu i•ln hakkındaki deklarasyonunda bunlar 
., · bun ik ik a me aa ıne sa ı mesı- r 
pun yerme u ame ett ,, ten det -~ ücretle yilksek \•uifcle- ni, yani israfiara. suiistimallere, hır- herşeyden evvel bir hak meselesi sarahatle ve erkekçe izah edildL 

.J>atka yeni bir tekil yoktur. Bana re tayın edilmesi itine de temas M-lar '--4.: •• d edilin olduğunu, mütekaitlerin maapndan Bunu ve sebeplerini Berlin mat-
11ıukab11 herhan"l 'Mr' fdlbetl ele ., .. ....._._ -. _..._ ı--.:. B1Z.LDL a .-w7e~ '11usaa e e-

(Bap 1 lncidel 
kabine bu mesell!yi kararlqtıracak· 
tır. Toplantıda başka !>ir meselenin 
bahis mevzuu olmıyacağı bildirilmek· 
tedir. Halifaksın yarın geri dönmesi, 
müzakerelerin \-erimli ve kati bir 
safhaya girmiş olduğuna, esulı bir 
delil olarak gosterıl•yor • 

Cennredelıil....ıar "' ~~ --- ----·•va· mesini hükUınetten istedi. Umumi Harbin bapnda bir tenld. buatının ve bilhana iktidardakilerin 
-- a1alun __ _. .......... ...... ~ 1-.ı·--·~'!,!~-----r~fiifm!llft!;;;;~~ ha lar Dek • • b e encameınınu t v.aoı ak %20. 1935 M!Ntainıla ıgn;1Yl pıxı;m~..aellı:..1~~tA'iz~ki~+•on,8DfttrftrtıtJı~,..htt.B· J!.>nne• Maiski ile ıö-
1lt masrafı artar ve mütemadıven menfi tesirler yaptığını anlattı. mazbatasında serdettiği mütalealıır tah~is~t~ munzammenin yarısının nmrriü a es oagaınıı gun- ru u~ uıı '3 un.--~u .u ... __ -

etar. ~rilen va.~W.ı fazlaları Hususi idarelerin idareı umumi· hakkında ftldrlerlnl söyllyen Gene _ k0esıldığini ve bu ı~etle onlardan ke lerini yaşıyaıılar ve b~~eniz; bi- rafından kab\U olıııun\l§tu:. Koauı
lle, bir kaç kalem m~tesna olmak yeye yaptıklan yardımlar üzerinde al ... ı. i d·ı kl ri 

1 
.. 

1 
.zah tti· sılen bu paranın flllldl onlar tarafın- ıi hangi söz, kllıt ve madde tatmin malann bir Uçl'!r lt~iia" paktına ck.1-

_.,.ı le lann .. ~... ·· ı r 9'"'"1 1 e e n IOY e 1 e · d ri · ·1d·ıH .. i ·1 ri .. k edebilirdi Bununla beraber bitaraf ru ...ıttı.ıın anla•ılıyor ve muhtelif .--Y memur :naa~ mus de duran Refik nce, hükQmetln hu- 1 A tah .1 .. d .1 an ge ıstenı ı6&AA& ı e surere · - aa aa .. . . . • - vrupaya sı e gon erı e- .. . hkta kalmak içi ı..... ld limi membalar tarafından temin olunyor. 
tahdemin yevmıyelennden kesilmek IUll idarelere karp artık sabavetkar k tal be t j. 1 d t1 . şunları soyledı: n on .,...'l yı ır e ı.-
.uretiyle toplanım paralardır ki, bu bir vaziyet alması zamanınm gel:U· ede bir eT .. kvek s ailıyer elr av ke erın "- tıte bunlar, bu hakkı istiyor- den gelenin, gelmiyenin üzerinde fe- Haber verildiğine göre M. Bonnet. 
~.. ..ı.H ed e ur ızı e ev enme mec · 1 y ksa lm dıkl bi dakirlık.larda bulunduğumuzu cihan Ingiltere, Fransa ve Rusyadan her 
"-"""u te'fAAA er. jini söyledi, Beledlyeler B.mkasının, buriyetinde olmalıdırlar, orada ev - ar. 0 

' a a an r maapn 
Bir kaç nokta memnuniyeti mu- Merkez Bankuının artık zengin ol- tekaütlüjünü istemiyorlar.,, dedi. biliyor. hangisinin taarıuza ujraması takdl-

lenmemelldirler. u mt H be ..c ·..ı tzi be 1 · d " d 1 ı· birlikte 4----·• clptir: Kazanç ve mu:ımele verene- duklannı ilive ederek: General sözlerine devamla bu pa mu ar •• rı'l.m n se P e- rın e uç eve ın ~A-
rinden tahsilatın artması. Çünkü bi- "-Bu müdahalelerin önüne ge\l- 2 - Devlet mübayaatı için bari- ranın nihayet 4,5 milyon lira tuta- ri bugün dahi belirmittir, yalnız ak- karıı gelmesi için blribirlerine karp• 
dllnde atandapn içerisinde bulun- lecek olursa, her vUiyeUn mutlak ce gidecekler orada 10 para bile b!r cağm1, bunun hepsinin blrclen veril- si mlna ve mahiyette. Jıklı teminat vermeleri lehindedir. 
dutu vaziyetin ifadesi diğerinde iktı olarak ıztırap için~e bulunJuğunu hediye kabul etmemelidirler. Bu u- mesinin prt olmayıp senetlere tak- Bunun önüne - bütün kudret ve Bu teminat. ica,,,nd~ otomatik b"r 
udi muı&melelern ·r.ls'atl mevcut- bu müdahaleden kurtulmak ıuretıle sul Japonlarda caridir. Nitekim bi· sim edilerek verilmesinin de muva- hakikatile - geçmek ancak bizim tak- şekilde faaliyet'! seçecektir. Bundaıı 
tur. elde edecekleri m~ııfaatlcrden ayrı fık olacağını illve etti: dir ve tatbik ettiğimiz hareketle ka- bqka Sovyet Rusya, Lehistan ile 

zim 3,5 altına aldığımız mavzeri on· Ark d bil lurd Biz i .. a b tık. Romanyaya teminat verecektir. Bal-
Fakat, bana mukabil bir hald- ayn eeerler meydana ptite-:eklem.e - a aşlar, bu bir medeniy•t o u. ,..... unu yap 

hiç fiiphe yoktur, Dedi lar hediye kabul etmediklerinden 215 işidir. Her medeni memlekette her tık devletlerine t'!minaı verilip Te-
kati ifade etmek J4mn plir ld o altına almı•lardı. B alkan Antantı ve Türkiye ii- rtım• ıw h .. 1 t .. .. 
.. tediye sıkmtln ( .. ken vataıMIAf- Memurların Vt:kôlet emrine alın· .. medeniyet mefhumuna u~~ için zerinde sözle çalıpnalara ge- ıyeceaa enu-ı an 'fl mamı, .... . 
lann mevcudiyetidir. Banan ..., ma keyfiyetinin mahalline maıruf 3 - Anası babası tarafından ba- yapılan her cansız ,ey mUt&iii~- lince; Balkan Antantını bozmak, ve- İngiltere hükumeU Lehistan ile Ro-
lteplerl tetklE aetieesbade bula- olmasını istiyen keiık ince, muıte- kılamayıp kapı dışarı edilmiş çocuk· lı mahliıkun rahatı için yapılır. Bu ya Türkiyeyi bu Antanttan uzaklaı- manya hük1iınetlenniıı yent lnldpf 
nabllir Vatand8" Tol parasını ii· rek bit: dert olarak bllhusa gençle- lan eli ekmek tutuncaya kadar dev- biçareler vatan uğrunda viicutlannı tırmak tefebbüsleri Tül-k _ Ingillz ve karpında vaziyetıerinl yokladıfı 1-
..__· ~ 1 - U ~ datll'rda r1mbde Türk ~Uni i~ti!ıfafa dn~ru let himayesine almalıdır. yıpratmıftır. Bu biçarelerin halleri teferrüatı anlqmasmdan sonra doğ· çin Lehiatanm Londra sefiri hUJul• 
t.flarda pllftumadJtmm, 

3 
lira olan etıreyanı gosterdı !a~ncı ~·~ 4 _ Memlekete ilim bakımından pek yamandır. mUf Dir (zaruret!) delildir. metine izahat V3Imek için Varaov•· 

-ı..ı-ı L \ • L--•---.-J Jını kendi dil hfünyetımıze, m~lı kalkınmayı temin irin bir akademi Meseli, ıeee istasyonlartla, Is- Bu bo--'- emeli, Balkan Antan- ya gitmiıtir. 
ve .. ~uu vennea çın -ı--" ere hürri' tlmize tttı • tm • 1 t• ~ k 1 1 rd uml ak rd ;uuaa. slnnl1ecek pide wldul'mnu cUn Y" a. e .:ge asa : kurmak zarureti mutlaktır. Memle- e e e e, um sıc yerle e tmm doğduju gündea beri, belki ilk 
ve elindeki hayYanıam Ah)mu•- : c.lmadığım izah etti ve alkı~· ketinıizde henüz ilim.le siyaset biri- vaktini ıeçlren albaylar, kapıcı- tefebbüslerden.berl mevcut idL 
inu SÖrdtiftbntb stbadilr ki, ha· birinden ayrılmamıştır. ~ ed~n yarbaylar, ~ime~dUer de· Romanın, kendisi için gittikçe teh-
klkl nfahm lçıne ıirmlt oldatu Atatlrkl • Anıt Kabri Bir arkada•ın hem akademisyen, mırln tozunu temlzliyen binba· likeleınneltte olan Aiınan nüfuzuna 

.. ıılar vardır. Bu bir ~ref, bu bir r-ir y 1 Ro 
mu kanaatine \'UIDlf olunıs. hem de mebusluk yapması bu iki h i • karp b ugos avya - manya • 
"Çok dotnı ... ım" Refik İnce, üzerind~ durdu~ıı 1''•• ays yet meselesıdir. Yana ordu- Macaristan tam n bloku kurma"'• 

arasında ıaJri mub:Jdil ;'ine de te- vazifeyi birden görmesi imkansız- muz, bunlann içinden buılannı po • 
Mayıı Ayında Tahılla+ "l\as ettL "Sayd·un hükOmcti de bu dır. Onun için memlekette ilim a- hizmete davet edeeek Ba sefil ha· kalkıf"lall, becerilemeyince yalnız 

!p nihayet venne-ue. ben RrııiL OD· damlannı maişet derdinden kurta- yatı yaııyan bir ada~n sırf teref Yugosla~anm Antatt~n .. koparılma-
Bilbassa ~ ayındUi tahail\tm larla beraber oturup atlamaktan nrsak bize onlar, gerek halimize, ve haysiyet ocaiı olan orduya lir- sı; bu da ümitsizliğe duşunce bir Ro-

* Parla ıazetel~r1bln nepiyatına ı&-
re, dünkü görü1ft\81er Lord Halifakt 
ile Maisldnin noktai nazarını ~ 
tırmıftır. . 

Matin'e gör.,. ba,bnan miizü~ 
lerin muvaffakııetlc neticelenece&l 
zira bu muvaff atıvettıı elzem old\ıld 
Ce'nevrede bildirit.nekted•r. 

ÖL Ü M fulalıtmı, maliye m.-murlannın nis- h•fka ÇAre kalmad~..ıı' uniim,. De- gerek istikbalimize ait güzel eserler meal bir meseledir. ma - Belgrat - Sofya - Ankara blo
bet doldurmak için pterdUueri dl Hayat pahıllhiJnı önlemek için hazırlarlar. Bunlar bu biçareler yanlannda kuna tetebbüs edllmesı; hiç olmazsa 
PYNtketlile veririm. Mayıs ayı- aJJnm·ı tedbirler hakkında biıkÜ· General bu münasebetle §lml:ırı dal budak' salmlf bir ailenin bap Bükre§in - Sovyetlerle korkutula- Fatih Kıztafı mahallesinde ıtız· 
D1D bütün mahsullt erbabmm bu metten izahat iltlyerek sözünü ta- l.live etti: dır. Bu ailenin kendi gibi asker ol- rak.: bertaraf edi~ gibi ~ynuuc- tap caddesinde 4 - 1 numaralı haJı8" 
memleketin % 82 ıtni tefldl eden 1"\1.1Dhv1n Refik b~..: kilrshfon ıv _ İstanbulda BabıaJide matbua· muş damadı veya oğlu vardır. Ve la tükenmiyen tef8bbüsler .. Türk - in- de ve deri fabrikatörü merhum Ha· 
zürra halkın elinde hiç bir feY bu- nlmacİan ezcümle tunlan söylt"di· tm hangi sermayenin tahtı idaresin- bunlardan kalma birkaç torun da o giliz anlatmasından çok oncelere a- cı Hasan efendi refikası Bayan Hi19' 
lonmadıiJ bir zamana tesadüf etme- - S. olar•~ en biiytlfümUa, de olduğunu düşünürsek çok acı du- boş ıövdenin koltujuna sığınmıı - ittir. niye bu gece vefat et:mlftlr· Cenaıo-
linden dolayı tazylkatın, altr Ebedi Şefimls Atatilrktin artık yanz. Bir vatandaş kitap çıkartmak lardır.,, dedi. Bugün ise Türldyenin Balk~n ~ si Salı günü ö11eJJa l'atih c.-anıttptl-
tesirlerini hepimiz görmekteyiz. O- olduta yerde anaca kaldıjuu ifa· için ya bir Yahudiye ya bir Ermeni- Meclis hası bu beyanıh alika tıe tantmdan ayrılması niçlıı istenillYoz:_· finde nauıuı kılmtlaktan 10nra Yedi-
nun için Maliye Vekili arbdapmdan de etmemı.e mllaadel.rlni rica o- ye yüz suyu dökecektir. Akademi dinledikten sonra alkıfladı. Çünkü Balkan Antantı iki köteli go- kuledeki aile mezarhlma defnedile" 
rica ederim. Bu tahsilatı bu zamana derim. Bbe vHla ola• bu zatın kurul ·· fakat '--'-ık tte tek k.. 11 ktir una herkes mutlaka meseli Ağrall Cevap Verecek runen, wuu. a ote o- ce . 
kadar geç bırakmış olJnanın bir de bir ıtln enel yerlerine kaldml- bir mebua olacağım derken bir de lan bir mihver değil; merkezi Anka- ---... ---~1111111-----
muahhar şekilde telAfisi hususunda- muı ricalarımın sonudur.,, akademisyen olacağım diye bır emel Bundan sonra Divanı muhasebat rada olan dört köteh. hatıl ileride kanlann da bN altı milyonluk siWt' 
ki gayretkeılik zihniy•tini memur- l ert Tirker l iinlcle besler, ilim sahibi için de bir güzel reisi Seyfi, Divanı muhasebatın dev beş kötell bir mihverdir. b ve mütesanit bir lwdı-et ve nüfusı' 
lara vermesin. Ve Mayıs ayı içinde, hedef meydana konmuş olur. let masrafım, muhasebet umumiye Bu antant bozulmazsa Inıillz nü- olduğunu düf(lnmek, hesaba ka~ 
kimaenin elinde para bulunmadıiJ Bundan sonra Berç Türker küml- 5 - İdare te§klitımızda büyük ve Divanı muhasebat kanunlanna fuzu altına girermtf. Bozulursa ne ıerektir. 
bir zamanda hallan rencide olması- ye geldl. Dolgun bir bütçe letirdi • tasarruf imkinı vardır. lktuadi cot- koyduğu çerçeve içinde mürakabe ... olacak? öte tarafın uzlaşma ve mü- Balkan Antantı tam insan! bakl.ID"' 
na ve müşküllta bırakılmasma sebe- linden dolayı hQk(Uneti tebrik etti raft idari balamdan viliyetin hudut- sini yaptıjını söyledi. Bu beyanattan tecaviz fikirlerle kabar~ nüfuzuna dan ve sulh lclealile kurulm.. bil 
btyet verilmesin.,.. Milll Müdafaa7a verilen ehemmiye- 1anm biraz genişletmek, müfettişi sonra Meclis reisi başka söz istiyen dilf8Cek dflill mi? bloktur. Türk. lııgillz an~~ 

Refik İnce, bundan 9'>nra her dev- tin tükranla üzerinde durdu, vergi- umumtllkleri kaldırmak, olmadığından Maliye Vekilinin ya- Balkanl&r artık biriblrlerlnin kanı- tatbikatı Balkanlara doı şamildir. J.); 
Jetin kendi gayesini kendi şartlanna lerin ctbayet tarzı üzerinde bazı te- 8 - Bilcümle iktısadi işlerde tek- nn (bugün) yalnız kendine ait olar na susamı§, biribirlerinin haklaımı deniz muvazenesinin kilit taflarat' 
uyawı elemanlar, memurlar vasıta- mennilerde bulunan hatip veraset ve niğin hikinıiyeti meselesi. Yapılan- tenkitlere cevap verecejlni söyliye- çiiniyen bir karmakanJlk entrika dan en birlncisi Balkanlardır. gısr 
ıiyle istihsal edebileceiini işaret •· intikal verpt kanunu hükümlerinin lar bir tere kontrolden ıeçirilmeli- rek toplantıya nihayet verdi. mmtakuı olmaktan çıkalı yıllar ol- ca söyliyellm: Türkiye bir AV!'UP9.,. 
derek dedi ki: kolaylqtırılmumı istedi, Para me- dir. Meclis, yann saat 14 de toplana- du. Artık Balkanlar üzerinde nüfuz Bilkan devletidir. Zamın bunu,,_. 
•- Millli ve hayati mabaüan el· ae1esi ve takas iflerine temis etti. Bu 7 = Halkm maddi ve manevi kal caktır. sahibi olmayı dilfilnmak delil, Bal· terecektir. 
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Hafta içinde 
Eserler 

Geçen 
Neşredilen 

SON ESERi 
Yazan: HALİDE EDİP 

Bcuan: Ahmet Halit Kitabevi 

Türk smıları dışında adı en 
çok tanınmış, eserleri en çok 

okunmuş edibi
miz, şüphe yok 
ki, Halide Edip
tir. Onu Şimal 
Kutbunun etek
lerinde oturan 
kavimler belki 
bizden daha iyi 

tanıdılar. Ve Amerikalılar onun ya 
~larına bizden çok fazla para öde
diler. Hakikati söylemek lazım ge
lirse Halide Edip için bizden ve 
bizim kanımıroan yetişti, lakin 
Yurdumuzun dışında kıymet bul
du, demek zorunda kalacağız. 

Bununla beraber o, bizim ara
lbızda da en çok okunmuş ve en 
Çok sevilmiş bir muharrirdir. Eser
leri İngilterede, Amerikada oldu
ğu kadar yurdunıuzda da revaç 
bulmamışsa bu, okur yazarlarımı
~ azlığtle, roman okuma zevki
tlin hala ham duruşundandır. Yok
sa onun imzasını taşıyan Harap Ma 
hetıer, Kalp Ağrıları ve Handanlar 
§.hndiye kadar yirmişer, otuzar 
kere basılmak icap ederdi. Çünkf 
Onlar gerçekten kıymetli eserlerdi. 

Halide Edibin eserleri hakkın
da böyle bir kanaat beslediğim i
çin onun "Son eseri,, adını taşıyan 
:tonıanının yeni harflerle basıldığı
nı duyar duymaz gerçekten sevin
dim ve vaktiyle okuduğum bu ki
tabı yeni baştan okumıya koyul -
dunı; Muharririn bizzat kaydettiği 
~eçhile eserde ufak tefek değişik-
tlı:Ier var. Fakat muharrir ve çer

Çeve eski şeklini muhafaza ediyor 
Üslup ise bilgin, hassas, ruhşinas 
bir kadın cazibesini hissettire etti
:t'e - eskiden olduğu gibi - okuyucu· 
Yu sürüklüyor. 

(Son eseri), nıhterem edibimi • 
~n. bütün eserlerinde olduğu gibi 
bı~nı romanlarda ekseriya görül -
~Yen bakir düşüncelerle doludur. 

er tahlili sayfasında bir yenilik 
\'ardır. Zaten mevzuda da müpte -:el olmak şöyle dursun, okuyucu-

karın çoğuna gayritabii görünecek 
d ad~r. tazedir, ibdaidir. Çünkü kar 
eşının karısını ayartip elinden al

llıış bir erkeğe gönül veren rnünev
\'er, sanatkar ve haysiyetli bir kı
ıtn hissi macerasını hikaye etmek 
tedir. . 

F ak~t bu hikaye, gelişigüzel 
hır yazı içine girmiş değil

dir. Muharrir, 
ruhları tahlilde 
bugünün iJmi 
düsturlarına ta
mamile sadık ka 
lıyor ve tablatin 
haricine çıkar -

dl ken de ilmi ken
lt sine kılavuz yapıyor. Lakin bu 
lı:~dre:ini so~u~ nümayişlerle le -

. leınıyor. Filan filozofun dediği 
gıbi fil~ f 1 fi . 
1 ' an e se ı mektebm düstur-
,~rtnda görüldüğü gibi cümleler 
"'lllla k lt nara romanı romanlıktan çı-

<!~:rn.ıy.or .v~ bü~ün fe~:efi düş~n
d rını hıkayenın tabıı akışı içın· 
sel. okuyucuya hazmettiriyor. Me
s e a eserin bir yerinde (S. 153) şu 
hatırlara tesadüf ediyoruz: "Büyük 
b~Yecan dakikalarında ben - sebe
a~ lle olursa olsun - derhal iki ayrı 
iıttrn ol~r~. Gerçi herkes belki 
biUr~atta hır buçuk şahsiyetli ola-

.. ,, 
Bu satırlardaki fikri bizim fel· 

:feye düşkün başka bir muharri
<ırn · 
sok ız Yazsaydı mutlaka şu biçime 
s ard: "Bende dualite de la per
c~~nalite denilen phenomene psy
d .

1
que ekseriya tecelli eder ve bu 

lt edoublement yüzünden ekseriya 
endi ke d' b k ı lşı n ıme ya ancı a ınm ..... , 

e Ra;ide Edibin yazısından bu 

....... ~~~~~~·······ı 
M. Turhan i 

TAN ! 
.............................. 1 

Rıza T evlik 

ilmi noktalar, hatta ıstılahlar sezi
lir. Lakin onların ağırlığından azap 
çekilmez. 

Muallim Ahmet Halit, bu ese
ri basmakla Halide Edibi eski harf
lerle okuyamıyan gençlere büyii1t 
bir ikramda bulunmustur. Takdir 
ederiz. 

BiR AVUÇ SAÇMA 
Yazan: REFiK HALiD 

Baıan: Semih LU.tli Kitabevi 

Küçük hikayeciliğin hemen he-
men yegane üstadı olan ve 

en basit mevzuu 
en bedii ve pek 
edebi bir biçime 
sokmak bakımın 
dan ise muhak -
kak ki yegane 
sanatkarımız bu 
lunan Refik Ha

lidin otuz dokuz nefis yazıdan te -
rekküp eden bu eseri de basıldı, er. 
kuyucuların rağbetine sunuldu. 

Üstad bu kitabında da "Tavrı 
muhtarını,, bırakmamış ve esere a

dını verdiği "Bir avuç saçma,, ba~ 

lıklı parça bir kitabın - başka mu

harrirler tarafından yapıldığı gibi

başına değil, ortasına yerlestiril -

miştir. 

39 yazının hepsi bence seve se

ve okunulacak ve okunuşu seve se

ve tekrar olunacak kıymettedir· O

nun için şu veya bu parc:adan nü
mune vermeği yersiz buluyorum. 

Yalnız (Bir avuç saçma) hAştığı al

tındaki yayzı, mizahi ciddiyete ör

nek olacak vecizelerden teşekkül 

ettiği için o parçadan birkaç satır 

alıyorum: 

1 - Ayağında na!':ır olduğunu ka
dına söyleme. Muhakkak üstüne ba
sar. 
2 - Kedi, ağzı şapırdıyanın, kad•n 
kesesi şıkırdıyanın yüzüne bakar ve 
dizine çıkar. 
3 - Bazı güzeller vardır: Sussunlar 
diye ağızl,ırı öpülür! 
4 - Deniz dalgasız, kadın yalpasız 
olmaz. Hem de olmamalıdır. 

5 - Güzele ne yakışmaz? Çiçek bo
zuğu bile!.. Halbuki çirkine çiçek 
bile yakışmaz. 

6 - Yağmurdan kaçan doluya tutu
lur, Kadından kaçan da kıza! .. 

Güzel ve zarif sözler değil mi?. 
İşte Refik Halidin yeni b:ısılan ki
tabındaki 39 hikayenin hepsi bu a
yarda nüktelerle doludur ve o hi
kayelerin her biri uzun birer nük
te, mufassalca birer edebi vecize
dir!.. 

GÜNAHLAR DEVLETi 
Yazan: HALOK CEMİL 

TANJU 
Baıan: Etiman Kitabevi 

T arihin kıymeti anlaşıldıktan 
tarihseverler çoğaldıktan 

sonra bizde - ki
mi tarihe sadık, 
kimi tarihe kar
şı kazip olmak 
şartile - birçok 
tarihi romanlar 
yazildı. Bu sa -
tırların muharri 

ri de - Edebiyatı tarihten çok daha 
fazla sevmesine rağmen · o cere
yana kapılarak kırk büyük tarihi 
roman, binden fazla da tarihi mu
sahabe yazmıştır. Fakat Cengiz 
Han, Timürlenk adlı romanla -
rnnla temas ettiğim devirlerin da
ha gerisine gitmek bugüne kadar 
elimden gelmedi, tarihi roman ya
zan başka muharrirlerden Si.ımer
lere kadar hayalini geriletenler ve 
o alemlerden mevzu derleyenler 
varsa da eski Türklerin hayatını 
tasvir eder mahiyette olarak orta
ya konulan eserlerin sayısı pek 
mahduttur 

İşte Haluk Cemil Tanju hu iş -
lenmemiş yolda yürümeği sınayan 
meslektaşlarımızdan biridir. Türk 
tarihinde hayatı parlak bir das~an 
teşkil eden Meteyle babası Teoma
nın maceralarını rom:m halinde hı
kaye ederek "Günahlar Devleti,, 
adını verdiği romanı vücude getir
miştir. Meteye Oğuz, Teomana Ka
rahan diyenlerin de var olduğu ve 
Metenin - üvey ana kahrından aldt 
ğı irade feyezaniyle - yaptığı ~şler 
gerçekten yüksek menkibe mahi
yetinde bulunduğu için HalUk Ce
mil Tanjunun pek mühim bir mev
zua kalem vurduğunu kabul etmek 
liğimiz lazım gelir. Eski 'l'ürk ta -
rihinden parlak bir sayfayı roman 
üslubiyle okumak istiyenler Gü -
nahlar devletini ok11malıdır. 

RIZA TEVFI K : HAYA Ti 
YE ŞURLERI 

Yazan: R. G. ARKIN 
Baıan: Resimliay Matbaası 

Bir iki yıl evvel okuyucularım-
ıhrı 'hiri bana Riza Tevfiğin 

ı(2gjı 
~----

edebi e ilmi kıy 
metini sormuş -
trı, yarr ciddi, 
yarr latife ola
rak ve Riza Tev 
fığin vaktiy!e 

Abdülhak Hamit hakkında yaz
dığı altı yüz sayfalık tenkidi eser
den iktibas ederek şu satırlarla 

cevap vermiştim:: 
"Riza Tevfiğin manevi şahsi -

~eti gayet mu'dildir. Complex
tır. Bu adam Politypique bir fıtra
tın güzel bir timsalidir. Ona bir a
limdir denemez. Fakat büyük bir 
bilgi sahibidir. Sistem sahibi bir fi
lozof da değildir. L8.kin ınsıcam 
arzeden (Coordonne) felsefi itikat -
ları vardır ve asıl garip olan bizim 
diyarımızda ilk büyük felsefe ka -
musunu yazmıya da o teşebbüs t
miştir. Şairliğine gelince, kendisi
ni kıymeti söz götürmez şairlerimiz 
den biri olarak kabul etmeğe mec
buruz: O rengarenk fıtratı iyice ta
nımıya edebiyat ve felsefe tarihle
:i. ~?~ımn:dan mecbur olrluğumuz 

gıbı! Şımdı çıkarılan eser hana vak-
tile yazdığım bu yarı şaka cevabı 
hatırlattı, fakat eser, ciddidir. Ri -
za Tevfiğin aştığı ve ulaştığı bütün 
edebi merhaleleri göstermektedir, 
en seçme şiirlerini - nefesler de da
hil - ihtiva etmektedir 

Eserin kıymetini çoğaltan bir 
hususiyet de bası bakımından ga
yet nefis oluşudur. Kitaphaneleri -
miz, Şehbal gazetesi kapandıktan 
sonra bu kadar güzel kağıda basılı, 
ne mecmua, ne kitap görmüştür. 
Yazanı ve basanı tebrik ederiz. 

"\ 

1 1 HADiSELERIN--·iESIMLERI 
'--------,~--·--·-·--------~--·------

Sergide Asyayı Avrupaya rapte
den Türkiyeyi sembolik bir 

tarzda gösteren heykel 
Nevyork sergisinin Türk pavyo

nunda Atatürk heykeli 

Ani tayyare hücumlarında halkın nerelere sığınacaklarını 

rnagafonla söyliyebilecek şekilde tertibatla yapılmıı 

gaz maskeli bir Fransız müdafaa memuru. 

Alman donanmasının 1ngillz seri 

zırhlılarından evvel güvendiği 

10,000 tonluk Cep kruvazörleri-
nin ağır topları 

Hava hiicumlannı seyyar bir şe
kilde her mahalleye, bu reıimde 
görüldüğü gibi, cankurtaran dü
düğiyle bildirecek hava müda-
laaaına merbut elrattan biri. 

lngilizlerin 10,000 lik beş Alman Cep kruvazörüne ~arfl 
yapmıya başladıkları beş adet 35,000 lik ztThlılardan 

ikincisini denize indiriyorlar. 
r --

Mısır ordusu son zamanlarda ehemmiyet verdiği sahra 
manevralarını lngiliz Askeri Heyeti Reisi 

R.ober Gordon'un iştirakile yapıyor 
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Şebekeler Kurulmuştu 
Safo İle Sokullu, Şebekecilerle Mücadele Ederek 

.Varhklarını Korumıya Çahşacaklardı 
Padişahın - evvelce de işaret 

ettik - paraya karşı büyük bir 
zaafı vardı. Şemsi Paşa ii1.e bu za
afı kendi meramına alet yaptı, pa
dişahı rüşvete alıştırdı. Bu ağır 
hakikati Müverrih Ali - kendi 
müşahedesine dayanarak - ese
rinde kaydeder. Ve tarihçi Peçevi 
de o kaydı, şu suretle kendi kita
bına geçirir: "Şemsi Paşnnın pa
dişnha rüşvet ald\rdım dediği hnlk 
dilinde döner durur. Ol asırdan
beri bu sözü işitmiyen kimse kal
mrunıştır. Ali efendi merhum ta
:!:füinde yazmışlar ki: "Bir gün 
Şemsi Paşanın has halvetindey
dim. Kendisi saadetlCı padişahın 

yanından henüz gelmişti. Büyük 
bir sevinç içindeydi. Kethüdnsı o
lan Koçuya hitap etti, bugi.in Kı
zıl Ahmetli inkanıın Ali Osman
dan aldım, onlar bizim ocağımıza 
su koymuşlardı. Ben dahi onların 
ocağını söndürecek bir mukadde
me tertip ettim, dedi. Koçu ket
hüdanın yüzü ekşidı, canı sıkıl

dı, "Ne veçhile?,, dedi. Şemsi pa
şa cevabında: "İrtişaya dadandı
dım. Bugün kırk bin altın rüşvet 
kabul ettirdim. Bu, büyücek bir 
lokmadır, ona tatlı gelir. Artık 

irtişadan fariğ olmaz. Evludı da 
ayni yola döküleceğinden devlet
leri sebat bulmaz,, dedi. O anda 
benim hatırıma bir fıkrn geldi, la
tife yüzünden söyledim. Neslin
den olmakla 1cfohur ettiğiniz 

Halit bin Velit, Halüe Osnıan 

devrinde hasmından önce halüe
nin huzuruna girmek için, kapıcı
ya iki altın vermek suretiyle 1s-
1!ım aleminde ilk rüşvt;t nümunc
sini vermişti. Siz dahi ceddiniz ta
rikine gitmiş ve bu kötü sünneti 
icra etmişsiniz, dedim. Gayet mün
fail oldu ve biraz durup başın sal-:. 
ladı, "Hoş, hoş. Çok şey bilirsin 
Ali!,, Dedi.,, 

Peçevi, Ali tarihinden bu ikti
bası yaptıktan sonra, Şemsi Paşa
nın karakterini tebarüL ettirmek 
için şu satırları ilave ediyor: "O, 
üç padişaha musahip olmuştu. Av
lnrda daima kendileriyle bulun -
muştu. O sebeple, kazip bir ~ihret 
sahibiydi. Yoksa vasfı, tavrı luyü-

bali, meşrebi maskara, mezhebi 
dalkavuk, laklaka kabilinden dil 
kuvvetine malik, şehrice muha\ e
ı eye salik, gayet mümsik, kela
mında ihame (İki mfmalı söz de
mektir) kasdi çok, ırza ve edebe 
takayyüdü yok bir kımseydi!,, 

1 şte Sultan Murat, içli dışlı ku
rulan bu şebl'lceler arasında 

saltanat sürecekti. Safoyla Sokullu 
da, kendilerinin nüfuzunu, belki 
de hayatını hedef tutarak faali
yete geçen şebekecilerle mücade
le ederek varlıklarını korumaya 
çalışacaklardı. Eğer hünkar. ira
desine sahip ve programa malik 
olsa, daha doğrusu düşünmek, 
görmek, sezmek kabiliyetleri taşı
sa, böyle iki değil, on iki şebeke
nin de saray ve devlet ;daresi ü
zerinde müessir olmasına imkôn 
yoktu. Fakat o, bir saman gibiydi. 
Çabuk parlardı ve hiç bir şey yak
madan, yakamadan s(inüp giderdi. 

Ayni zamanda şahsını dünyaya 
tercih eden gafillerdendi. Kendi 
zevkine, kendi eğlencesine zarar 
vermemek şartiyle kürenin altüst 
olmasına kayıtsız kalacak kadar 
hodkamdı. Ondan ötürü - sarayın 
hareminde ve haremi dı~ında -
§ebekeler kurulurken o, köçekler, 
sazendeler, hanendeler tedarikiy
le ve Manisadan getirdiği oyun
cuları yenileriyle birleştirip sefa
hat alemlerini kuvvetlendirmekle 
meşgul oluyordu. Safonun tercü
m~nlığından - böyle bir ır ha
cet kalmadığı için - a~Tılan cüce 
Cnfcrle Nasuha Enderun odalorın
dn yer verdik! 'gibi Labadan 
kalan cüceleri de - içlerinde 
meşhur çüt cüce de dahil olmşk 

iizere - onların emri altınn sok
muştu. Yalnız bunlar, bu cüceler 
başlı başına bir eğlence heyeti teş
kil ediyorlardı. İçlerinde mukal
lit, hokkabaz, perendebaz, met- • 
tah, destancı, soytarı, cambaz vıır
dı ve bir araya geldikleri vakit 
yapmadıkları oyun, göstermedik
leri hüner kalmıyordu. 

Sultan Muradın da karakterini 
bir kalem darbesiyle çlziveren 
Peçevi - onun padişahlığını unut-

madığını ve ölü padişahları zemc. 
dcnlerin yaşıyan padişahlan da 
kızdıracağını bildiğini hissettir
mek şartiyle - şöyle diyor: "Ta
biatleri gayet zeyrek ve arif, sö
zün özüne vakıf idi. Şiirlerinde, 

hatta durumlarında ve tutumla
rında tasavvı;.fa mail, inci kı) me
tindeki sözleri ilahi bahislere mü
temayül ve pek zarif olan f;el·ka
lan o sonsuz denizlerde s.'.lil ol
makla devrin şairlerine - oku
sunlar diye gönderdiği gazelleri
nin çoğu ol vadidl• idiler. Gim1eri
ni kendi mülklerinde, belki Arap 
ve Acem diyarında olan hoş -- cl
han sazende ve n:mcmlcler!c, tat
lı sözlü kıssaperdazlarla, hüner 
sahibi oyuncularla geçirirlerdi. Bu 
hüner sahipleri sıra ile ve nöbetle 
hümayun meclislerine girerler, ma
haretlerini gösterirler, avuç avuç 
altın alıp memnun ve mesut gi
derlerdi.,, 

Yine bu zeki tarihçi onun mec
lisinde ne gibi maskaralıklar ce
reyan ettiğini göstennek için şu 

fıkrayı kaydediyor: 

''Maskaranın biri bir gün şata
ret ve maharetini tamamlar, padi
şah da ona yüz altın ihsan edecek 
olur. Fakat maskara: "Yok, hün
karım. Bugün altın istemem. Yüz 
değnek isterim,, Der. Sebebi sual 
buyurulunca: •1 Hele elli dı!ğnek 
vurun, ondan sonra sual buyu
run,, Der. Bunun üzerine hünkar: 
"Urulsun,, Diye ferman eder. Mas
kara yatıu._~ pataklanmağa ba~ 
lanır. Vaktaki değnek elliye çı
kar. Herü: "Durun, durun. Bir 
ortağım var. Elli değneği de ona 
vurun,, Diye bağırır. "Ortağın 

kimdir?,, denilince: "Her gün be
ni davete gelen bostancıdır. Bu 
adam, hünkanmdan ihsan alıp 

giderken seni, ben getirdim, yarı
sı benimdir, deyip nısfını elimden 
alır. Bugün değneğin dahi yansı 
onun hakkı olmak lazım gelir,, ce
vabını verir. Padişah bu latüeden 
hazedip maskara!lın ihsanını iki 
kat yapar. Bostancıya da elli değ
nek vurdurarak, bir daha böyle 
küstahlık yapmamasını tenbih e
der!,, 

ı···· ···· ······· · ··········· ... ···················································ı 

ı GlUınah 183end~ mü? ı 
L .... Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 63 •••• .J 

Bu mektubu sana yarın göndereceğim .. Ve artık 
beni hiç görmiyeceksin.. Evet yavrum!. Bundan 
sonra hayat benim için nedir? .. Seni bulduktan ve 
sevgini tattıktan sonra, senden mahrum yaşıyamaz
dım!.. Annenin aşkını kalbimde bıkmada, usanma
dan yıllarca taşıdığım halde, senin hasretin bana, 
onun yokluğundan çok daha acı gelecekti! .. 

Ölüm beni bütün bu acılaı:dan kurtaracaktır Um
ran!. .. 

lşte, mumların titrek aksiyle ışıldayan şu siltıh, 
bana bir halas şuaı gönderiyor .. O beni muhtaç ol
duğum ebedi sükuna kavuşturacak! .. 

Tekrar hayaller görmeğe başlıyorum.. Fırtınalı 
bir kış gecesi! .. Karanlık bir siperdeyim! .. Kulağı
ma bir motör sesi geliyor .. Bir tayyare! .. 

lşte alevler yükseliyor.. Bir adam yanıyor .. Kö
mür oluyor ... 

Piyer karlı serpuşunu silkti; başına geçirdi ve 
yalvarıyor: 

- Harbi, askerliği bir tarafa bırakınız ve Yicda
nen düşününüz .. Eğer kalbinizde bir aşk mevcutsa, 
ıztırabımı anlarsınız ... 

Cevap veriyorum: 

- Teklü ettiğiniz şeyin ne demek olduğunu bili
yor musunuz? .. 

Tekrar yalvarıyor: 

- Biz artık iki düşman değiliz .. Lfsan1nı ana li
sanınız gibi konuştuğunuz bir millet, şüphesiz ki, 
dostunuzdur! ... 
Bağuyorum: 

- Nöbetçi! .. Nöbetçi!. 
Gecenin karanlığına kanşan ve tipi arasında kay~ 

bolan bir adam! .. : 
Kulaklarımda top sesleri, mitralyöz sesleri... Müt

hiş tarakeler!.. Alevler etrafımı sarmış.. Havası:ı 
kalıyorum .. 

Silik bir mektup! .. Şerif boynunu büküyor. 
- CebimdeydL. Çamaşırlanm gibi o da keyfini 

bozmuş ..•..• 

Çenemden kan sızıyor .. Melez kan!. Bulaşık elle
rimi çamurlara sürerek temizlemek istiyorum .. 

Şimdi başka bir mektubun satırlarını seçmekte
ylın .. Bu yazılar benimdir: 

" •• Hiç bir erkek, bir zaaf anının muvakkat 
ihtirasiyle hayatına pliın çizemez .. Ve hiç bir genç 
kız da, hataya düşürdüğü erkekten tamir beklemek 
hakkına malik değildir ..... ,, 

Lidanın yaşlı gözleri!.. Perişan bakışlariyle mı
rıldanıyor: 

- Peşinizden buraya kadar gelmek cüretini ba
na veren şeyin büyüklüğünü tahmin edemiyeceği
niz için bu hareketimi bir suç telükki edersiniz. 

Bir ezan sesi duyuyorum.. Bir cami avlusunda, 
alaca karanlıkta abdest alan gölgeler var.. Ben de 
aralarındayım .. Yüksek bir kubbenin altında sabah 
namazı kılınıyor .. lşte, gönlümün sesi: 

- İbadet, tövbekarların ruhlarını bütün kirler
den, bütün nediıınetlerden kurtararak, işlenmiş suç
ların bütün günahlarını temizliyen tek çaredir .. Bu 
çareye sığınanlar, o büyük huzura gelip yalvaran
lar, daima doğruluk ve selamet yolunu takip eden 
kimselerdir ... 

Bu defa dudaklarım kımıldıyor: 
- Allahım!. Ettillim bunca fenalıklar. islediiHm 

TAN 
Bu tasvirlerde onu gözleriyle 

görmüş Frenklerin de şahadetle
rini ilave etmek lazım gelirse, A
vusturya elçisi Ongandın, Ham
mcr tarihine geçen raporundan ve 
16 ıncı, 17 inci asırlarda Garbi 
Avrupa Hükümdar ve Milletleri 
ismindeki eserden şu satırları al
mak kafidir: "Üçüncü Murat, ya
radılış itibariyle halim ise de, ça
buk hiddetlenir ve o vakit mer
hametsiz olurdu. Raksı, musikiyi 
severdi. Mukallitlikten, hoş söz -
lerden hoşlanırdı. Asma saatçili
ğe, ressamlığa meyli vardı. Sara
yında mermerden bir çukur yap
tırmıştı, her sene oraya iki buçuk 
milyon altın gömdürür ve yatağı
nı bu hazine üzerine serdirirdi!,, 
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1 şte bu vaziyette bulunan ve 
böyle bir yaşayış tarzı ka

bul eden sultan Murat, içli dışlı 
ve birbirinden ayrı iki muhasara 
çemberi içine alınmıştı. Yavaş ya
vaş kuklıılaştırılıy"Jrdu . Muhasara 
yı kuranlardan erkekler partisi 
Hoca Sadett.uiıt iltih3kiyle kuv
vet kesbettiği gibi, kadınlar gru
pu da padişahın hemşireleri Esmi
han ve Gevher Müluk sultanların 
katılmasiyle bir kat daha ehem -
miyet almıştı. Bu sultanlardan bi
rincisi Sokullunun, ikincisi de ve
zir Piyalenin nikiıhlısıydılar, Sa
foyu düşürmek ülküsünde Nuru 
Banu ile ve büyük halalarile bir
leşmekte tereddüt etmemişlerdi. 

Her iki şebeke, sultan Muradın 
mizacına göre şerbet sunuyNlar 

ve şerbetin sekri içinde onu kendi 

iradelerine rametmek istiyorlardı. 

Şemsi paşanın başkanlığı altında 

bulunan grup, bütün tezvirlerini 

"Saltanat hukuku, efendilik şere

fi,, gibi gurur okşayıcı mvezular 

üzerinde yürütmeğe koyulmuşlar-

ZCifıumumi, Kansızhk, 

Sıraca, Kemik, 
Romatizma. 
Sinir 

h"astahklarına, cıhz yavrular, yürüyemiyen, di§ çıliara· 
mıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, 
vereme istidadı olanlar HASAN KUVVET ŞURUBU 'ndan 
içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, şifai tesirleri çok• 
tur. Fenni surette imal edilrili§, içilmesi kolay ve lezzetli 
bir ıuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir. 

~ 
, dı. Onlann muhtelü bahaneler 

bularak padişaha - sık sık -
anlattıklarına göre, saltanatta şir

ket olamazdı. Çürıkii sultanlık 

ilfıhi bir nimetti ve kaynağındaki 

kudsiyet dolayısile ne küçük, ne 

büyük mikyasta; ne ciddi, ne şaka 

şeklinde ortaklığa tahanımiii ede

mezdi. Bu sebepledir ki, padişah
lar kardeşlerini, amcalarını ve i
cap ederse, ~z eVJAnan_nı 41Sl~rt
meğe,, yani saltanata ortak olmak 

istiyenleri yok etmeğe - fetva i

le - mezun bulunuyorlardı. Hal

buki Sokullu vezirde, padişahlık 

kudretini benimsemiş gibi bir du

rum, şevketlu hünkarı mühimse

mediğini hissettiren bir tutuıp var

dı. Nihayet bir köle olan vezirin 
bu haline göz yummak, All: / ı da 
gücendirebilirdi. Zira sultan Mu
rada saltanatı veren Allahtı ve bu 
nimetin vecibelerini ihmal etmek 
elbette Allahı gücendirmek neti
cesini doğuracaktı. 

V EN O S kadar CJ Üzel olmak isterseniz 
Meşhur Alman güzellik miitehassısı Profesör Doktor E. WlNTER 

tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut mUstalıza· 

ratın en miikcmmeli olan VENÜS giizcllik 
müstahzcrAtını kullanınız 

Umumi deposu: Nureddin Evliyazade Ecza, alit ~ 

(Deunmı 1;ar) 
Itriyat deposu İstanbul 
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türlü günahlar için beni affet!.. Bana insanlığımı 
geri ver! .. Haykıran vicdanımı artık sustur .. 

Bu sözleri söyliyen adam, neden yine kötülükler 
peşinde koştu?.. Neden Allahı ve vicdanını tekraı 
unuttu? .• 

• Kendimi mazur gösterecek olan şu kanaate da· 
yanıyorum: 

- Ben melez doğdum .. Anam kaçtı .. Babam inti
kam vasiyet etti .. Fenayı, fena eden cemiyettir za
ten! .. Buna ana ile babanın da suçu katılırsa, elbet 
dımı .. Annenin aşkını kalbimde !Jıkmadan usanma· 
ıne götüren de hep ilk cürümler değil midir? .. Dai· 
ma bir iyiliği, bir iyilik, bir fenalıbıı, bir fenalık tp. 

kip etmez mi? .. Hangi dürüst hareket, düşküne na
musunu iade eder?.. Hangi mücrim, alnına damga 
yedikten sonra, (Töbekar olup), (Cemiyet içinde) 
lekesiz dolaşabilir? .. 

Annemin oğlu ağır ağır başını sallıyor .. Soruyo
rum: 

- Haksız mıyım?.. Günah bende mi? .• 
Ş .. h . ' - up esız ... 

Sona mırıldanıyor: 
- Siz, o insanlardansınız ki, onlar kendi kendile

rini bedbaht ederler ... Bahtsızlığınıza yer hazırladı
ğını vehmettiğiniz bazı amillerin varlığına inan
mak, yine düştüğünüz hatalardan biridir.. Siz sa
dece merhamete layık bir insansınız .. 

Ve kont tekrar konuşuyor: 
- Saadet öyle bir şeydir ki, giden onu üstün® 

götürmez.. Yaşamasını bilirseniz, daima sizinle 
kalır ... 

Mazimin bu derece geri dönmesi beni çıldırtıyor .. 
Kulaklarımda çanlar çalan bu sesleri kendimden 
uzaklaştırmak isiyorum. Yine pencereye koştum .. 
Başımı serinletecek bir nefes hava yok.. Derin ka
ranlıklar!.. Sessizlik!.. Gece kuşları haykınşıyor ... 
Göğsümü sıkan !renk gömleğimi parçaladım.. Bo
ğuluyorum ... Ne kasvetli gece yarabbi! .• 

Umran, artık her şeyi biliyorsun .. Beni affedecek 
misin kızım? .. Annenden başka bir de, sen affeder-

sen, daha az ıztırap çekeceğimi umuyorum .. 
Beni kötü yadetme!.. Nedamet duyan bir ruh, 

paslarından biraz sıyrılmış demeldir ... 
Ve beni anarken dudakların ôir kaç dua mınl

dansın! .. Zira mücrim ölülerin mücazatı, hayatta 
kalanların dualariyle hafifler! .• 

Omrü zindan olan babanın mezarını da zulmette 
bırakmak istemezsin, değil mi yavrum? ... Temiz ve 
masum ruhun her halde bu kurtarıcı vazüeyi se
verek başaracaktır. 

Artık sabah oluyor.. UfUklar ağardı.~ 
Uzaklardan hafif bir sada aksediyor. Sabah ezanı!. 
Ağlamak istiyorum... Fakat gözlerimde aradığını 

yaşlar yok! .. 
Şamdanlardaki mumlar küçüldü ... Bir tanesi bit· 

mck üzere .... Titriyor, titriyor; lakin sönemiyor .. 
Een nrEe sabahları böyle uykusuz gözlerle karşı· 

lamıştım. Fakat, hiç birinde, bu sonuncusu kadar 
hüzün yoktu.. Olümü, bu derece tevekkülle bekle
mek nasıl mümkün oluyor? Heyecan duymuyorum .. 
Yalnız ıztırap çekiyorum .. 
Omuzlarıma bunca şeyi yükliyen bahtıma lanet 

olsun! ... 
Bir insan acizdir .. Cürüm işler, töbekar olur .. J{u· 

sur eder, af diler .. Onu müsterih kılmalısın artık! .. 
lşte, nihayet beklediğim teselli katreleri.. A~lıı· 

mağa muvaf:fak oluyorum .. Hıçkırarak, haykırarak 
ağlıyorum .. 

Sana fazla yazamıyacağım yavrum!. 
Gün doğdu .. Etraf aydınlandı .. Mumları üfledim .. 
Tekrar yalvarıyorum .. Beni affet kızım!. Hıçkıra· 

rak yalvaran talisiz babanı affet!.. 
O baban ki, seni bir kere kollarında sıkttğı için 

bahtiyar oldu .. O baban ki, senin kırılmış umitıcrle 
nemlenen gözlerini görmemek için, ölümü aradı. 

Elveda yavrum!.. Seni bütün ruhumla k1Jcaklnr 
ve daima bahtiyar olmanı Cenabıhaktan dilerim .• 

Baban 
Haluk Giray ,, 

-SON..:. 

'~ 
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Tefrftka Nca 5~ 

"Mollacığım!"Hele Buyur Bakalım,, 
Hain Ferit, Arasıra "Vallahi Yalan! .. Diye Bağırıyor, 
Hadisenin Mürettep Olduğunu Anlatmak istiyordu 
H ain Feridin bu hükmü de, 

okuduğu kanlı h:ldiı:ıe ka
d~r müteessir etmişti Ihsan beyi. 
Bıraz kendini toplamış, müteessir 
bir tavırla: 

- Fakat ekselan:., demişti. Ga
zete, katillerin rum haydutları ol
duğundan bahsediyor. 

Sakın inanma gazetelerin 
Yazdığına. Bu malumatı onlara ve
ren bizim polisimiz değil mi?.. O 
,Polisi ki, baştan aşağı Talatın a
danılan addedebiliriz. İşte Sarı
Yeı-deki hadfsenin verdiği netice 
nıeydanda. Yapıyorlar, ediyorlar 
Ve sonra işi zavallı .rumcuklaru 
Üzerine yüklüyorlar. Geçen gün 
~ristidi paşanın dediği gibidir bu 
ış. Mütearrızların rum haydutları 
Olduğunu gazeteciler.a söyliyen o 
Polis efendi, acaba. ne diye tutma
trıı~ bu haydutlardan birisini ol
sun? .. İnanma İhsancığım. Göre
ceksin ki, bu hadisenin failleri de 
lneydana çıkmıyacaktır: 
İhsan bey bu iddia ve kat'i hük

tne karşı söyliyecek söz bulama
tnıştı. Damat Fcridin arzusu üze
rine, hadisenin tafsilatını yüksek 
sesle okuyordu. Hain Ferit te din
liyor, arasıra, vallahi yalan diye 
?öğırıyor, hadise mürettep ve fa
ilı>rinin ittihatçılar olduğunu ıs
~ilrla söylüyor, titizleniyordu. 
anı bu esnada salona giren uşak 

~ait Mollanın geldiği haberini ge
tırnıişti. Arkasından da Mister 
~loUa, kapının eşi,ğindc di.kilmi.ş
tı. Ciddi bir eda ile: 

Sa it M otla Kıbrl8ta iken 

işittiğini ileri sürdüğii yeni vüke
la heyeti listesine intikal ettir
mişti. Acı bir tenkide girişmişti. 
Listede yazılı isimlerden Mehmet 
Ali, Ethem ve Ah Kemal beylerle 
damat Feritten gayrısını hep di
diklemişti. Müşir Şakir paşanın 
bunaklığından, ·revfik heyin itti
hc.tçılığından, Ahmet Abuk ve Av
ni paşaların korkaklığından, Seyit 
Abdülkadirin cahilliğinden, Mus
tafa Sabri ve Yas.fi hocalann be
ceriksizliğinden ve dahiliye neza
retine getirilmesi istenilen Cemal 
beyin tecrübesizlığinden uzun u
zadıya bahsettikten sonra: 

- Pek muc!bi hayretim oldu 
paşa hazretleri, Sıtkı beyin adliye 
nezaretine namzet gösterilmesi. 

tü. Sait Molla da muhnhbır:.ın gös
terdiği bu zavallılık ve miskinlik 
karşısında bayağı kükremiş, yır

tıcı bir kaplana benzemişti. Bütün 
siyasi rakip ve hasımlarına istedi
ği gibi hücum etmişti. Bakılacak, 

inanılacak yüz bırakmamış hemen 
hepsini karalamıştı. Hi<; acımadan 
zavallı damatçığın sızlıyan yüre
ğini büsbütün yarmış ve yarala
mıştı. Feritte duracak, düşüne

cek hal kalmamış, olduğu yerde 
bayılmıştı. İhsan bey damatla uğ
raşırken Molla da, muzaffer bir 
ihtilalci gurur ve süruriyle salon-
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Dünkü bulınacaınrzın 
halledilmiş şekli 
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SOLDAN SAGA • VUKARDAN AŞAGI: 
1 - Bir muharririmizin adı. 
2 - Dör melekten biri e Bir ırk. 
3 - Yükseklik e Doğru-Doğruluk-Pay 
4 - Ayakta, dikey e Taban, usul ni-

zam. 
5 - Bir ticari tAbir e Kaim olarU 
6 - Entere, meyil e Bir harf. 
7 - Bir harf e Hisseler e Bir had. 
8 - Allahın vasıflarındanbiri e Bı-

rakmak. 
9 - Dediğini yapma kuvveti e Bir 

çeşit geyik. 
10 - Esnasında e İnandırmak. 

dan çıkmış, cüppesinin eteklerini 
toplıyarak otomobiline girerken 
şoförüne: (Devamı uarJ 

- Paşamızı rahatsız etmiş ol
llladım ya. 

. Deıniş, salına salına salona gir
~ışti. İlü yüzlü Ferit, derhal aya
g.!l. kalkmış, Mollanın eline sarıl
mıştı. Şen bir tavırla: 

Demiş, onun için de hir çok acı 
sözler söylemiş ve nihayet listeyi 
tertip edenleri açıkça, men[aat 
düşkünlüğü ve eş dost himaye -
ciliğiyle itham edecek kadar hü
cumunu şiddetlendirınişti . SU İLE GELEN MiKROPLAR 

, - Mollacığım, demişti. Şimdi 
112.i görüşüyorduk. İhsan bey kar
deşimiz namı aciziyle zatı fazıla
tıelerini ziyarete gelecf'kti bugün.' 
ı\rnan ne iyi ettini?: de, teşrif bu
l'lirdunuz. 

J ki yüzlülükte pek te damat 
ıı Feritten a~&ğı kalmıyan 
t ~lla, karşısındaki hiyanet ve en-
tıka üstadının gösterdiği bu 
~e~.nuniyet ve iltifata inanmış gi-

1 gorürunüş, gıifümsemisti ve: 
- Dainiz için büyük ·bir .. eref 

\'e ·ı '"!I 1 tifat olurdu pasam bu. Yalmz 
~u c·h • iı ı eti de arzetmek isterim ki, 
ısan beyin .fakirhanemizi ziya-

reti saat· · b'l d' · -ını ı S·~Y un bıle dogru-
;,~ teşrülerini beklemezdim. Çün

, sadaret makamını şereflendi
ret'e- ... 
1 

gınızın beşaretli haberini alır 
;
1 
l'l'laz, sevincimden tluramad1m. 

1 e~n ubudiyetimi arz ve tebrik
erırni 'blA - k v . ı aga aşmayı §erefli bir 
azife saydım. 
1k· li. ı cambaz da karşılıklı bir hay-

leı-~erendeler a~mışlar, yekdiğer
ln ıne durup dınlenmeden hür
a. etıer, iltifatlar saçmışlardı. Bu 
~ada Başıbüyük hadisesini de aç
t ışlardı. İki hain doya doya atıp 
ç~trnuşl.ar, bu vesile ile de ittihat
~! arı hır hayli taşlamışlardı. Sait 
t· ~ll~, bu hadisenin kendinde bı
bö. tıgı acı tesir ve intibalardan 
ahsederken: 

:rvy - Elbette ki. pa~a hazret!erı. 
lltlaıc b' . . . d k 'l' ır acız ıçın e ıvranan 

çı~VfiJt paşa kabinesinden, ittihat . 
ltı-<ıra el ve dil uzatmağa kork
lt ııktan başka bi!" hareket ve icra
esıt~e~lenilemezdi. Sanki bütün 
.. 1 cınayet ve hadiselerin nıü
•ett · 
b 1P ve mesulleri bunlardan i-
C aret imiş gibı Hüseyin Calıidi, 
... ;n.~olatı, Rahmiyi ve Mithat Şük
itt;hu tevkifle iktifa etmesi, diğer 
81 

atçı zorbalarına el sürmeme
ı.,_' tabiidir ki, böyle kanlı netice
"t do-

c.lı guracaktl. Neyse olanlar ol-
~il;·d B~ndan sonrD, efendimizin 
,::;b· etlı teşebbüs ve icraatiyle bu 
l:ıas~ kanlı hadiseleri ~azırl_ı~acak 
ti}- rın, yapacak ellerın ezilıp kı
o} abc·a~ını ümit etmekle müteselli 

a ılıriz 
b .. 
ernış ve sörii, Ali Kemalden 

H ain Ferit, bu, şahsından zi
yade şernndeıı ve şirretli

ğlııden ürküp çekindiği hırçın yo
bazın tenkitlerini, korku belası , 
büyük bir sükunetle dinlemişti. 
Sonra da, kabin\? arkadaşı olarak 
seçtiği adamları ayrı ayrı mi.ıda

faaya yeltenmiş, fakat, hiç te be
cerememişti. Sait Molla, bir çok 
canlı deliller, ku"· \'CI Ji misallerle, 
i~eridin müdafaalarını paçavraya 
çevirmişti ve: 

- Paşa hazretleri, demişti. Ar
kadaşlarınızı intihapta tesir altın
da kaldığınzı bildiğim iı;in, affını
zı rica ederek söylüyorum, acıvo
rum zatı devletlerinize. Diii~izi 
şevketmeap efendimizin gözünden 
düşürmek için muhipler cemiye
tinde gizli faaliyetlerde bulundu
ğumu size ihbat eden Mustafa Sab
ri ve Vasfi efendı hocalarımızın 

marifetlerini bir bilseniz. Bu fazıl 
zatların, bana isnat buyurdukları 
ve zatı devletlerine ele inandırdık
l:ırı sinsi muhalefeti kendilerinin 
hazırladıklarını, artık sırası gel
diği için söyliyeceğm. Kendinize 
gözbebeği edindiğiniz Mustafa 
Sc.bri, Vasfi ve Sıtkı ile at'kadaş
!arının (Cemiyeı.ı müderrisin) i 
teşkildeki hakiki kastlerinden, İs
tanbulda yaptırdıkları gizli propa
gandalardan tab.ıi haberdar değil
siniz paşa hazretleri. Münhasıran 
zatı dev letlerıne olan hürmet ve 
ubudiyetimin ıcabı olorak arzede
yjm ki, siyasi oir fırka '1aline ge
tirilmesine çalışılan teşekkül hiç 
te muhipler cemiyet\ değildir. Bi
lakis müderrisler cemiyetidir ve 
yine hürriyet ve itilaf fırkasını 
devirmeğe ve başvekalet makamı
m şerefinizden mahrum etmeğe ça
lışan, ahdi ahkannız Sait Molla 
değil bilakis, kabinenize almak ve 
bilfiil siyasi haycı~a alıştırmak is
tediğiniz fazıl zatlardır. Maıuzatı

ma inanınız paşam Müderrisler ce
miyeti tarafından tertip edilen viı· 
kela heyeti listesinde, sadrazam • 
lık Mustafa Sabri efendinin ve 
şeyhülislamlık ta Vasfi efendinin 
isimleri hizasında yazılı bulun
maktadır. 

Molla bu ihbarını, sinirli hare
ketlerle koynundan çıkarıp uzat· 
tığı bir kağıtla da gerçekleştirmiş
ti. Damat Ferit yine karalara bü
rünmüştü. Derin derin düşiinrr.üş-

BRkınız, su mikrop bakımın

dan havaya hiç benzemez. Hava
nın mikroplan insanlar için pek 
te korkunç şeyler olmadıkları hal
de, su bize pek korkulacak hasta
lıklar getirebilir. 

Vakıa, suyun içinde de bize zaa 
rarları olmıyan pek çok mikrop
lar bulunur. Hiç mikropsuz su an
cak fıkır fıkır kaynatılmış sudur. 
o da soğuyunca, pek kısa bir zaa 
manda gene mikroplar dolar ... Ta
bii olarak son derecede saf sayı· 
lan suyun bile bir santimetre mi
kabında on taneye kadar mikrop 
bulunur. Yüz taneye kadar olsa da 
pek saf sayılır. Bir santimetre mi
kabı içinde bin taneye kadar mik
robu olan sulara fence saf derler 
ve içilmesinde mahzur görmezler. 
Bin taneden yukarı olunca, suyun 
değeri düşmeğe başlar. Yüz bin -
den ziyade olunca, artık o suya 
pek pis denilir. 

Ancak, bu kadar cok mikrobu 
bulunan pis su iğre~direcck bir 
şey olmakla beraber insana hasta-
1~. vermez. Suyun tehlikelisi içe
rısme hastalık veren mikropların 
girmesidir. Su ile gelen hastalıkla
rın en başında da kara hiımına bu
lunur Gerçi, gene su ile gelen ko
lera hastalığı ondan daha korkunç 
ise de bu hastalığın salgınları çok· 
tanberi kesilmiş ve - geçenlerde 
yazdığım gibi - bakteriyofajlar 
ile asıl yerinde de kökü kazınmak
ta bulunmuş olduğundan şimdi su 
ile gelen hastalıkların en korkun· 
~u kara hiıınmadır ... Ondan başka 
ıshal hastalıkları, amibibi dizante
ri ve çocuklara musallat olan is
hal hastalığı da su ile gelir. 

Bu hastalıkların mikroplannı 
yahut amibi su içinde arayıp bul
mak üzun iş olduğundan suyun 
hastalık mikrobu hRkımından tc· 
miz olup ~lm~dığını anlamak için 
yalnız kolıbasıl denilen mikrobu 

ararlar. Bu m~k.r~bun su içinde bu· 
lunması kendısının hesabına bil· 
yük bir şey ifade etmez. Çi.nkii ko· 
libasil bizim barsaklarımızda tabi! 
olarak en çok sayıda bulunan mik
roptur. Çocuk doğunca. daha biç 

süt emmeden onun vücudünde bi
Je. ~ulunu_r, o ka~ar çabuk girer. 
Bızım saglık halımizde 0 bizimle 
hoş geçinir. Bizi zayıf bulunca, he
men marifetini yapar, hastalık ve
rir. 

Onun içilecek SUYllJ\ içinde btt· 
lunması o suya, hasta insanın bar· 

saklarından çıkan mikropların ka
rıştığına delalet ettiği için. pek 
mühim sayılır. Hayvanların bar-
saklarmda d.a bulundugundan, !i'U• 

yun içiııde ondan bir kaç tane hu· 
lunursa, büyük ehemmiyeti olmaz, 
yalnız suya nezaret etmek lazım 
gelir. Fakat suyun bir santimetre 
ınikabında ondan bir tane, yani 
litresinde bin tane olursa, o za
man ehemmiyet büyür. Suyun i
çinde kolibasil bulunması, o suya 
hastalık mikroplarının girdiğine 
delalet eder .. 

Medeni memleketlerde halka, i
çinde hastalık mikrobu bulunmı -
yan su içirmek belediyelerin her 
şeyden üstiin, ilk vazifesi sayılır. 
Onun için her yerde belediyeler 
halka verilecek suyu fürlü türlü 
''asıtalı:nla mikroplardan temizle
meğe çalışırlar ve daima daha em
niyetli çareleri araştırırlar .. Bizim 
memleketimizde de her tarafta be. 
lediyelerin bu medeill}et v:ırife
sini takdir ederek şehirlerin hal
kına mikropsuz su içirmeğe çalış
tıkları görülüyor. Ancak memle
ketimiz nüfusunun yüzde sekseni 
köylerde bulunması, şehirlerin de 
hemen hepsinin pek dağınık olma
sı, ~u vazifenin teminini pek güç
leştırmektedir.. Avrupanın garp 
tarafındaki memleketlerden bazı
larında olduğu gibi bizde de bü
tün memleket h~Jkının daima 
mikropsuz su içebilmesi ilkin pek, 
pek çok paraya, sonra da haylice 
uzun zamana bağlıdır. 

içeceğimiz ve kullanacağımız 

suyun, her yere böyfo hiç mikrop
suz gelmesi temin ediHnceye ka
dar suyu bizim kendimizin temiz
lemem.iz kendimize ve ailemize 
karşı bir sağlık borcudur .. Evler-
de de suyu mikroplardan temizle
mek için türlü türlü vasıtalar var
dır. En basit vasıtanın suyu kay
natmak olduğunu bilirsiniz .. Suyu 
kaynatıp soğuduktan sonra içmek 
hoşunuza gitmezse, yohut bunu bıi
yük bir külfet sayarsanız, evdeki 
terkos musluklarından birine bir 
filtre taktırarak yalnız o musluk
tan su almak pek güç bir şey de
ğildir. 

İçeceğiniz suya bir kaç damla 
limon sıkmak bile, !>uyun mikrop
larına karşı haylice emniyet verir. 
Biraz da şeker katarsanız daha em
niyetli olur •.. Fakat su ile gelebi
lecek kara hümmaya karşı en em
niyetli çare aşılanmaktır. 

9 
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üç Günlük Hikaye 

EGE DiBiNDE 
uut••• Yazan: HALIKARNAS BALIKÇISI ••u•••• 

-3 
Başını köpek balığına doğru eğdi. 
Valvı açtı. Pırıl pırıl parlıyan ha
va habbeleri bir fıskiye gibi kö
pek balığının üzerine boşandı. Ba
lık şimşeğe çarpılmış gibi, birden 
kaçtı. Köpek balığmm vapura ge
lişine bakılırsa, orad3.ki insan leş
lerinden yemiş ve yemin tadını al
dığı için vapura dadanmıştı. 

Ali küçük balıkların binlercesi
le salona girip merdivenleri inmi
ye başJadı. Ilerledikçe yeşil loş
luklar, mor bir karanlığa ve son
ra bir kara kadife koyuluğuna dö
nüyorlardı. Dalgıç -::ep fenerini yak 
tı. Elektrik ışığının içine giren kü
çük balıklar, sanki tutuşan renk, 
renk donanma maytapları imişler 
gibi çark ediyorlardı. Sa~onun yer
lerinde tavanlarında çeşit çeşit de
niz çiyanları, ve böcekleri yürü
yorlardı. Kara Ali karanlık ve sü
kut içinde, ayak uçları üzerind~ yü
rüyordu. 

Salonda, deniz memeleri ve ba
lıklarla beraber, iki kamar.ot ve 
üç yolcunun kadavraları yüzüyor
du. Ali lüks kamarahruı birisinin 
kapısını açtı. Büyücek iki balık, 
kamara pencerelerinden şimşekler 
gibi kaçtılar. Kapının açılması ve 
balıkların kaçışmın yaptığı akıntı 

ve anaforla, kamaranın loşluğunun 
içinden, bir kadın ~övdesi, mual
lakta döne döne Alinin üzerine 
geldi. Olünün yüzü, Alinin yüzü
ne çarptı. Ali dehşetten haykırdı. 
Tüyleri diken diken oldu. Gerile
di. Cep fenerini odada gezdirdi. O
da içinde salıverilen ve tavana do
kuna kalan, oyuncak balonlar gibi, 
sarı saçlı iki çocuk leşi, tavanda 
salınıyorlardı. Kara Ali "Iki çocuk 
bir anne! demek ki, burasc değil" 
dedi. Neden bilmedi. Çccukları ba
lıklar yemesinler diye çıkarken, 

büyük bir hürmetle, kapıyı ya
vaşça kapadı. Yanı 1~11ştaki kama
rada çocuğuna kollarile sarılmış 
bir kadın buldu. Galil..ıa çocuğunu 
denizden gizlemiye, ve boğulmak
tan korumağa uğraşmıştı. Kara A 
linin yüreğini dehşetin çe1ik parmal! 
lan, yıkanmış bir çamaşırını~ gibi 
burktu. Kendine: 

- Bu halt bir milyon liraya da 
yutulmaza .. Şimdi giri;;tik artık, 
aman çobuk bitireyim. Marmarise 
gideceğim" dedi. 

Hiçte ömründe, o an kadar, Ha
ticesini göresi gelmemişti .. . 
O tekı kamaranın kapısını aç-

tı. Cep fenerinın ışı&ına Ka
tırcıoğlunun tastamam tarüine u
yan yarı kel, kara btyıklı bir a
dam geldi. Tavana kadar tırma

nan çiyanlar, oradan adamın üze
rine geçmişlerdi. Gövdenin en yu
muşak yeri olan gözlerini tama
men yemişlerdi Ali: 

- Şimdiye kadar bütün beyni
ni de yilyerek orada yuva kur
muşlardır. 

Diye düşündü. 
Adamın burun deliklerinden ve 

ağzından çıyanlar, sülükler gibi 
salkım salkım sarkıyorlardı. Kara 
Ali lambasını gezdirdi. Lambası 
kadını aydınlattı. Saçının bir kaç 
telinin uçları kanapenin ayağı kö-

şesine takrlmıştı. Gövdesi o tellere 
takılı olarak yüzüyordu. Arkası A
liden tarafa dönüktü. Baş aşağıya 
muallakta duran kadın, akıntıdall 
dolayı sanki canlı imiş gibi oyn.a
yordu. Kara Ali kadının Marmaris
li olduğunu ve Marmaristen herif
le binmiş olduğunu duymuştu. Kim 
dir acaba, tanır mıyım onu? diye 
merak etti. Sonra: 

- Her kim isen, ve neysen beni 
affet" dedi. 
Kadını gerdanından tuttu. Etle

ri tereyağı gibi yumuşamıştı. Par
makları batıyordu. Kadının yüzü 
nü kendine doğru çevirdi. Çiyanlar 
dört beş saç telinin üzerinde yü
rüyemedikleri için gözlerine doku
namamışlardı. Kara Alinin gözleri 
önündeki yuvarlak camdan, kadı
nın yeşil yeşil gözleri, onan 
gözlerine hazin hazin bakıyorlardı. 

Işte o zaman Ali çıldırırmış gibi 
oldu. Gözlerine inanmadı. Şüphe
lendi. Daha dikkatli baktı. Yine i
nanmadı. Kıyamet kopuvermiş gib: 
bir şamata, bir çan çalışı, bir çığ
lık, ıslık, haykırış beynini yırtıyor
du. Gözler Çakır Haticenin gözleri 
idi. Neden üç ay mektup yazma
mış olduğunu anladı. Dıri olarak 
onu o vaziyette görmüş olaydı. 

Belki ilk öfkenin atılışı ile bir ci
nayete kadar varırdı. Fakat ka
dın o yeşil gözlerile gözlerine ba
kıyordu. 

Bakışlarile yalvarıyor ;fbi idi: 

- Beni affet! Bak! Cezamı bul
Jum! 

Oyle nadim oldum ki.. Boğulur
ken o kadar sıkıntı çektim ki .. 

Diyor gibi idi. Kara Ali öfke şöy
le dursun, insan gönlünün o esı-a
rengiz merhametini duydu. Kadı
na açıyordu. "Kadına beni affet!" 
diyesi geliyordu. G~rılip dışarı çı
kayım, dedi. Fakat miğferde sanki 
hava kalmamıştı. Okyanu<> topla
nıp, bütün ağırlığı ile üstü
ne oturmuş gibi boğuluyor, ezili
yordu. 

* Y ukarda kayıkta ipi tutan kı-
lavuz, ipin en ince titreyi

şinden anlıyan usta bır adamdı. Ipe 
bir şeyler oluyordu. Çekti. ip ta
kılı idi. Daha fazla havı. verdirdi. 
Hava gitmiyordu. Uç saat uğraştı
lar ve nihayet uçları bo~ hava bo
rosile ipi çektiler. ~genin o kor
kunç derinliklerinden y1lrnıyan 

canlı yürek, esrarengiz merhame
tinin derinliğinde çatlamışb. 

Katırcıoğlu Hasan, motörün gü
\Tertesinde zıp zıp hopluyor, saçı
nı başını yoluyor ve: 

- Ah paralar güme gitti. 
Diye danalar gibi bağırıyordu. 

Çanakkalede Yeni Postane 
Çanakkale (TAN) -Köhne bir va

ziyette olan posta binası, tamir ye 
tadil edilerek muntazam bir şekle ko
nulmuştur. Içinde bir de telefonla 
konuşulmağa mahsus oda viıcude ge
tirilmi~tir. 

Şehrimizin muhtelif ~rerier;ne pos
ta kutuları vazedilıni~tir. Postahane. 
de para alma ve Vı:!rme işleri numara 
sırasile ve süratle görülmektedir. 

~ ŞOKOLAKSIN 

1 l ADEDİ TABil, 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VE- ı 
RİLİR. En muannid kabızlarda bile tesiri kati, lezzeti aayet latif ra
kinsi:ı; miilevvin 1T1üshil çikolasıdır. Çocuklar seve "'"'"P vPr. F.r7sı"ı>

lerde 8 adedi 20 kurus. 
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ile SABAH · ö G l E · AKSAM H ER YEM EKTEN S ON R A günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f ırçalayınız. 

~YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

NEOKALMINA 
DIR. 

GUZELLIGINIZ 
ICIN 

. ' 

l 

KREM Ekı:s~Mİ~ 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edil· A 

miş sıhht güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı. gündüz tçln 
yağsız balJs acıbadem çeşitleri 

husust vazo ve tüplerde satılır-
1NG1Ltz KANZUK ECZANESf 

tSTANBUL - BEYOOLU 

Dünyaca maruf 

"PEUGEOT .. 
Bisikletleri 

münhasıran 

B A K E R 
Mağazalarında satılmaktadır. 

ihtira ilanı 
"İstikamet anteni'' hakkında' 

15.7.937 günlü ve vilayet 8260 
sayılı ihtira müracaatını bu de
fa mevkii fiile konmak ;iıere a
hcre devrüferağ veya i_car edi
leceğinden talip olanların Gala
tada Iktısat hanında Robert 
Ferrive müracaatları ilan olunur. 

1 ~r~; y~~~~a~ıkl!E~t~~:. IA 
'3cyoğlu Yıldız sineması kar8llJ Lek
ıer aoartıman. FaldrleTf' onraın7_ 

--- re:ı: 43924 ' 

- . . 

' . 

erece 

Yarım Litrelik Şişesi 

Satıcılara Yiizde 

Pera·kende 100 Kuruştur. 

10 Tenzilat Yapılır. 
inhisar Satış Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından lst eyin iz. 

Bir teccrlUılbe k.arffldör 

Basur memelerini 

PATI 
ile tedavi ediniz. 

- ,.... , . . 
ihtira ilanı VEBOLID "Kahve tanelerinde mevcut muzır 

maddelerin bilhassa Klorojen hamı-
zmın izalesi için usul" hakkında a- Şüpheli su Filtreleri ve Kireçli acı su tasfiye cihazları 

lınmış olan 27.6.934 günlü 1807 sa- V E B O L 1 D Ltd Ştİ 
yılı ihtira beratı bu defa me\'kii fiile • • 

Merkezi Galata, BilJur sokak No. 7-9, Tel: 44507 konmak üzere ahere devrüferağ ve-
şubelerl• • Ankara Bankalar caddesi No. 22, Tel: 2681 

'-"a icar edileceğinden talip olanların • ı · ,,,.. ..,.. l · c N 15 T l 3 .; 7.mır ınımar "ema ettın . o. , e : 2. 65 

Galatada, lktısat hanında Robert .. --------··------------... 
Ferriye müracaatları ilan olunur. Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lötfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik o;e 

Neşriyat T. L . Ş. Bastldığı yer TAN Matbaası 


