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5 KURUŞ GUNLUK SiYASi H~LK GAZETESi 

r-----------------------------, ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetll yar. 
dımcısı. çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se

ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye. 

dfr. Milessesemiz tarafından nesredllmistir. Evinizde blı 
tane bulundurunu:ı. 

Kral Zogo ile Kraliçe Şehrimize Geldiler 

iki Mihver 
Arasındaki 

Siyasi Düello 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

B erlin - Roma mihveri si
yaaet sahaaında da fim. 

di rical halindedir. 
lngiltere ve Fransa, totali· 

ter devletlerin istila siyasetle
rini durdurmak için, tehdide 
maruz bütün devletlerin işti
rakile bir sulh cephe8i kurmı
ya tefebbüs ettiği .zaman B er
lin - Roma mihverini bir telaş 
almrftı. Londra ve Paristen 
daha eıwel davranarak bu 
devletlerden bazılarını elde . 
etmiye ve bu auretle sulJ.!_cÇR: 

1 Sulh Cephesinde 
140 Milyonluk 

Nüfus Var 
Bu aabah çıkan gazeteler

de, sulh cephesi faali
yetinin ve lngilterenin bu hu
suata birleştirmek iatediği 

kuvvetlerin ehemmiyetinden 
bahis mühim makaleler neşre· 
dilmektedir. 

Demokrasilerin emniyet şe. 
bekesi hakkında da şu dikkate 
şayan tefsirlerine devam et
mektedirler. 
Matin gazetesinde Fabry yazıyor: 
Hiç bir istatıstik aşağ1daki kadar 

beliğ olamaz: 

:lta;f e; ı. ır ara muvallak o

luyor gibi de görünmüşlerdi. 
Resimlerini yukarıda gördüğünüz Kral ve Kraliçe ile çocuklarının gelişine ait tafsilat 10 cu sayfada 

34 milyon Lehli, 46 milyondan 
fazla İngiliz, 60 milyondan fazla 
Fransu: ve Şimal Fransasına mensı;p 
nüfus ki, hepsi işe sarılmış, 140 mil-
yon nüfus eder. Her şeyden evvel 
bu yekı'.inla iktifa edelim. Bu yekun, 
huzur içinde yaşamamız ve şiddet 
kullanmak istiyenlerin cesaretini 
kırmaklığımız için kafidir. 

. Romanya Hariciye N azrrınm Ber
lın ziyaretini, Yugoslavya Hariciye 
Nazırı Markoviçin Venedik ve Ber
lin mülakatları takip etti. Bu müla
katlar neticesinde Romanya ve Yu
goslavyanın bir ara Berlin - Roma 
mihverine girecekleri, hatta antiko
ırnintern pakta iltihak edecekleri i
lan edildi. Bu iki devletin elde edil
mesi hakikaten sulh cephesi için bir 
tehlike teşkil edebilirdi. Çünkü Ro
manya ve Yugoslavya mihvere girin
ce Balkan Antantı bozuluyor, ve 
Balkan devletleri parç~ olu-
yordu. - ~,. 

Fakat gün geçtikçe ortalık aydın
landı, ve evvelce işaa edilen bedbin 
haberler hilafına bu iki memleketin 
kendilerine yapılan bütün vaat ve 
tehditlere rağmen siyasi vaziyetle
rinde hiçbir değişikliğe razı olmadrk
ları anlaşıldı, Gafenko Berlinde yal
nız Hitlerin noktai nazarını öğren
mekle iktifa ederek Alman - Romen 
iktısadi anlaşması haricinde hiçbir 
taahhüde girişmedi. 

Yugoslavya ise ne Venedikte, ne 
de Berlinde mihvere girmek teklifi
ne yanaşmamış, Balkan Antantma 
sadık kalmağa mecbur olduğunu, is
tiklal ve bitaraflığı muhafazadan 
başka bir kaygusu olmadığını bildir
mekle iktifa etmiştir. . 

Bu suretle Berlin - Roma mihve-
rının Balkanları parçalamak için 
vaki olan teşebbüsü akim kalmıştır. 

Hitlerin Polonyayı İngiltereden 
ve sulh cephesinden 'uzaklaştırmak 

için yaptığı tehdit de fayda verme
miş, ademi tecavüz misakrnm yırtı14 
ması da Polonyayı müteessir etme
miştir. 

Buna mukabil sulh cephesini km·
mak için cereyan eden müzakere
ler, İngilterenin mecburi askerlik 
hizmetini kabul etmesi üzerine, sü
ratle inkişafa başlamıştır. 

Gafenko Londra ve Pariste yaptı
ğı temas ve müzakerelerden sonra 
İngiliz - Fransız garantisinin ne su
retle tatbik edileceği hakkında İn
giltere ve Fransa ile mutabık 
mış, ve Almanyaya doğru 

(Sonu Sa. 

eşriyat Kong esi Açıldı 
Kongre tafsilatı, Ba~vekil ve Maarif Vekilinin nutukhırl onuncu sayfam1ıda 

Siyasi Faaliyet İki Cephede de Devam Ediyor 

Japon Başvekili lngiliz Başvekili 
Antikomintern Pakttan Çıkmıyacaklarını 

Ehemmiyetle Bildirdi 

Londra, 2 "(Hususi) - Japonya Başvekili Hiruhita ougi:n 
beyanatta hu!nnarcık Antikomintern pakta iştirak eden dev
dair intişar eden ~ayiaları tekzip etmiştir. Aradaki mesai! bir
liğini takviyeden maksat Rusyanın Garp demokrasilerile teşw 
riki mesaisi kuvvetlendiği takdirde Japon toplarının Veladi
vostok limanına taarruz etmeleridir. 

Roma mahafiline göre, aradaki 
mesai birliğini takviyeden maksat 
Rusyanın Garp demokrasilerile teş
riki mesaisi kuvv~tlendiği takdirde 
Japon toplannın Veladivestok lima
nına taarruz etmeleridir. 

Yine Roma mahafili, Alınan ordu
ları Şefi General Bravçiçin ziyareti 
münasebetiyle İtalya He Almanya a-

• rasmda askeri bir ittifakın aktedil
' mek üzere bulunduğunu bildiren 
Fransız gazetelerine cevap vennek
te ve bu ittifakın ancak Ingiltere, 
Rusya ve Fransa arasında bir ittif.v 
kın imzası takdirinde yapılacağım 
söylemektedir. 

Bütün Libya sahili üzerinde bir 
kum fırtınasının hüküm sürmesi yü
zünden General Bravçiç Libyaya · çı
kamamış ve Sicilyada tayyaresinden 
inmiştir. 

Macar Başvekili Peşte yolunda 

Berlin, 2 (A.A.) - Macaristan 
Başvekili Teleki ile Hariciye Nazırı 
Csaky, Budapeşteye hareket etmiş
ler ve istasyonda Yon Ribbentrop 
ile W eiszaccker tarafından selamlan-
mışlardır. (Son1ı. Sa. 10 Sü. 1) 

Avam Kamarasına Sovyetlerle Müzakerelerin 
Dostane ilerlediğini Bildirdi 

Londra, 2 (J-frsusi) - Mister Chamberlain bugün Avam 
Kamarasında beyanatta bulunarak Sovyct Rusya ile yapılan 
müzakerel<:rin neticesi hakk.J,nda sorulan suale cevaben müza
kerelerin gayet dostane şartlar içinde devam ettiğini, kati bir 
nctic~ye ,·arılmamas1 yüzünden hissolunc.n sabırsızlığın İngil
tere tarafından gfü.terilen suiniyet eseri olmadığım söylemiştir 

Londra, 2 (A. A.) - Daily Ex • 
dres gazetesi, Sovyet Rusyanın sulh 
cephesinde çalışması için on beş ma
yısta Cenevrede İngiliz, Fransız ve 
Sovyet hariciye naztrları arasında 

müzakereler olacağını haber almış -
tır. 

* 
Londra, 2 (Hususi) - Lehistanrn 

Alman notasına vereceği cevap c•.ı

rnaya beklenmektedir. Leh hüklıme· 
tinin Almanyadan mukabil talepler
de bulunacağı anlaşılıyor. Yarı res
mi Polska gazetesi hüklımetin daha 
ileri giderek yeni garantilerle Dan
zig'deki hukukunu temine çalışaca
ğını, Danzig'in himayesini ve hür 
şehir statükosunun yeniden tesbitirıi 
istiyeceğini söylemektedir. Bugünkü 
Londra gazeteleri, henüz Lehistan 
hükumeti tarafından teyit olunmı
yan haberler neşretmekte ve Lehis
tanın Danzig'i askeri işgal altına al
ması ~htimalini ileri sürmektedir. 
Fakat henüz bu mahimatı teyit ede
cek bir haber alınmamıştır. 

Leh gazeteleri, Silczyadaki Al
t Sonu: Sa. 10, Sü: 6 da) 

Le Jour gazetesinde Bailby yazt-
yor: ' 

Devletler Alman şantajının önün
de dalına boyun eğmekten bıkmışlar 
ve bundan böyle kuvvete kuvvetle 
mukabeleye azmetmişlerdir. İngilte
re biziın saflarımızda seferberliğini 
yapmış, Amerika da bu saflara gir
mek için 1914 de olduğu gibi iki se
ne beklemiyecektir. 

Epoque gazetesinde Kirillis, Sov
yetler Birliğinin Pasifik milletler a
rasında yer aldığını kaydetlıkten 
sonra diyor ki: 

"İngilterenin, Almanya tarafından 
bir harp çıkarıldığı takdirde önüne 
dikmek istediği set, Sovyetler Birli
ğinin müzaharetiyle Romanya, Po
lonya ve Baltık devletlerind~n mü
rekkep bir settir. Fakat sistemin el
zem unsuru, Sovyetler Birliğidir. 

Sovyetler Birliği anlaşmayı reddet-
ti mi hepsi yıkılır. 

Bayan Tabouis, Osuvre gazetesin
de diyor ki: 

"Almanyanın Orta Avrupada va
pılmasına çok taraftar olan Kont C'i
ano bile, Almanyanın mihvere git
tikçe artan nüfuz ve tahakki.ımune 
karşı endişesinı gizlemıyor. Fasıst 

gazetelerin, demokrasilerin harı.ıçu 
politikalarını göstermek bahanesiyle 
neşrettikleri muazzam lngilız ve 
Fransız silahlanma masrafları efka
n umumiyede müthiş bir tesır hasıl 
etmiştir. 

Populaire gazetesi ~·azıyor: 
Sovyetler .Biriliğinin Felemenk, 

Belçika ve İsviçrenin istiklal ve top
rak bütünlükleri için taahhı.it aln
na girmeğe amade bulunduğu anıa
şılıyor. Şu şartla ki, Ingiltere ı.•e 
Fransa da Baltık devletlerım garan-

1 ti e:n:ıelidirle_r. 
Bızım yegane temennimiz ınü~&

kerelerin bir an evvel netıcelPıınıesı
dir. Mihver politikasına kar-il swrat 
lazımdır. 

1 Humanite gazetesinde Peri yazı
' yor: 

1 Cuına gününe kadar Fr:ıma ve 
1 (Sonu Sa. 10 Sü. 1) 
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PENCEREMDEN 

iki Fıkra ve 
Bir MülCihaza 

Yazan: M. Turhan TAN 
•• 
U stad İbnül'emin Mahmut Ke -

Nahiye 
Müdürünü 

Öldürdüler 
mal İnalın miali kütüphaneye 

pek nefis ve pek müfit armağanı o
lan "Son asnn Türk şairleri" adlı 
eserin dördüncü fasikülünde ve Ki· 
mil paşa bahsinde - biri metne, biri 
haşiyeye konulmuı • iki fık.ra var.. Bursa, 2 (TAN Muhabirinden) -
İptizale uğramamıı takımdan olduk- Soğukpınar nahiye müdürü Musli-

hittin, tütün kaçakçılan tarafından 
ları ve bende bir mütihaza da uyan- öldürülmüştür. 
dırdıkları için onları kitaptan iktibas 

Müdür, mıntakasında sayım ver,..;-ediyorum: ıo.· 
si kolbaşısı tayin edilmişti. Sayımı 

"Kemal (büyük şairimiz) Barikal çabuk bitirmek için, Bozbutlaklar 
Zaferin bilhassa tebyiz ettiği bir ~üs- köyünden, maliye memuru Cem<ılin 
hasını - görünebilecek surette - cebi- yanından ayrılmış, gece saat üçte 
ne koyup Yusuf Kamil paıaya rlder. yanında bir muhtar olduğu halde 
Paşa, eebindekl ne? diye sorar. Ke- Kara Işlah köyüne giderken iki yük
mal: "Geçen &"iin Sahaflardan aldı - lü şeylere rastlamış, sahiplerine 
inn eski bir mecmuada güzel bir ese- yüklelerini ne olduğunu sormuj, yiik
re tesadüf ettim. Efendimizin böyle leri tütün olan kaçakçılar, bu suale 
eserleri se~diğfnizf bildiğim için is - tabancalarını endaht etmek suretile 
tinsah ettim. Müsaade buyurursanız vecap vermişler, müdür kanundan 
okuyayım" der. Bir kaç satır okuduk- yaralanarak atından düşmiiş, muh
tan sonra Paşa: "Kemal bey, dur! tar kaçmıştır. 
Eskiler böyle B ... yemezler, bu eser Kaçakçılar da müdürü öldü sana-
senindir!" der. rak kaçmışlardır. Fakat müdür öl-

İklnci fıkra da flldur: "Kemal bir memiş, biraz sonra kalkmış, atına 
şiirinin en güzel mısramı okurken - binmiş, köye gitmek istemi§, fakat 
o vakit katibi olan-HtiSoeyin Hilmi pa- az sonra yolda ölmüştür. 
şa takdir ve tebcil makamında: "Vik- Cenaze Bursaya getirilmiş, otopsi 
tor Hügo böyle ... yiyemez" der, Ke- yapıldıktan sonra, merasim!e E
mal: "demek ben yerim" dedikten mirsultan mezarlığına gömülmüştür. 
sonra Barikai Zafer fıkrasını söyler!" Yapılan tahkikatta, katil kaçakçıla-

Şimdi üstadın müna52bet düşüre- rın Kayaya köyünden Halil ile Mus-
rek naklettiği bu fıkraları okuyan tafa oldukları anlaşılmış, Halil ya
gençlerden çoğu "Barikai zafer" in kalanmış, suçunu itiraf etmiştir. 
ne oldupnu, şüphe yok ki, merak e- Mustafa hali firardadır ve aranmak
deceklerdlr. Muhterem Mahmut Ke - tadır. 
mal üstadımız, bir küçük kalem zah- Nafıa Vekili Gitti 
metiyle bu mukadder merakı karsı - Hitlerin ellinci doğum yıldönümü 
lamadıklanndan, yani Yusuf Ka~il merasiminde bulunmak üzere Berli
pa§Bnın o eserde bulduğu üstünlü • ne giden heyetimize riyaset eden 
ğün sebebini söylemediklerinden suh- Nafia Vekili General Ali Fuat Cebe
beti sadre karışmak meselini bile bi- soy, evelki akşam şehrimize dnnmüş 
le bu satırları yazmak lüzumunu ve dün akşam Ankaraya hareket et-
duydum: miftlr. Vekil di.in, blr muhamrlmiz@ 

Bmikai Zazer, Na.mık Kemalin Berlin seyahati etrafında ı-u beya
henüı yirmi bir yaşında iken yazdığı natta bulunmuştur: 
küçük bir risaledir. Eski mümıilerin .. _ ~lmıınyaya girişimizd~ ve onııiıt 
flshlbil .. t kl't ·ı b • l • • ikametimizde o1dutu kadar Almımy"Yl 

nu a 1 1 e u rısa cyı ya;z; • terkederken de her tarafta heyetimize ka;-
mıttJJ. Fakat eski münşi df;'yİp geç • .,,, gösterllen büyük hü.ı;nü kabµlü Y,e dos
miyelim, onları taklit etmek için de- tane muameleyi bilhassa kaydetmek ve 
rln bir bilgiye, geniş bir ihataya ihti- hakkımızda gösterilen bu duygulardın 

yaç vardı. İşte Namık Kemal, çok dl otla~ müteşekkir olduğumuzu söyl:mPk 
k b'I . . s erım. 

genç en O ı gıyı, o ihatayı elde et- Nistının yirminci giina öğleden sonra 
miş ve kendi devrinden evvelki üs - Alman Devlet Reisi ellinci yılını kutlayan 
tadların şivesini kullanmakta ger- miMıfirlerini kabul ettiklPri sırada heyP.ti
çekten büyük bir. kudret göstermiş· mize karşı hususi bir alaka ve nezııkt-t 
tir. göstermişler ve sözleri arasında milleti

Onun öyle bir çağda nasıl kuvvet
li bir kalem sahibi olduğunu tebarüz 
ettirmek için Barikai Zaferden gelişi 
gilzel bir kaç satır alıyorum: 

"Sayebanı mervarld efşanı hUma
yune ki perdei cevahir - tırazı izzii 
ikbali dağ - efruzı atlası kevkeb -
Arayı sipihr idi ve mehçef ilemtabı 

ferrü icllli sine - stizı kuyı zerrini 
nılh.r idi!' 

Görlilüyor ya, bu ayarda bir yazı 
o yaşta her gencin başarabileceği mu
cizelerden değildi. 

Şimdi kıssadan hisseye geçellm: 

mize ve AtRtflrke ve Milll Setimize karşı 
birçok vesilelerle takdirkarlık ve hııy

ranlık duygularını tekrar eylemişlerdir. 

Şerefli mllletim(zln ve Bilyük Şeflerimi
zin yııbancı bir memleketin dostluk hava
sı içinde büyük bir dt-vlet reisi ağzınd~n 
samimi ifadelerle takdiri heyetimizi miı
tehaı:sis etmiştir. İnsan Türklüğünün ve 
Tilrk olmanın şeref ve iftiharını böyle 
geniş fırsatlarda daha iyi hissedlvnr. 
Yeni Alman devlet ricali, hususile Hari
ciye Nazın Fon Ribbentrop memleketimi
ze ve hepimize karşı pek samimi hisler ve 
ifadelerle Fiihrer'in hissiyatına ayrıca iş
tirak etmiş bulunmaktadır. Merasimdım 

sonra Almanyanın birçok şehirlerini f'~

zlp dolaştık. Devlet merkezinde o1du('n 
r:fbl oralarda dahi samimiyet ve hLisnil 
kabul gördük." 

--()-

Tayyare Kaçakçıhğı 
Davası 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
Tayyare kaçakçılığında Ekrem Kö
nig'e bir telırraf vermek suretile 
memuriyet vazifesini suiistimalden 
suçlu Ruhinin muhakemesine yann 
(bugün) saat onda Ağtrceza mahke
mesinde devam edilecektir. 

TAN 

Zehirlenenlerden: Ay,e, Mihriban ve Nazik 

39 Kişi Sütle 
Zehirlendi 

Evvelki gün, Fatih, Şehzadebaşı, 
Karagümrük ve Yedikule taralların
da oturanlardan tamam 39 kifi ye
dikleri balıktan ve sütten zehirlen· 
mişlerdir. 

Bunlardan ilk zehirlenen Kara
gümrükte Canbaz sokağında oturan 
mütekait Mehmet Ali ile kansı ve 
çocuklarıdır. 

Bunlar seyar bir sütçünün al
dıklan bir kilo sütle zehirlenmişler 
ve Gureba hastanesine gitmişlerdir. 
Bundan sonra Gureba, Cerrahpaşa 
ve Y edikule hastanelerine bir çok 
müracaatlar başlamıştır. 

Zehirlenenlerin isimleri §Unlar-
dır: 

Y edikulede Halile! endi sokağında 
oturan Muatafa, karısı Ayşe, yine 
Yedikulede İmrahor mahallesinde 
oturan Sava, Yorgi, Vahan, madam 
Sofi ve iki çocuğu, ayni mahallede 
Çetme sokağında oturan Abdullah, 
Seniye, Todori, Eleni, Fatihte otu
ran Mihriban, Hayriye, Şükrüye, 

Fatma, Meliha ve Hasan, Şehzade
başı Kovacılar caddesinde oturan 
Dimltri, Kayınvaldesi Porisal, yine 
Fatihte Fenerci sokağında oturan 
Fehmi, Ahmet, kansı Nazik, kızlan 
Nermin ve Kıymet, komşulan Hil
mi, Muhittin, karısı Zehra, Cemal, 
Fatma, Ahmet Emine, Karagümrtik
te Canbaz sokağında oturan Mehmet 

lnhisaİ-lar idaresi 
Kolonya Yapacak 

İnhisarlar bütçesinin. meclis büt;. 
çe encümeninde müzake'resinde bu-
lunmak üzere Anlfaraya giden İnhi
sarlar Umum müdürü Adnan Halit 
Taşpınar şehrimize dönmüştür. 

Umum müdür yeni bütçe ve muh
telif inhisarlar işleri üzerinde dün 
şu izahatı vermiştir: 

"- Yeni bütçede yaprak tütün 
ve sigaralarımızın dış memleketler-

de satışının arttınlması için mühim 

propaganda tahsisatı konmuştur. Şa

rap ihracatını teşvik için ötedenberi 

ihracatçılara verilen prim ve tütün 

hastalıklariyle mücadele tahsisatı da 

yeni bütçede arttırılmıştır. 
Ayrıca idare, yüksek dereceli u-

MOTEFERRIK: 

Sahte Markah Kuma§lar 
Bazı fabrikaların yerli kwnaşlar 

üzerine ecnebi markalar koyarak 
satması işini tahkik etmek ii?.ere !k
tısat Vekaleti şehrimize bir sanayi 
müfettişi göndermiştir. Halkı lüzum
suz yere yerli malı aleyhine sevket
mesi ve ecnebi mallara fuzuli bir 
propaganda vasıtası olması ve bil
hassa altı liralık bir kumaşı 12 lira
ya satmak gibi halkı zarara sokmak 
itibriyle bu meseleye ehemiyet ve
rilmiştir. Müfettiş büyük mağaza

lardan baş1ıyarak tetkikatını ilerlet
mektedir. 

r.n':I!' hir lrnlt\nVA ;m.,1 ._.:ı..;.ak v8ı. ... _ 
da piyasaya çıkaraca1'tır. 

Tütün yetiştirilen mıntakaları-
mızda köylülere tütilncülüğun esas
iannı öğretmek için mekteplerde o
kutulmak üzere küçük bir tütiin bil
gisi kitabı hazırlanmıştır. Bu eser, 
bütün köy mekteplerine tevzi edile
cektir. Bundan başka tütün kurutul
ması için fenni temizliğin nasıl ya
pılacağına dair de tütün ekicilerine 
bir kitap şeklinde öğüt hazırlan

maktadır. 

Ayrıca Türk tütünleri hakkında 
ingilizce bir eser hazırlanmış ve ne
fis bir şekilde basılmıştır. Bu kitap 
N evyork sergisinde ve İngilterede 
dağıtılacaktır.,. 

DENiZ ve LiMANDA : 

Deniz Ticaret Müdürlüğü 
Verilen haberlere göre, Münaka

le Vekaleti İstanbul Deniz Ticaret 
müdürlüğü teşkilatını lağva karar 
vermiştir. Bu takdirde, Istan~ul, İz· 
mir, Mersin, Zonguldak, Samsun ve 
Trabzonda bulunan liman tescil da-1 
irelerinin kadrolan genişleti:erek 

merkez liman teşkilatı haline getiri
lecek ve küçük limanlar merkez teş
kilatına bağlanacaktır. * Yunan bandıralı Andres vapu
riyle dün limanımıza muhtelif mil
letlere mensup 400 kadar seyyah 
gelmiştir. 

Sütler laboratuvara 
gönderiliyor 

Ali, kansı ve beş çocuğu olarak ta
mam 39 kişidir. 

Dün zabıta, bunlann evlerinde 
sorgularını yapmıştır. Tahkikata gö
re bu zehirlenme, daha ziyade sütle 
balık ve etin beraber alınmasından 
ileri gelmiştir. 

Bu civarda süt satan seyyar süt
çülerden, Hasan, Kazım ve AH is
minde üç sütçü de zan altına alın

mıştır. Bu adamların sattıklan süt
lerle güğümleri dün adliyeye teslim 
olunmuş ve müddeiumumilik tara
fından da tıbbıadliye gönderilmiş

tir. Buradan verilecek raporun va
kayı aydınlatacağı umulmaktadır. 

Diğer taraftan hastaların ifrazatı 

ile evlerde kalan süt artıkları ve ba
lıklar da belediye kimyahanesinde 
tahlil edilmektedir. 

Dün bu mesele etrafında vali Llit
fi Kırdar bir muharririmize demi§
til' ki: 

"- Bu işin tahkikatına btr sıhhi

ye müfettişi memur ettik. Sütler 

başka başka adamlar tarafmclan sa
tılmakla berab~:r, bunların sütleri 
ır töptancıaan aıaıgı anı.a~•uu ıu .. 

dır. Alınacak rapordan sonra mese

lenin mahiyeti anlaşılacaktır . ., 

Alman Heyeti Geliyor 
Memleketimize geleceğini evevlce 

yazdığımız Alman ithalat depcrıni 

bürolarının umum müdürü Von Fo
get reisliğindeki heyet cuma giınü 
şehrimizde bulunacaktır. Heyet ihra
cat müesseseleriyle temaslarda bu
lunduktan sonra, Ankaraya gidecek
tir. Alman heyeti Ankarada resmi 
makamlarla görüşecektir. Ankara 
görüşmelerinden sonra Alınan heye
tinin İran, İrak ve Efganistana ka
dar gideceği söyleniyor. 

-o-

Hava Seferleri Baıladı 
İstanbul - Ankara - Ankara - Ada

na, Ankara - İzmir arasında hava se
ferlerine dünden itibaren başlanmış
tır. Dün İstanbulda.n saat 9.30 da ha
reket eden ilk tayyareyle An.karaya 
yedi yolcu gitmiştir. 

----<>---=.. 

Bir Amele Boğuldu 
Dün Yenikapı açıklarında bir a

mele boğulmuştur. Belediye çöpçü 
mavnasında amelelik yapan Recep, 
denize dökülmek üzere getirilen çöp 
dolu mavnaların birisinden ötekine 
atlarken, denize düşmüş ve yüznıek 
bilmediğinden boğulmuştur. 

Kemaller, Ziyalar ve arkadaşlan e
debiyatta inkılap yapmak istedikleri
ni ilin ettikleri ve zamanlarına göre 
ortaya y~nl bir dil koydukları vakit 
eskilerin lisanını o lisanın en yüksek 
hünerverleri kadar iyi biliyorlar ve 
kullanıyorlardı. Bu kudretlerine hal
in da inandırdıktan sonra: "Biz eski
ler gibi yazarız, yazabiliriz ve yaz • 
dık. Fakat bu dili beğenmiyoruz, e
debiyatta yenilik yapmak istiyoruz" 
demişlerdi. Tanzimat Edebiyatının 

nlsbt süratle k~kle~meslnin başlıca 

sebebi de budur. 
Hangi mevzuda olursa olsun ye

•llik yapmak isteyenlerin kulaktan 
çınlasın! 

S U A L ICARILERIMIZIN SUAl.LERINI BURADA CEVAPLIYORUZ 

POLiSTE: 

Ağır Bir. Yaralama 
Evvelki tün Alibey köyünde alır bir 

yaralama vakaıı olmuştur. 
Her ikisi de Ali bey köyünde oturan İb

rahim oğlu Silleymanla arkadaşı Ali, şa
kalaşırlarken işi kavgaya çevirmişler ve 
bu sırada Ali Süleymanı bıçakla kamın
dan alır surette yaralamıştır. Yaralı bay
gın bir halde Beyoğlu hastanesine kl\ldı
nlmış, suçlu bıçağı ile beraber yakalan
mıştır. 

e Balatta Vapur iskelesi caddeı;tnde 20 
numaralı evin tamiratını yapan Ahmet lıı
minde blr işçi ikinci kattan sokağa diişe
rek muhtelif yerleri kırılmıştır. Yaralı, 

)aygın ve ifadeye ıayri muktedir bir hftl* MUsevl hastanesine kaldırılmıştır, 

S - Amerika devletleri ne za. 
man blrleıtller? 

C - Amerikadakl devletler 
müstakil olmadan evvel 17 inci a
sırda birer İngiliz müstemlekesiy
diler. Evvela 13 müstemleke istik
lalini il!n etti. Bunlar istiklllle -
rini muhafaza için birleşmek za -
ruretini duydular ve i§te bugünkü 
Birleılk Amerika devletinin nüv~ 
sini tetkil ettiler. 

1765 te N evyorkta bir kongre 
toplandı, 1774 te bu kongre bir 
konfederasyon kanunu hazırladı, 

1781 de bütün devletler bu kanu • 
nu tasdik ettiler, bir sene sonra 

teşkilltı esasiye kanunu yapıldı, 

bu kanun mucibince de bugünkü 
Birleşik hüktlmet teşkil edildi. 30 
nisan 1939 tarihi -ki bu tarihte bey 
nelmilel Nevyork sergisi açılmıştı
Birleşik Amerika devletlerinin ilk 
Cümhuneisi Vaşingtonun Reisi -
cümhurluk vazifesini ifaya başla -
dığının yüz ellinci yıl dönümüydü. 

• 
S - Çocuiun sıhhatli olması 

cçin mutlaka tombul ve şiıman ol
maıı mı lizımdır? 

C - Bilikis. Tombulluk ve şiş 
manlık mutlaka sıhhate delfilet et
mez. Şişman çocuklar ekseriya sıh 

hatsizdir. Sıhhatli çocuğun sikle -
tinin tıbbın tayin ettiği sikletten 
fazla olmaması lazımdır. Bu sik • 
letten eksik olmak gibi, fazla ol
mak da sıhhatsizlik ifade eder, 
çünkü şi§l'llan çocuğun bütün aaa
leleri lapa haline gelmiştir. Şiş

man çocuklardaki yağ fazlalığını 

bedeni hareketlerle eritmek lazım
dır • . \ 

S - Sıcaklarla beraber kansf· 
neklerin ~oialması da başladı. 
Hepsi de kocaman kocaman mah
luklar, ne vakit doğdular, ne vakit 
büyüdüler? 

CEVAP 
C - Kışın sineklerin hepsi öl

mezler, mühim bir kısım sinekler 
sıcak kovııklar bulup oralarda 
saklanırlar. uyuıup kalır ve kıı 
mevsimini derin bir uyku içinde 
geçirirler. Havalar ııınr JJmmaz 
meydana çıkarlar. 

Karasinek ekseriyetle pis mu -
hitlerde bulunur, bunlann iza -
catından kurtulmak için evveli ci
varı temizlemek, muhitte gübre -
lik, çöplük ve saire gibi sineklerin 
musallat olacağı ve üreyecejj yrt
ler bulundurmamak lbımdır. 

3 - 5- 939 -

Bir Adamı 
Bıçakla 

Öldürdüler 
Evvelki akşam Cerrahpaşada bir 

cinayet olmuş, Arap Mahmut ismin
de bir adam eski karısının kocası 

Veli tarafından bıçakla 9 yerinden 
yaralanarak öldürülmüştür. 

1 

Aksarayda Açıkgöz mahallesinde 
oturan Veli altı ay evvel Ayşe ismin

i de bir kadınla evlenmiştir. Ayşenin 
bir sene evvel ayrıldığı Arap Mah~ 
mut ismindeki kocası sık sık Velinin 
evine gelmekte ve fırsat buldukça, 
Ayeşeye musallat olup Veliden ay
rılmasını ve tekrar kendisi ile ev-
lenmesini söylemektedir. Evvelki 
akşam hayli sarhoş olan Arap Meh
mut yine Ayşenin evine gitmiş, fa
kat bu sefer Veli ile karşılaşmıştır. 
Aralarında çıkan kavgada Veli Mah
mudu bıçakla 9 yerinden yaralamış
tır. Yarlı Cerrhpaşa hastanesine kal
dırılmışsa da, bir müddet sonra öl
müştür. 

Hadiseyi müteakıp firar eden suç
lu dün sabah bıçağı ile beraber ya
kalanmış, tahkikata başlanmıştır. 

--o-

Konservatuvar 
Binası için 
Yeni Karar 

Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır
dar, İstanbulda yapılacak konserva
tuar, tiyatro ve belediye gazL'lolan 
gibi müesseseler üzerindeki tetkikle
rini ikmal etmiştir. 

Bu müesseseler için, evvelce ya

pılmış olan plan ve projelerde bazı 

tadilat yapd.~~tır. 
Bu arada bir buçuk milyon lira 

sariyle Şehzadebaşında yaptırılmak 
ı:,c.ç.u.ı .. 

şa bedeli · 500 ' bin 
4

liriy'a!-i!ldU:ITu.iiŞ-: 
tir. Asıl büyük konservatuar, 1'ak

simde yapılacaktır. Bu büyük kon

servatuarın yanında bir de tiyatro 

bulunacaktır. 

Bu konservatuar yapılıncıya ka

dar da Tepebaşındaki tiyatro bina

sından istifade edilecektir. 

Tiyatro da bugünkü Asri sinema

nın bulunduğu yere alınacaktır. 

Gardenbar için de, yeni tiyatroya 

bitişik bir bina inşa edilecektir. Be
lediye bu yeni tesisata ait planlann 
hazırlanmasını mimar Gotyeye ver
mek istemişse de Gotye, meselenin 
bir defa da Prost tarafından tetkik 
edilmesine lüzum göstenniştk * Konservatuarın ıslahı için bir 
istişare heyeti kurulmuştur. Heyet, 
dün valiyi ziyaret etmiştir. Bu hu· 
sustaki tetkikler ikmal edilinceye 
kadar konservatuarın 939 senesi 
bütçesi Şehir Meclisinde görüşülmi
yecektir. 

-o--;.

Mustafa Nuri Geldi 
Ticaret Vekaleti müsteşar mullvi• 

ni Mustafa Nuri dün, Vekalete ait 
işler hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere şehrimize gelmiştir. 

T A K V I M ve H AV A 

ÇARŞAMBA 

3 Mayıs 1939 

5 incl ay Gün: 31 
Arabt: 1358 
Reblülevvel: 14 
Güneş: 4.57 - Öğle: 
İkindi: 16.03 - Akşam: 
Yatsı: 20.50 - İms1ik: 

Kasım: 177 
'Rumt: 1355 

Nisan: 20 
12.10 
19 06 
3.00 

- Hava Vaziyeti -
Yeıilk5y meteörolojl ista!l':yonundan alı

nan maUimata ıöre. hava yurdun do~ ve 
cenup dolusu bölgelerile orta Anadolunun 
ve Karadenlzin şark kısımlarında kapalı 
ve yer yer yağışlı, diğer bö~elerde umu
miyetle çok bulutlu ve mevzi! yağışlı .,ta
rak ıeçmis, rüzgArlar Ege bölgesinde si
maU, diğer yerlerde ıarbl istikametten or
ta kuvvette esmiştir. 

Diln lstanbulda hava bulutlu geçmiş, 
rO:ı:gAr muhtelif istikametlerden saniyede 
1 • 1 metre hızla esm.!stir. Saat 14 te n"• 
va tagttkı 1017.0 milibar idi. SOhunet en 
,obek 19.S ve en dilitllt 6.7 santigrat o
lai'ak ka•dedflm.!stir. 

1 
~ 





A-l:aQk:erri.elercle 

lmpeks işinden Çıkan Davalar 
Süleyman Seden de 

Aleyhine Maddei 
Cumhuriyet ve Yeni 

Mahsusa ile Hakaret 
Sabah Gazeteleri 
Davası Açtı 

Dün Asliye Ikinci Ceza Mahkeme
sinde lmpeks Şirketi müessislerin
den Kemal ve Şakir Seden biraderle
rin kardeşi Deniz Bankın eski tekno
lojı müdürü Süleymaıı Seden tara
fından Yeni sabah ve Cümhuriyet 
gazeteleri aleyhine açılan hakaret 
davalarına başlandı. Evvela Yeni 
Sabahın duruşması yapıldı. Mah
kemede davacıyı avukat Hayri tem 
sil ediyordu. Gazetenin neşriyat mü
dürü Macit, muharrirlerinden Murat 
Sertoğlu da gelmişlerdi. Gazetenin 
snhlbi Cemal Saracoğlu neşriyat kon 
gresi münasebetiyle Ankaraya gitti
ği için kendisine tebligat yapılama~ 
mıştı. Reis evvela müddeiumumili
ğin kararnamesini okuttu. Sonra şi
kayetçinin avukatına söz verdi. O 
arzuhalini tekrarladığını söyledi ve 
sorguya başlandL Neşriyat müdürü 
Macit: 

- Bay reis biz Süleyman Sedeni 
tahkir etmedik. Başvekil Celal Baya
nn fırka grupundaki beyanatı üzeri
n e havadis neşrettik. Biz kendisine 
elektrik mühendisi ve mütehassısı 
vasıflarını da vermek suretiyle hür
met bile gösterdik. Hakaret etmedik 
ve böyle bir kastımız da yoktur, de
di. Murat Sertoğlu da mahkemede 
imzasiyle neşrettiği bir yazıdan do
layı suçlu sıfatiyle bulunuyordu. O 
da kendisini şöyle müdafaa etti: 

- Ben yazımda şahıslardan değil, 
fiilden bahsettim. Süleyman Sede
nin ismi bile geçmedi. Eğer bir ha
karet varsa bu lmpeks şirketi mü
essislerine ait olması iazımdır ki bu 
hususta da mahkemenizde daha ev-

velce duruşmamız yapıldı ve netice
lendirildi. Bu hususun tetkiki için 
bir ehlivukuf dinlenmesini isterim. 

Muhakeme gazete sahibi Cemalet
tin Saracoğluna teblignt yapılması 
için tehir edildikten sonra Cümhuri
yet gnzetesi aleyhindeki davaya baş
landı. Mahkemede gazetenin mesul 
müdürü Hikmet Münif Ulgenle avu
katı bulundular. Yine iddianame o
kundu. Davacının avukatı Hayrettin 
arzuhalini tekrarladı ve şunu da iln-
ve etti: -

- Gazetenin sahibi Yunus Nadi 
Muğla Mcbusudur. Teşrii masuniye
ti dolayısiyle biz kend!sinin mahke
mede suçlu olarak bulunmasını iste
medik. Yalnız Yunus Nadintn mesulü 
hflmal sıfatiyle mahkemenize çağ
rılmasını isterim. Bu lakdırde masu
niyeti teşriiyesi mani değildir. 

Bundan sonra suçlu Hikmet Mil· 
nife söz verildi. O da kendisini şöy
le müdafaa etti: . 

- Biz Süleyman Sedene hakaret 
etmedik. O zaman Başvekil bulunan 
Celal Bayarın fırka grupwıdaki be
yanatı üzerine gazetecılik vazifemizi 
yaptık. Havadis neşrc!ttik. 

Burada reis şöyle. bir sual tevcih 
etti: 

- Başvekilin beyanatı varsa size 
kalemi ele tılıp istediğiniz gibi ya
zın demediler ya .. 

Hikmet Münü bu cevabı karşılar
ken: 

- Eğer bu iştt bir kabahat varsa 
bu idari makamlara ait olması lft
zımdır. Biz o vakitki havadisi neş
rettik. O günlerde çıkan bütün gaze-

Feci Bir Kaza Olüm ·· 
Davası Mahkemede 

teler de bu şekilde neşrıyat yaptılar. 
Dedi. 
Davacının avukatı söz istedi ve 

şunları söyledi: 
- Müvekkilim aleyh:rıde ne idari 

ve ne de adli hiç bir tahkikat yapıl
mamıştır. Kendisi Impeks şirketıyle 
de alakadar değildir. Böyle oldugu 
halde Cumhuriyet gazetesi birinci 
sayfasında onun iki ecnebi grup.iylc 
uyuşarak l 00 bin lira komisyon al
dığını yazmak suretiyle madde! mnh 
susa isnat ettiler. Halkın husumP.tinc 
ve binnetice memuriyetinden çekil
mesine sebep oldular. eski Başveki
lin fırka grupundaki beyanatının 
aynen ve Ankara müddelumumiliği
nin yaptığı tahkikat dosyasının ge
tirtilerek tetkikini isterim. 

Hikmet Münif bu iddiaları şöyle 
karşıladı: 

- Eski Başvekilin beyanatını a
jans bize vermiştir. 27 KAnunusani 
tarihli gazetelerde aynen çıkmıştır . 
O vakit Süleyman $edenin Deniz 
Banktaki odasında arAştırma yapıl
mış ve bir çok evrak ta alınmıştı. Bu 
münasebetle ismi -gazetelere geçmiş
tir. 

Bundan sonra mahkeme şu kararı 
aldı: 

Ajanstan Celal Bayarın nutkunun 
ayni getirtilecek, müddeiumumilik 
henüz Yunus Nadi al~yhinde dava 
tahrik etmediği için kendisinin mes
ulübilmal sıfatiyle getirtilmesine lil
zum görülmemiştir. Davacı avukatı
nın diğer istekleri de reddolunmuş

tur. Muhakeme başka Lir güne bıra
kıldı. 

Müessif Bir Ölüm 

Salih Arif Dün 

Vefat Etti 

TAN ~ - 5 - 9:!9 

Bir Müstehcen Neşriyat 
Davasına Bakılıyor 'ANKARA RADYOSU 

1.'iirkiyc RndyodlfUzyon Postalaıt 
Türkiye Rndyosu Ankarn RadyOI• 

lJalga Uzunluf,rıı 

Ehli vukul müstehcen resimleri tetkik edi}\t>r 

Asliye Birinci Ceza Muhkenıesi vukuf sılatiyle mütallinlarına müraca 
dün Yeni Gün Mecmuası aleyhine a- at etmiştir. Ehli vukuf dav-a mevzuu 
çılan müstehcen neşriyat davası mü- oian resmi gözden gcç1rmitşir. Bu
nasebetile ressam Şevket ve ressam gün raporunu verecek ve muhakeme
Ii.ikmetle avukat Kenan Omerin ehli ye devam eritecektir. 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

2 saat mütemadi kahkaha 

mevsimin en şen; en eğlenceli 

EN ZEVKLi FiLMi 

ÇiFTE NiKAH 
Fransızca sözlü - Baş Rollerde: 

WILLIAM POWELL .. MIRNA LOY 
Ayrıca: Paramunt Dünya havadisleri. 

Numaralı koltukların erkenden aldırılması rica olunur. 

Telefon: 40868 ,,. .................................. ~ 
Bu Akşam S U M E R Sinemasında 
Büyük aşk filimlerinin hatırası hoıa giden film .•• 

Sevenlerin ve sevilenlerin ıaheser filmf ... 

,......__..__ ____ -....,._...,,.._,... ..... - - 1 T A V S i Y E. 
MEKTUBU 

ANDREA LEEDS 
fevkalade bır 

tarzda yaratılan Fransızca 

sözlü Film. Büyük bir Lüks 
ve İhtişam arasında büyüK 

bir Aşk Romanı 
ilaveten KABARE en güzel ve alamod ıarkı ve 

Danslar filmi ve EKLER JURNAL 

1630 m. 183 Kes. 120 l(\f 
T. A. Q. 19 74 m. 15195 Kes. 20 I{\#• 

T. A. P 31.70 m. 9456 Kes. 20 K"'• 

Çarşamba, 3. 5. 1939 

12.30 Proırram. 12.35 Tilrk mfü:lğl (Secll
mlş kllıslk e erli!?') Calanlıır: Vecihe, lt~ 
at Erer, Fahire Fersan, Re>tl.k Fersan 

Okuvan: Muallim Nuri Halil Poyraz. 13.IJO 
'l\1em1Pk<>t sa t avıırı. ians ve meteorolo· 
11 hnht'rlM'I. 13.15 - 14 M!l'•dk <Rlvnsetl 
C'ümhur bandosu - Şet· fhc;ın KOnçerl 
1 - L. Lfn<'ke <Viyana kııdınlıın) marfo 
2 - Chooln (Vnl ) do diE'z minör. 3 ....... 
<;uppc (E klyıı oyunu) Overtilr. 4 - BI" 
zet (Kıırmer. ooerası (izrlnc fantezi), S-

i 1. Ed. Rnrııt (Tunusta) Entermezzo. 

17,30 fnkıliıp tnrlhl dersleri (l-lıılkl!\in-' 
dt'r naklcm ). 18,30 Program. 18,35 Milzl1< 
<Neşeli mOılk-Pl.) lD,00 Konusma. 19,15 

Türk milzJğl (Ftısıl heyeti) Cem Toks~ 

Ve nrknda lnrı. 20.00 Memleket saat aya· 

rı, njans ve meteoroloji haberleri. 20,15 
Tilrk müziği. Çalanlar: Vecihe. Ruşen Karrı 

'"'llflk Ferıııın 0,;rn nntar: Mustafa Ç:ığlar, 

·ıızcyyen Senar. l - Acem aşlran pe.s
rcvf. 2 - Dedenin (Actm nslran sarkıl 
Dinle s8z0m ey dllrübıı. 3-fsman ıı'.an7n 
(Acem oştran Ştırkı) ynnıır sin~. 4 -

Nlkoğos danın (Sevk<-fzn ııarkı) Geçlpte 
k:ırşıma. 5 - Refik Ferıınn (Tnnbur tak· 

simi). 6 - Hüttnm şrkı, Akşm oldu ytne 

de bnBtı kareler. 7 - Şevki beyin (Hicaz 

şarkısı) Bilmiyorum bana ne oldu? 8 -
Şemsettin Ziya Beyin (Divanı) DOn gece 
yesllc. D - Eviç tilrkO, 'Elveda dost deli 
C!Önill. 10 - Halk tOrküsO, Billbill ne ge

zersin çukur ovada. 21,00 H ftalık poııta 

kutusu. 21,15 Esham. tahviUt, kambiyo

nukut ve z:lrant borsnsı (fiyat). 21.25 Ne-

ell pUlklar - R. 21,30 Milzfk (Kem~ so
loları - Orhan Borar tarafından). 1 -
C"nrc-lll (Adagio ve Allegro). 2 - Brahmıı 
(Vals) llı mıılllr. 3 - Dvark. Krel!ılar 
(Slav dansı)No.2 mı mln6r. 4 - Rleıı, ltı 
cnrplcclosn. 5 - Chcıpln. Mllsteln, Noc
turne. 6 - Huhny, Hejre kati (Cardaı). 
21,55 Mllzlk (l\telodi--PI.) 22,00 Mll7Jk 
(kilçilk orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1-
Thomsen (Dunl 2 - Gnlvyn (Cnmbnzlar) 
Fokstrot. 3 - Koıınnk (Vlynna aşkl) oot
pur!. 4 - VJnklcr (Kemanın a~ sarkı
sı). 5 - Dlr.trlch (Fitreler) Marı. 8 -
Gcbhnrdt < taskarnde) Konser vaı.t.. 23 oo 
Mfb•Jf:JCazbant- PI.) 23,45-24 Son al ns 

, ............... ..,. 
Şebhazsıadr FERAH sinemada 

• Tel: 21359 

1 • GASPARON 
İlk bahar geceleri mümessilesı 
"MARİKA RÖKK" ün büyük 

Fantazi opereti 

Dün Sultanahmet Sulh Birinci Ce
za Mahkemesi evvelki gün gece Ka
sımpaşada bir kişinin ölümü ve bi
risinin yaralanmasiyle neticelenen 
facianın sorgusunu ynptı. Hadise ev
velki gün gece saat 22 de Kasımpa
şada geçmiş ve nöbetçi müddeiumu
mi muavini Feridun Bagana el koy
muş ve dün sabah cesedi morga kal
dırdıktan sonra da suçluyu sorgu için 

sarhoşluk sevkiyle tab3ncamı çıkar

mıştım. Oynuyordum. Sol kolumda 
oraya kadar benimle beraber gelen, 
çok sevdiğim arkadaşım Kemal, be
nim tabanca ile oynadığımı görünce 
yanıma geldi, tabancamı cebime koy- ı 
mamı tavsiye ediyordu. Ben çok sar
hoş olduğum için birdenbir~ ayağım 
kaydı tabanca patladı. Kurıun be
nim sol kalbimin üs!iinden girmiş, 

arkamdan çıkmış, haıtı elim tetikte 
idi. Ateşe devam etmiş, bir kurşun 

da hemen arkamda bulunan zavallı 

Kemalin karnına saplanmış ve der
hal ölmüştür. Oldürme kastim yok
tur. Nasıl olabilir ki o benim teessü
rümil izale lçin zahm~te katlanmış, 

ta oralara kadar gelmişti. 

, ............................................. . il .. HUDUT POLiSi 
GEORGES onnlEN 

Programa ilaveten mahkemeye vermiştir. "' 
Hadisenin tafsilatı şudur: 
Şetafettin Cibalide inhisarlar lo

kantasında şefdögarsondur. 35 yaşın
dadır. Halide isminde bir karısı ve 
iki çocuğu vardır. HaHde komşula
rından birisiyle kavga etmiş, komşu
ları kendisine izzeti nefsini kıracak 
şekilde ağır hakaretltmle bulunmuş
lar. Bunu kocasına açmış, o da: 

- Komşular öyle şey söylemez
ler, demiş ve komşularının tarafını 
iltizam etmiş. Bundan sonra Halide 
Kasımpaşada çıkmaz sokakta oturan 
ablasının kocası bakkal Nurinin evi
ne kaçmıştır. Halide kaçarken Şera
fet tinin bin liralık ta bonosunu gö
türmı.iştür. Şerafetin karısını çok se
ver. Onunla barışmak için çok çalış
mış, vasıtalara başvurmuş, fakat hep 
ret cevabı almış, herş~yden amidl 
kesilince: 

- O halde şu bin liralık bonomu 
iade ediniz, demiş. Onları da alama
yınca teessüre kapılmış evvelki gün 
Ulvi isminde bir arkndaşiyle mcyha 
neye gitmiş, orada !a2laca rakı iç
miş, teessüre kapıJmış. ağlamış ve 
n ihayet arkadaşları Baha, Kemal ve 
iki Niyazi bunun teessürünü tAdil 
için: 

- Haydi seni Kasımpaşaya götü
relim, karınla barıştıralım. Demişler, 
koltuğuna girmişler, bir sanda!a oin 
mışler ve karşıya geçmişler .. 

Hadisenin bundan sonrakı safha
lsrını Şerafettinin Sultanahmet Sulh 
Birinci Ceza hiıkimıne verdiğı ifade
lerden takip edelim. Şerafettin yara
lt idi. Oturduğu yerden ıfade veriyor 
ve hfidiseyi anlabyordu: 

- Ben çok sarhoştum, müteessir
dim. Eskiden aldığım bir tabancayı 
yanıma almıştım. Karımın kaçtığı e
ve gidiyorduk. Bir aralık abdest boz
mak için bir sokağa 8apmıştık. Orada 

Hakim raporu okudu. Hakiknten 
kurşun Şerafettlnin sol tarafından 

girmiş ve kalbini delmeden arkadan 
çıkmıştı. Hiıkim usulün 125 inci mad 
desi mucibince suçlu hakkında tevkif 
karan verdi ve jandarmalara: 

- Bu ağırca yaralıdır. Bunu ya
vaşça tevkifanc hastanesine götürü
nüz. Dedi. Tahkikatı idare eden müd 
deiumumi muavini ölen Kemalin ce
sedini kurşunun yakından mı, uzak
tan mı atıldığını tesblt ettirmek için 
morga kaldırtmıştır. Oün geç vakte 
kadar rapor gelmemişti. Bugün gelir 
se ve suçlunun sıhhi vaziyeti de mü
sait olursa meşhut suçlar kanununa 
tevfikan Ağırccza Mahkemesine ve
rilecektir. 

Komünistlik Suçlusu 
Dlmitrinln Muhakemesi 
Dün Ağırceza Mahkemesinde ko

münistlik tahrikatı yaptığı iddia e
dilen Dimitrinin muhakemesine de
vam edilmiş ir. Dimitl'i müdafaasını 
yapmış. muhakeme karar için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Nezipt• Bir Muallim 
Takdir Edildi 

Nezip (TAN) - Orul köyü baş
muallimi Abdurrahman Çevik, 

1936 - 37 ders yılındaki güzel me
saisinden dolayı Manrif Vekilliğince 
takdirnameyle taltü olunmustur. 

Merhum Salih Arif 

Galatasaray lisesinin eski müdür
lerinden Salih Arif evvelki gün vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün Nişantaşı~
daki Sıhhat Yurdundan kaldırılarak 
namazı Tcşvikiye camiinde kılındrk
tan sonra defnedilecektir. 

Merhum Sallt Arif 1872 çle lstnnbuJna 
doğmuş. Gnlntnsarayda ve Hukuk mf'kte
blnde okumuş ve 1892 de maarife lntıs:ıp 
ctmistl. Maarif Nezareti mckaUbl gayri 
mOsllme umumi m(ifettlı;Il~inde, enMlmcn 
teftiş ve muayene ftz:ılıitındıı. Gal:ıtasarııv 

mu:ıllimliğtnde, Nümuncl Terakki ld:ıdisl 
nımca mualllmlll!lnde bulunmuştur. 

Mesnıtiy<-tln llfınını müteakip 190R c;p. 
nesi nğuııtosunda maarifi umumiye milfet
~I umumi muavinliğine ve daha sonra d:ı 
nezaret müfettisl umumili~lne terfi etmiş 
\'e 1908 kllnunusanlıılndcn itibaren Oııln
tnsnray llscslnd(! munlllmlll!e bnıılamı$ iki 1 

ıene sonrn nıUdUrll ıAnlllğlne tayin "Clll
mlstlr. Merhum ll'l12 senesinde mektebin 
müdürü olmus ,1923 kftnunu!!anlslnde mO
dilrlOkten lsUfa ederek tekaüde sevko
lunmuştur. 

Salih Arif iki ııcncden tozla mOdUrU oı:ı

nt ve on bir sen<- müdOr olmak üzere Gıı
lat:ıııarnyda tam 14 sene bulunmuş, mem
lekete birçok ırençlcr ycUşllrmlşUr. 

TekaOt edildikten sonra da mtllktye 
mekteblnd<' ve Kuleli aıık!!rl llscslnde frnn
sı:r:ca munlllmllll yapmıştır. 

• 
Gı lıt111raylı lır Mezunt1rı Cemiyetin · 

den: 

Galatasaray mektebi mildilrlerlnden 
sevgili hocamız Salih Arifin ebedi d~ııile 
miltccllimlz. Cennzesl Nişantaşı Sıhhı;ıt 
Yurdundan 3-5-939 tarihine müsadif çnr
şnmb:ı gUnO 6ğledcn evvel knldırılnrak 
nnmnzı Teşviklyc cnmllnde kılınncııktır. 

BOton Galatas;ıraylı nrkadaşların merhu
mun cenazesinde bulunmak suretlle son 
•:ı11fmel ihtiramı ifn etmclerlnl dileriz. 

Kadınlar sevecek ... 

AR S EN L U PEN '.e Erkekler gıpta edecekler ••• 
Centilmen Karamanyolacılann en sevimlisi ve en :ınrlfi 

ARSEN LUPEN'in Yeni Maceraları ve Aıklarını 
MELVYN DOUGLAS ve VIRGINIA BRUCE 

tarafından yaratılan Fransızca sözlü 

ARSEN LUPEN'in DöNUŞU 
F ilminde gözleriniz önlinde canlandıracaklardır. 

Yarın Akşam 5 A R Ay Sinemasında 

Büyük Muharrir FRANCİS CARCO'ya Büyük Akademi mükafatı 
kazandıran .... 

Ate§ll V 1 V I AN E R O M A N C E 'a 
Zaier tacı giydiren .... 

KADINLAR HAPİSHANES İ 
Yarın Akşam saat 9 da 

LALE Sinemasında 
Numaralı koltuklarınızı lfıtfen evvelden aldırınız. Tel: 43595 , __________________________ , 

Bugün matinelerden ltibare,n 

YILDIZ 
SincmaSinda, bu mevsimin en çok beğenilen ve tekrar görülmcğe 

değer bir ~aheseri 

MEÇHUL KADIN 
Fransızca sözlü 

GLADYS GEORGE ve JHON BEAL tarafından 

ayrıca: K 1 R 1 K • H A y A T 
Fransıtca sözlü 

Barbara Stanwiclc ve Herberf Marshal 'ın 
en çok muvaffak oldukları Fransızca sözlü Şaheserleri .. 

Yeni Türkiye ve 
ATATÜRK'ün Hayatı 

TÜRKÇE Filmi , ______ _ 
.,. Dünyanın bekledlğl 

New · Y ork Sergisi 
a~ıldı. 

ilk kafile ile gidenler Türk 
paviyonunu takdirle 

seyrettiler 
Göğsümüzü kabartan 

bu paviyonumuzu Türk 
günündeki e~lenceleri 

görmek isterseniz 
5 T emmuz ve 9 Temmuzda 
kalkacak Q'Uruplarda en iyi 

k a maralan 'imdiden 
kapabnız 

NATTA 
Galatasaray - Beyğolu 

Tel : 44914 
1 , 

1 ÖLÜM HABERLERi 1 
Büyük Bir Ziya 

İrfan hayatımızın en eski ve en 
kı:tmetli uzuvlarından Galatasaray 
lisesi eski miıdurü ve Mülkiye mek
tebile askeri liseleri eski mualLimle
rindcn Salih Arif Potamos kısa bir 
hastalığı müteakıp vefat etmıştlr. 

Cenazesi bugünkü çarşamba günü 
Şişli sıhhat yurdundan kaldırılarak 
namazı Tcşviktye cotniindc J<ıhndık
tan sonra Eyüpteki aile kabristanı
na defnolunacaktır. 



======================================================~~~~-= 5 
Notları: 

'.l' AN - 3 - 5 - 939 

3 Mayıs 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklyc Ecnebi 1 

1400 
750 
400 
150 

Kr. ,, .. 
• 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. .. 
" .. 

Milıetıerarnsı posta ttUhadına dahil 
olmıynn mcmlckcUer için abone 
bedeli milddet sırnsiyle 30, 16, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap i~ln mektuplara 10 kuruşluk 
PUl iltıvesl lOz.ırndır. 

GONON- MESELELERİ ---- - " 

Kız 
Enstitülerinden 

· Çıkan Talebe 

! 

' 

Hitlerin 28 Nisan nutku bu 

ı defa bütün gözleri yine 

li Danzig üzerine çevirdi . 
1 Roosevelt'in mesajı ile Hit· 

lerin nutku arasında geçen 

müddet içerisinde ve buna 
ı , tekaddüm eden günlerde 

Danzig' deki Nazi faaliyeti 
hakkında bir Fransız mu-

1 harririnin yazdığı tayanı 

1, 

dikkat makaleyi nakledi
yonız. 

m 
Geçen gün bu siitunda Kız Ensti- 11 

tülerinin ynptıklnrı kıymetli [~~~==~~~~~~~~~~~ 
'Ve biiyük hizmetten bahsederken, 
:mektepten çıknn tnlebenin hayatla o
lan temasları ile de alfıkadar olmala
rı lüzumuna işaret etmiş ve Ameri
kadıı olduğu gibi, talebeye iş bul
nıakta yardım etmelerini dilemiştim Naziler 

' . 
Danzig'i işgal 

Dün bir okuyucumdan ayni di
leği tekrar eden bir mektup aldım 
Diyor ki, fikrinizi teyit için bir ay 
kadar evvel, Kız Enstitiilerlnden bi
rinin son sınıfında talebe olan akra
bamdan bir kızın gönderdiği mek
tuptan şu parçayı nnklediyorum. 

"Enstitüyü bitirmeme nz bir za· 
Jnan kaldı. Artık mektebi bitiriyo-

Provasını Yaptılar 
rum diye sevinecek yerde hüzün du- E vveıce ateşli ve sosyaliz
Ynyorum. Çünkü bizden ev\'cl me- rne meyyal olan Danzig 
:ıun otnn bir çok arkadaşlnnmın aki· halkı üzerine Nazilerin tesiri 
betlerini gözöniine getiriyorum. Be- olmuştur. 
nim de onlnra benzeyeceğimi dUşii - Geçen gün Rooseveltin 
nerck ye'sc kapılıyorum. :ıuezun nutku burada sükunetle kar
olanlardan pek az bir kısmı sermaye 
bularak hususi atelye açınağa mu- şılanmıştı, müdafaa edilecek 
vaffnk olabilmiştir. Geri kalanlar müstakil devletler ve idare .. 
ya hiç bir şey yapamayıp evlerine ler arasında Danzigin yad e
döniiyor. yahut nım·nffnk olabilirler- dilmemiş bulunmasının, bu 
se muallim olmak iizere Ankara İs- adamları enikonu gücendir -
nıet lnlinii Kız Eııstitiisiine giriyor - ld b E 
lar. Bana gelince, bir atelyc açabile- miş o uğu esbelliydi. rte-
cek sermayeden mahrumum. Her- si gün nutuk ötede beride 

~ .. .. 1 J.....:L 
hangi bir müc ses~dc bir i ~Jıl~ k Tl:SU nl:ıt'Uk"aTeŞe-körük]e git-
A.11 t!ı lr\'cfme ~kren mnadn, itimat da mek demektir) lakırdıları a
etmiyorlar. Onun için ne yapacağı - ğızdan ağıza dolaşıyordu. Bu 
~· ~ihniyorurn. Öbrrcndiğimiz bir çok sözler Nazi propagandasının 
bılgıler bir söz gibi hi~ bir işe yara-
ınıyacak demek. hemen harekete geçmiş oldu-

"Enstitiiye girerken niyetim iyi ğunu gösteriyor. 
bir snnntkfır olmak ve mektebi bitir· Ayni propaganda 15 martta Re
dikten sonra glizc] bir atelyc açmak- isicümhur Hacha'nın Berline gi
tı. Simdi hayal sukutu içindeyim." dip Hitlerin Çekoslovakyayı koru-

nu kızın lkayeti biitUn Kız Ens- ması için yalvardığını ortaya yay· 
tltü talebesinin derdini ifade edf • mamış mı idi? 
yor. Bu derdin ~aresi, geçen gün de Kulaktan kulnğa duyulduğuna 
yozdıkınıız gibi, mektebin mezun ta- göre Almanya Lehistana yapacağı 
lehe ifo yakından olukadar olmnsı, teklifte Danzlg'in Reiche ilhakını 
bunları hayatta da ndım odım takip fstlyecekti. Bunun manası, Alınan 
etmesi, mU\•nffakıyctlcrl esbabını te- markının Danzig'e girmesi ve baş
ının etme idir. ka dövizlerin yasak edilmesidir. 

O ' 'akit K1z En titiill'ri tnm randı- Bu havadis duyulunca yüzler hep 
ınanlı bir miicsscsc olurlnr. somurtup uzuyorlardı. Demek ki, 

* Arnavuflukfon 

Gelen MiSl!lfirferimiı 

yürekler vatanperverlikle ticarl 
menfnat arasında sollanmaktndırlar. 

Mukabil tedbirler 

propagandacıları 

Fransa ötedenbcri siyasi muıteci-
,_,8 yola getirdi: lcrin hamisi olarak geçinir. Şu ve., 

bu ekilde kendi ,•atnnında tutuna -
ınıyanlar için Fransa ikinci \•atan sa· 
yılır. Bunlar Fransada {ızami dere
cede hürriyet içinde yaşar, ve huku
knn masun addedilirler. 

Arna\•utluğun işgali üzerine \'a
tanlarını terke mecbur kalan kral 
Zogo ve maiyeti bugün şehrimize ge
liyorlar. Hükumetimizin misafiri o • 
]arak Ankaraya gidcct'klerdir. Ve 
belki de fıkihetleri taan ün edince • 
ye kadar Türkiyede yerleşip kala • 
caklardır. 

Tiirklye, biitiin tarihinde bu ka· 
bil misnfirpcrverliklerio çok asil nü· 
munelerini göstemıitir. Bugiin de 
kapılarını Arnavutluğun bedbaht 
miiltccilerinc açmakla bu nnaneye 
riayet etmiş oluyor. Misafirlerimb 
burada kaldıkları müddetçe her tiir
lli hürriyetten lstifnde edecek, ve 
kendi vatanlarında ya~ıyormuş gibi 
yaşnyacaklardır. 

Karamanda 
Bir Kaçakçıhli 

-

Karnmnn (TAN) -Tüccardan Ha
fız Aliye ait samanlıkta birçok ka· 
çnk eşya bulunmuştur. Hafız Ali, 
mahkemeye verilmiştir. 

D anzig'in büyük Almanyanın 
Reich'ine gireceği günü 

kutlulamak için her tarafta uç
lan kırık nazi baçım taşıyan bay
raklar, fiyongalnr, rozetler hazır
landı. Fakat şehrin hudt?dunda 
harekete müheyya bir vaziyette 
Polonya bataryaları ağızlarını şe

hirden tarafa döndürmüşlerdi. O
nun için Danzig'e uğraması ihti
mali olan Deutschland kruvazörü 
Memel'den dönüşünde, sahilin 
pek açığından geçmişti. İşgal kıta
atını havalardan seltırrtlamak üze
re uçurulan "ticari" tayyareler 
hemen hangarlarına avdet ettiler. 
Sokaklara asılan bayraklar, gö 
ğüslcre takılall rozetler yine yerli 
yerlerine, çekmecelerin içine ko
nuldu. 

Danzig üzerindeki nazi hareke
tinin nasıl boşa gittiği şehrin her 
köşesinde açıkça anlaşılın~tadır 

Reich Hariciye N azm Rıbben 

trop, mart ortalarına doğru Polon 
yanın Berlin sefiri Lijskiyi ~ağır 
mış, ve sefirin önünde sankı uy 
kuda sayıklıyormuş gibl söyleme
ğP. koyulmuş ve nrada muhtelifün 
:!ih olan birkac kücük mesele 

YAZAN 
MUHABiRi FRANSIZ 

müstesna, Alınanya ile Lehistan 
müruısebatının pek iyi olduğunu 

anlattıktan sonra rüyasında ko
nuşmağa devam eder~k "Aramız
da mesela Bohumin meselesi var
dır. Danzig meselesi bir de Polon
ya Pomernnynstndan geçecek bir 
serbest geçit meselesi. Görüyorsu
nuz ya bunlar hafif ve halli kabil 
şeylerdir." dem!§. Bu sözlerin ce-

0 VUJPIUU 

Almanya sefiri Molkc, Miralay 
Beck'i Berline davet eylerken ~u 
sözleri de ilave etmeği ihmal et~ 
memiştir: 

"Ribbentrop, fevkalade samimi 
olan Almanya - Polonya münase
batını tetkik etti. Fakat iki mem
leketi bağlıyan paktın mühleti an· 
cak beş senedir. Neden pakt yirmi 
seneye temdit edilmesin? Müsa
vat üzerine hareket ederek ufak 
tefek karşılıklı fedaknrlıklarda 

bulunulabilir. Mesela neden Dan
zig meselesi tanzim edilmesin? 
Neden Polonya Pomeranynsı için
den serbest bir yol ayrılmasın? 

".Polonyanın bazı mıntnkalan için 
ayrı bir ekalliyetler kanunu yap
mağa hazırız. Mesela Bohumin i
çin. Ondan başka mesela Polonya 
antikomintcrn paktına girebilir." 

Polonya 600,000 kifi 

•elerber etmiı: 

O anzig'te söylendiğine göre 
Miralay Beck'in cevabı se

ri ve pek kat'i olmu , Bcrline gide
miyeceğinden dolayı müteessir ol
duğunu söyledikten sonra: "Pek 
mühim olan Londra seyahatim i
çin hazırlıkta bulunmalıyım. Ba
na, teklif etmekle beni şereflen· 
dirdiğiniz mülôknt, büyük istih· 
zaratı istilzam eder; hem de hü
kumetimi haberdar etmekliğim liı
zım gelir. Bu mesele hakkında 
Londradan dönüşte uzun uzadıya 
konuşabiliriz." cevabını vermiş. 

Sonra sanki bu söylediğinin 
evvelce söylediklerlle hiç müna
sebeti yokmuş gibi, "600.000 kişi
yi seferber etmeğe karar verdiği· 
mi de size bildirmeliyim" cümlesi
'li de iluve tmiş ... 

Bu mülakatın üzerine de Von 
Moltke. hemen Berline yollanmıı. 

Bu rivayetler yayılınca Dnnzlg 
nazileri çok öfkelenmişler. Hitle
rin kız kardeşi tarafından yetiş
tirilmi§ olduğu rivayet edilen na
zı reisi Foster sabırsızlanmış. Ken
disi Danzig'de bir harekette bu
lunmak için can atıyormuş. Kar
şısında rakip olarak yalnız Ayan 
reisi ve nazı Gauleiter'l, yani 
Foster'in hem mafevki hem ma· 
dunu. Grcizer varmıs. Kendisi 

Harbiumumide tayyarecilik eden 
bir Alınandır; ve her türlü sergü
zeştin düşmanıdır. 

Sembolik i'gal: 

F oster, Alrnanyanın Danzige 
gelemediğini görünce Dan

zigin Almanyay.a gitmesine kara:
vermiş. Danzig nazileri ciddi a
daınlA r olduklarL ve lPskilJit ~ 
sclclerinde .hiç pkalan olmıyan 
20.000 kifilik bir kütle tefkil et
tikleri için, hemen topyekun üni
formalarını giyinerek, ve sokak
larda resmigeçitlcr yaparak şehrin 
ve resmi devairin sembolık işgali
ne girişmeğe karar vermişler. 30 
mart sabahı şehrin bu yolda işga
line başlanacakmış. 

Planı gecilıtiren 

lctık amJiyah: 

A ksillğe · bakınız kf ertesi .sa
bah Foster blrdenbire has

talanmış, hemen bir hastaneye ta
§lnarak derakap kendisine bir fı

tık ameliyatı yapılmış. Darbei hü
kumeti onun yerine Greizer'in i
dare etmesi de kararlaştırılmış. 

Ayan reisi çok bilir bir adam ol
duğu için, bildiği çok şeyler ara
sında da, Polonya seferberliğinin 
bir martaval olmadığını, ve darbei 
hlikfımet vaki olunca hemen ora
cıkta, hudut boyunda bulunan Po
lonyalı kıtaatın harekete geçece!<
lerini sezmiş. İşte bundan dolayı 
acele trene atlıyarak işlerin ne 
renk aldığını eski harp arkadaşı 

Goebbels'e bildinneğe gitmiş. 

Goebbels, darbei hükumetin ya
pılmamasını bildirmiş. 

Reichstag'ın 28 nisanda toplana
cağı haberi de Danzjg'de mühey
yiç rivayetlerin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştu . Bitlerin Roosevel
tc on beş gtin sonra cevap verme
ğe karar verişi, ondan evvel Dan
zig meselesini halletmek için imiş. 
Berlinin diplomatik mahfelleri, 
Varşovayla sıkı fıkı temasa gele
rek, 28 nisanda irad edeceği nu
tukta Hitler, Danzig'in Almanya
ya kavuştuğunu müjdeliyecekmi~ 

Ehemmiyetıiz bir kuvvet: 

D anzlg'de vaziyet föyledlr: 
20.000 nazt milisi vardrr 

Bunlara 800 polll iltihak edebilir. 
Fakat halle bu küçük kuvveti da
ha ziyade kabartabilir. Çünkü Al
manlar hizmeti askeriyelerini Al
manyoda yapıp dönmekte, ve ih
tiyatlık devrelerini Dan:dg polis 
teşkilatında hizmet ederek geçir
mektedirler. Ellerinde bol ılllh 
bulunmaktadır. Çünkü Polonyalı. 

lar serbest şehlrde ticaretin ser
bestisine riayet ederek oralara si
lah girmesine mAni olmamışlardı. 
Fakat Polonyada hakim olan zih
niyeti ve Polonya ordusunun şiın
diki vaziyetini bilenlere göre, 
Danzig nazi kuvveti, yok sayıla
cak kadar ehemmiyetsizdlr. 

Emirle m4%liim olanlar: 

Z aten darbei hükfımetten vaz
geçen Danzi2 Almanları 

pntaj ,.oJUe Polonya üzerine bir 
tazyik icrasına çalışmaktadırlar. 
Şehrin ortasındaki bir meydanda 

__.__.. .. ıil- .o,. "'masl4m'" u top
larnıjlardr. Ve P,plon,.anm tct'a 
ettiği zulme karıı bir yaygara tut· 
turmuşlardır. Bu mazliımların ise 
hiçbiri fena .muamele görmüş de
ğillerdir. Bunlar mahalli Führer
lerinin emri üzerine "mazlUm" 
olınuşlardır. 

Dünya sulhü ve Danzig mesele
si bu tarzda halledilemez. Alınan
lar açık ve samimi bir anlaşma 

Jstiyorlarsa bu arzularma Polonya 
engel olacak değildir. Şimdiye ka
dar Cemiyeti Akvam hAkimiyeti 
yerine Danzig 6yanırun hlkimiye
tinin kaim olmasına mani olmıya
caklan gibi, Polonyanın tahtı ha
kimiyetinde kalmak şartile Po
lonya Pomcranyasından serbest 
bir yolun da geçmesine muhalif 
olmazlar. Fakat Polonyanın Po
meranya ve Silezyada Almanlara 
arazi terketmesine gelince, bu ha
le karfI bütün Leh milleti silahla 
ayaklanır. Çilnkil bilyük bir Al
man imparatorunun aşağıdaki söz~ 
lerini hiçbir Polonyalı unutmuş 
değildir: 

"Vistule nehrinin mecrasına ve 
Danzig şehrine hAklm olan, Le
hiıtanı idare eden hükumetten zi
yade Lehistana hAkimdir." 

Galenkonun ziyareti 

G afenkonun Polonyayı zıya-
reti, bütün Polonyalılari 

çok mütehassis etmiştir. Kendis1 
Miralay Beck'le iki saat istasyonda 
konuşmuştur. Her halde bu ,zıı
man zarfında bütün ufku siyasiyi 
beraberce dolaşmak fırsatını bul
muşlardır. Gafenkonun Führerin 
önüne çıkmazdan evvel, Polonya
nın Führcre nasıl mukavemet eı.. 
tiğini en salahiyettar bir ağızdan 
dinlemesi, kendisinde derin tesir
ler bırakmı§ttr. Ar;alannda Romen 
ve Macar münasebatı da mevzuu
bahs olmuştur. Sovyet hava filo
lannın Romanya ve Polonya üze
rinden uçuşları da konutulmu~ur. 
Miralay Beckin bu hususta 1934 
paktındaki vaziyet ilzerinde ısrar 
etmiş olması pek mümkündür. 
P'akat Polonya dinamik bv siyaset 
takip e.ttiğl fçln Almanlar tarafın
dan tecavüze uğrayınca ne olaca
ğı şimdiden pek kat'iyetle kesti
rilemez. 

Amerikada 
Aile Hayatı 

Ya.zan: Belkiı Halim 

I stanbulda içtimaiyat okur~en 
papağan gibi ezberlemiştım: 

"Asri cemiyette aile hayatı yavaş 

yavaı sönmekte ve dağılmaktadır." 
Oradayken ben bunu bopnma ve ay
rılma kanunlarının gittik~e fadalaşan 

gevşemesi, ailedeki çocuk adedinin 
azalması .diye dil§Unüyor, hakiki ma
nasını kaybediyordum... Amerikaya 
geldikten ve bilhassa Ame.rikan aile
lerinin içerisine girdikten sonra aile 
hayatının sönmesinin ve dağılması -
nın ne demek olduğunu daha iyi an
ladım: 

Amerika milletini ''Ücude getiren 
eski dünyanın muhtelif milletlerinin 
her biri buraaa muayyen bir husu· 
siyet yapmı§lar .•. Meıeli lrlinda4 • 
lar çok çocuk ıahlbl olmakla met • 
hur ..• Hepsinin beş altı, hatti çotu• 
nun yedi sekiz çocuğu var ••. Tanıdı .. 
ğım altı çocuklu bir baba §İkiyet e.. 
diyor: Artık evin eıkiıi gibi toplayı
cı manası yok •.. Aile ocağı dediğimia 
şey bugün zümrütanka gibi adı var 
kendi yok cinsinden hirşey oldu. Dört 
gündür çocuklanmın yüzünü görme
dim .. İki senedir bu böyle devam edip
duruyor. iki senedir ben her hafta -
nın dört günü çocukları görmekten 
mahnımum... Gece işimden saat do
kuz buçukta çıkıyorum. Ben eve ıe
linceye kadar on buçuk oluyor. O za• 
mana kadar çocuklar yatmış bulunu• 
yor. Sabah da onlar erkenden kalkıp 
mektebe gidiyorlar. Diğer günlerde 
de ben onlardan evvel kalkıp İ§e gi
diyorum. Ve karşılaıamıyoruz. Od 
sene sonra iki büyük kolleje gide. 
cekler o zaman artık onları hiç de 
göremiyeceğim .. 

Tanıdığım bir ıenç kız var. Ba 
kuın kendisinden iki yaş büyük bir 
de ablası var: Bu genç kız bir gün 
diyordu ki: Sizi bildiiim, tanıdığını 
kadar ablamı tanımam .• Benim mek· 
tcbim Bostonda, onunki Şikagoda ••. 
Annem, babam Ne\'yorkta .• Kış ta • 
tillerimiz ayni zamana rast gelmi
yor. Gelse de ne çıkar zaten ikimizin 
de evde oturdufu yok... Birbirimizi 
ıırörmefe vakit bulamayız ... Yaz tatl
Unde kampa aic1eriz. Ben denizi seve. 
rfm, deniz kenannda bir kampa gide. 
rim. O dallık tepeleri sever \'e Nev 
Hamshire gider. Yahut da seyahate 
çıkarız. Tabii yine ayrı ayn .. Onun 
isin ablamı tanımağa, öirenmeğe va
kit bulamdım ... Mektep arkadaılan 
mı kendi ablamdan daha ly:l bilirim. 

Batka bir aile tanıyorum.. Dört 
çocuklan var. OçU kız ve biri erkek .. 
Büyük kızları evlenmiı, batka bir 
şehirde oturuyor. Öteki kızlardaa 
biri Nevyorkta mektepte. Kendileri 
geri kalan iki çocukla BaltlmurdL 

Bu ailede bir hafta mı. 

safir kaldım... Bir hafta lfla• 
de yalnız pazar sünü öfte yemefia. 
de bUtUn ailenin toplandıfını rir • 
düm ... Onda da oğlan radyo proıra• 
mını dinlemek Uz.ere yemek ortasın
da kalktı. Kız müzik dersine yetiş • 
mek i~in soğukluğunu bıraktı. Ve bi• 
ana ve babayla karşı karşıya yalnıs 
kaldık. Kimi sabah saat altıda işini• 
başında bulunmak için e\•den erken 
çıkıyor. Akşam erken dönüyor, öteki 
gece yarısma kadar çalışıyor, sabala 
kalkmıyor, berikinin yalnız ölle zae 
manı saat on ikiden ikiye kadar iti 
vardır. Anne bin bir çeşit cemiyette 
azadır. Annenin cemiyet toplantıl .. 
nnın saati kızın ders saatlerine, ya. 
hut da aza olduğu klUpJerln içtima 
saatlerine uymuyor. Hepsinin altnada 
birer otomobil birbirlerini yollarda, 
yahut kapıdan biri çıkıp öteki girer
ken, sofrada biri kalkıp öteki oturar. 
ken selamlıyorlar .. 

Hepsinin keseleri ayn: Annenin 
otomobili otuz dokuz senesinin ea 
lüks modeJlerlnden biri.. Baba ufak 
bir Fordla ıfdlp geliyor. Oğlanın da· 
ğıJmağa yüz tutmuı bir Şevrolesl 
var. Babasından ödünç alıp arabllSl· 
nı yenilemeğe uğraşıyor. Kız klüp • 
lerde, cemiyetlerde şarkı söyliyerek 
monoloğ oku~·arak dhazını hazırla • 
mağa, düğünü için para toplamap 
uğraşı~·or. 

işleri ayrı, eğlenmeleri ayn, ala. 
kaları ayrı, keseleri ayrı, odalan ay• 
rı bu insan grupuna bir aile diyebil· 
mek için ayni ~atının altında yatma• 
ları kafi sebep sayılır mı? tktısadl 
hayatın paranı parça ettiği bu mfin. 
sese halkına sırf ayni ismi taşıdıktan 
için bh aile gözU ile bakılabilir mi 
hilmivnnım 
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TAN KUPASININ RÖVANŞI 

-Galatasaray 
Müsabakası 9 

Son Hadise 
İki ezeli rakip Fenerbahçe - <.\ 

latasarayı karşılaştırmak için ortaya 
koyduğumuz kupa maçlarının ilk 
müsabakasında Sarı kırmızılılar 4 -1 
gibi büyük bir farkla kazandılar. Bu 
iki klübümüz bu kupayı paylaşmak 
için 9 temmuzda bir defa daha kar -
§llaşacaklardır. Bu ikinci maçta 
Fenerbahçe kazanacak olursa gol 
farkına bakılacaktır. 

Sarı lacivertliler bu kupayı kaza
nabilmek için büyük bir gol farkıyle 
galip gelmeleri lazımdır ki bu bize 
kalırsa çok güç olur kanaatindeyiz. 

Hakem Komitaları 

Fenerli 

Fenerbalıçe 
Temmuzda 

idareci Ne Diyor 7 

Son Hadise için 
Fenerli Ne Diyor? 

Fenerbahçe - Demirspor maçın -
dan sonra asap gerginliği müessif 
bir hadiseye sebebiyet vermiş bu 
mesele spor efkan umumiyesinl çok 
müteessir etmiştir. Fenerbahçe ida
re heyeti azasından ikinci başkan 

Hasan Kamil Ankara idarecisinin ga
zetelere verdiği beyanat üzerine ken 
disiyle konuşan muharririmize şun -
!arı söylemiştir: 

- Maç esnasında cereyan eden 

hadiseleri tesbit edebilecek olanlar 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

. ! 

Sütten 
Zehirlenenler 
Yazan: Naci SADULLAH 

D ünkü ıtazetelerde çıkan hava -
dislel"den birisinin serlevhası 

şuydu: 

"- Süte su karıştıran bir siitçü, 
bir ay hapse mahkum oldu!" 

Bu serlevhanın yanıbaşında yer 
bulan bir başka havadis de, halka şu 
faciayı ifşa ediyordu: 

"- 27 vatandaş, süt içerek zehir
lendi! '' 

Bu havadisler, hana bir karikatiir 
mevzuu ilham dti Fakat, bulduğum 
mevzuu çiztmiycceğim için, yazıyo
rum: 

İki siitçü konuşuyor. Birisi: 

- İşittin mi? Diyor. Bizden biri
!lilni deliğe tıkmışlar? 

Diğer sütçü, dudak büküp omuz 
silkerek cevap veriyor: 

"- Aldırma: Bizden hir esir al
dılar amma, onlar da tam otuz beş 
"telefat verdiler?" 

• 

IEKONOMll 
Toprak Ofisinin Afyon 

Fiyatlarını 
Arttırması Bekleniyor 

Şehrimiz tüccarlarından on beş 
maruf imza ile Ticaret Vekaletine 
müracaat edilmiştir. Bu telgrafta 
Toprak Mahsulleri Ofisinin derçccsi 
altmış yetmiş kuruşa satılan afyon
ları yirmi beş kuruşa almak isteme
sinin ve bedellerinin beş senede ö
denmesinin piyasada ıyi bir tesir bı
rakmadığı bildirilmiştir. Tüccarları

mızın Ankaraya gönderdikleri heyet 
Ticaret Vekaletiyle temaslarda bu
lunmuş ve verilen izahat üzerine af
yon bedellerinin peşin ôdenmesi ıçin 
icap eden tedbirlerin alınacağı ken
dilerine vaadedilmiştir. Esasen ha
ber aldığımıza göre yapılan ilanlara 
rağmen tahmin edılen mevcut 2500 
sandığa mukabil henüz pek az müra-
caatlar vaki olmuştur. . 

Piyasa Canlandı 
Siyasi vaziyetin vahametini kay-

betmesi üzerine piyasamızda faaliyet 
artmıştır. Evvelce gelmjş ve gönderi
lememiş olan siparişlerin sevkiyatı

na başlanmıştır. Bu arada Amerika
ya şarap, Kanadaya av derisi, Al
manyaya yumurta, br.rsak, kuru 
meyvalar, fasulya, 1talyaya ve Yuna 
nistana balık, Polonyı:ıya tütün gön-
derilmiştir. , 11 

Polonya Deve istiyor 
Polonya ziraat müesseselerinden 

bıri şehrimiz Ticaret Odasıııa müra
caatla Polonyada iklime tahammül 
edebilecek, sıhhi şartları mükem
mel. neslini çoğaltabilmek ~abiliye
tini havi biri erkek diğeri dişı olmak 
şartiyle iki deve satın almak istedik
lerini bildirmiştir. Bu develerin tar
la sürmiye elverişli ve alışmış olma
sı da şarttır. 

ve Talimatnamesi Kanı er ancak hakem ve oyunculardır. Bina- iHRACAT: iÇ PIY ASALAR : 

Beden Terbiyesi istişare heyeti ... h 

büyük dert olan hakem meselesini 
de kökünden halledecek kararlar 
vermiş ve bir de talimatname hazır
lamıştır. 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi 

Nüzhet Abbasın başkanlığında, Ul -
vi Yenal, Necmi Ataman, Danyal, 

Sadi Karsandan mürekkep komite i

te başlamıştır. 

Galatcuarayın tehlikeli 
mulıacimlerinJen Salalıattin 

2 - Bir takımda akrabası bulu
nan bir şahıs o klübün yapacağı maç
lara hakem intihap edilemez. 

3 - Bir klübün müsabakasında 

bir defa hadise çıkmasına sebebiyet 
vermiş olanlar o müsabakaya hakem 
olarak verilemez. 

4 - Milli küıne müsabakaların-

enaleyh bir idare heyeti azası tara

fından verilen beyanat müşahede su 

retiyle değil, belki kendi takımları
.na mensup oyuncular tarafından bi
tarafane olmasına imkan bulunma -
yan sözlerdir. İdare heyetleri azala
rının bu şekildeki sözleri sporcuları 

birbirine yakınlaştırmaz, kanaatin -
deyim. 

Haftanın Maçları 
Ankaragücii, bu hafta Beşiktaş, 

Galatasarayla karşılaşmak üzere İs
tanbula gelecektir Cumartesi günü 
Beşiktaşla, pazar günü de Galata -
sarayla oynayacaktır. 

Bütün bölgelerde de hakem ko -
miteleri kurulacaktır. Milli küme 
temsilt ecnebi maçlar hakemlerini 
hakem komitesi seçecek, mahalli 
müsabakalar hakemlerini de mahalli 
hakem komiteleri intihap edecektir. 

Haber aldığım~ ggp fıMimatna
mede şu maddeler bulunmaktadır. 

ı - Bir haketrı gOnde b1r müsa
bakadan başka maç idare edemez. 

da mahalli müsabakaları mahalli ha- Pazar maçının Taksim stadında 

kemler, iki bölge arasındaki müsa - oynanması icabetmekteyse dp Wf.i 
ba.kayı diger üçüncü bölıe hakemi mektepler spor bayramı münasebe -
idare eder. tiyle Galatasaray - Ankaragücll ü

Talimatname buna mümasil da- sabakası Şeref stadında yapılacaktır. 

ha bir çok maddeleri ihtiva etmekte-
IP.il•!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!iiiı dir. Bugün de bütün bölgelere tamim 

Galibiyetler Dolayısile 

Hakli Takdir 

edilecektir. Oslo'daki Güreşlerin 1 

ikinci Günü Mısıra Gidecek 
Atletler 

Atletlerimizin vaki olan davet ü
zerine Mısıra gideceklerini evvelce 
yazmıştık. Bu kafileye Beden Terbi
yesi Genel Direktörlüğünün karari
le senelerce Beşiktaşta vazife gör· 
müş, birçok atletlerimizin yetişml!
sinde imil olmuş kıymetli idarecile
rimizden Adil Giray riyaset edecek
tir. 

lngilizlerin Ankara 
Maçları ,.. 

Gürefçilerinii:ıden ba:ıılantİı Fenerbahçelilerin yıldönümle -

çalıflıran Saim rinde getirtecekleri İngiliz takımı -
nın Ankarada iki maç yapmaları için 

Berlin Olimpiyadmdanberi teşebbüste bulunulduğunu, muhabe -
Türk milli takımında göze çar • re cereyan ettiğini evvelce yazmış -
pan muvaffakıyetli elemanlar tık. Bu anlaşmaya nazaran İngiliz _ 
arasında 936 da Olimpiyat şam- ler İstanbulda bir, Ankarada iki mü-
piyonu olan Yaşarı, yine ayni sabaka yapacaklardı. San laciTertll-
senede s~rbest ıüreş üçüncüsü ler gelecek İngiliz takımının masrafı 
olan Mersinli Ahmedi ve nlha - nın üçte ikisinin Ankara tarafından 
yet bu sefer <Oslo) da dünya i- verilmesi istenmiştir. Ankaralılar bu 
kincisi olan Büyük Mpstafayı nu henüz kabul etmemişlerdir. Gün-
yetlştirmiş ve güreşçi haline ge lerin yaklaşması dolayısıyle Fener -
tirmiş olan eski milli takım kap bahçe idare heyeti Ankaraya mektup 
tanı ve milli takım güreşçisi Sa- yazarak kati cevap istemişlerdir. 
imin bu muvaffak güreşçileri Bu teklif kabul edilmediği takdir-
yetlştirmekteki emeklerini son de İngilizler üç maçı da İstanbulda 
,Ureşler münasebetiyle yad et- yapacaklardır. 
memeyi kadirşinaslığa uypn 
bulamadıtımız için bu çalı,kan Fener • Süleymaniye 
çocuğun gayretini bu satırlarla Şilt Maçı 
tebarüz ettirmek istedik. 928 Galatasaray - Fenerbahçe klüple-
ve 936 Olimpiyatlarında Tür • rimizin Tan kupası maçı dolayısile 
kiyeyl temsil etmiş, 938 de (Ta-
lin) güreşlerine iştirak etmiş tehir edilmiş olan Fenerbahçe - Sü-
ve Avrupada muhtelif tumele _ leymaniye şilt maçının 23 mayıs ta-
re girmiş ve dört sene üsttlste rihinde yapılmasına İstanbul bölge-
Balkan şampiyonu olmuş, on i- si futbol ajanlığınca karar verilmiş-
ki defa Türkiyeyi muvaffakı • t• 

ır. 

yetle temsil etmiş olan bu de -
ğerli Küreşçimizden bllhasn Beıiktaı Yardım Görüyor 
ı{ilreş sporu gibi milli ananeleri- Beden Terbiyesi Genel Direktör-

lu .. ğu·· her klu·· bu· n ihtiyacına aöre yar mlze dayanan ve karakterimize ,, 
uyan bir şubede mualllmlik su- dımda bulunmaktadır. Beşiktaşlılar 
rctlyle istifade edilmesini ala- stadlarında yapacakları tamirat ve 
kadarların takdirkar ve iaabetH ilaveler dolayısiyle Genel Direktör-

O•lo güre,ferinde ikincilik 
kazanan Mu•tala 

Oslo (Hususi) - Müsabaka
lara ikinci gün tekral' devam e
dildi. İlk müsabaka 56 kilolar 
arasındaydı. 

Kenan Norveçli ile yaptığı 

müsabakada bizi hayrete düşü -
ren bir netice ile tuşla yenildi. 

İkinci güreşte Ahmet Alma-
1 

na tuşla yenildi. 
Estonyalı ile karşılaşarak ü

çüncü müsabakayı 66 kiloda ya- , 
pan Yaşar fazla oyun göstere -
memekle beraber takdire şayan 
derecede çabştı. 

Dördüncü müsabakayı An -
karalı Celal, Norveçli ile yaptı. 

Celil de güreşe pek tutuk 
bir şekilde başladı. Yavaş yavaş 
açıldı fakat sayı hesabiyle kay
betti. 5 inci maç, Mersinli ile İ
talyan arasındaydı. İtalyalı gü
reşçi, Mersinli karşısında çok 
müşkülat çekti. Mersinli yerde 
oyun tatbik edemediği için pu
van kaybederek yenildi. 

Altıncı müsabaka Büyük 
Mustafa ile Norveçli aras1ndav
dı. İkinci devrenin ol'tasında gü-
zel bir oyun yapan Mustafa ı 
Norveçlinin sırtını yere getirdi. 

Gilııün son müsabakaSJnı 

Çoban Mehmet, Danimarkalı i
le yaptı. Mehmet, 4 üncü daki
kada hasmım yenmeie muvaf
fa koldu. 

Bana, müellifleri veya tabileri 
tarafından gönderilen kitap -

lar arasında, ufak şiir risalecikleri 
de var. İnsan, bu risaleleri karıştı -
rınca, şiirin, gün geçtikçe, gözden, 
ve rağbetten düşüşüniin sebeplerini 
anlamakta giiçliik çekmiyor. Öniim -
deki risalelerden birisi, "Omsan İs -

Yapak ve Kuzu 
Derisi Satışları 

Geçen hafta pazarlığı yapılmış o
lan Trakyanın kıvırcık yapakların

dan 100,000 kiloluk büyük bir parti 
kilosu 65 kuruştan di.in ihracat için 

Zahire Borsasında 
Dünkü Satışlar 

met Ulukut" imzasını taşıyor. satılmıştır. Bu partinin Sovyetler 

Dün piyasamıza iki günlük mev
rudat olarak 405 ton buğday, 102 
ton un, 97 ton mısır. t:2 ton arpa, 13 
ton nohut getirilmiş ve hepsi satıl
mıştır. Fiyatlar normaldir. 

Yaşını, mesleğini, mezhebini bil- için alındığı söyleniyor. 
mediğim bu vatandaşın şiirleri tiirk- * Yeni mahsul kuzu derileri pi- Fransa Tütün Ahyor 
çe yazılmış. Fakat tiirk~e yazılmış yasaya getirilmiş ve siklctıerinin Fransız rejisi yurdumuzun muhte-
olan bu şiirlere konulan şu isimlere fazlalığı dolayısiyle derhal müşteri lif evsaf tütünlerinden mühim bir 
bakın: bulmaktadır. Bilhassa kalitelerinin miktarda mübayaatt::ı oulunmıya ka-

«- Reverie, la "Omnambule, Berceu"e, iyiliği bir kaç senedenberi yurdu- rar vermiştir. Fransız rejisinin şeh
Serenade Schubert, Reve d'amour, Chan- muzda teessüs etmiş olan yerli eldi- rimizde bulunan mümessili dün bir 
son d'amour, Screnade Toselll, Chant du 
soir, Ardcnt dcsire, Noctume, Resignntlon vencilik sanayiinde kullanılmak üze- münakasa şartnamesim alakadar mü 
Ave Marin .. -. re mübayaa edilmektedir. Bu deri- esseselere göndermiş ve tütün ihra-

Bu isimleri okuduktan sonra, hu lerin birincileri çifti 150 - 160 ku- catçılarına da ayrıca tebligat yapıl-

kitabın şairini tasavvrr ediyorum. ~c~u;:;şt;;:;a.:::;no.........sa..:t:::..:ıl=m=ı=ş==t~=r=. ==~"--'----....!--mıştır. 
Gözlerimin önüne: ..... 

"- Monşcr .. Sen Şumandan, Şo
penden, Vagnerden ne anlarsın? 
Nodurne'ün bir morsosu, bir insan 
ruhunda revolution yapar!" diyen, 
kansız benizli, aşık bakışlı bir genç 
geliyor. 

Sigara zifirinden sararmış mani
kürlü parmaklarını, briyantinli saç
larında sinirli sinirli dolaştırarak, 

memleket nağmelerinin "banali -
te (!)" sinden bahsediyor. Ve kendi
sini, 1815 dünyasını bir felaket gibi 
kaplayan ''Bohem - artist" tipinin 
1939 modeJi saymaktan hasta ve a
cayip bir zevk duyuyor. Ve belki bu 
tip, henüz, - ne kadar şairane ve sa
natkarane olursa olsun -, Türk diliy
le tarif ve tasvir edilemeyecek hiç 
bir duygunun mevcut bulunmadığı-
na inanamamıştır. 

Şairin öniimdeki 
"'erdiği isim de şu: 

"- Konser!" 

acayip eserine 

Bana kalırsa, Tiirk şiirine. ~arip 
notlar katan bu "Konser" e takıla -
bilecek en münasip isim şudur: 

"- Kanser!" 

Belediyeden Açı ta 
Kalacak Memurlara 

iş Bulunacak 
Şehir Meclisi dün vali ~e bel.edi-ı lstanbula gö~d~rilen. hastalardan b~ 

ye reisi Lütfi Kırdann rıyasetınde mıktar tedavı ucretı alınması teklü 
toplanmıştır. Dünkü toplantıda, be- edilmiştir. 
lediye masraf bütçesi hakkında, büt- .:Su teklif üzerine makam namına ve
çe encümeni tarafından hazırlanan rilen izahattan, Sıhhat ve İçtimai 
layiha okunmuştur. Bu layihadan, Muavenet Vekaletinin tedavi için İs
kadro dolayısıyle açıkta kalacak ve- tanbula gönderilecek hastalardan 
yahut maaştan ücrete nakledilecek günde 75 kuruş ücret alınmasını teb
memurların müktesep haklarının gö- liğ ettiği anlaşılmıştır. Bu karar ö -
zönünde tutulacağı ve makamın a - nümüzdeki hazirandan itibaren tat
çıkta kalacak memurların hepsini, bik edilecektir. 
yeni açılacak memuriyetlere tayin Belediyeye mülhak müessesat 
suretiyle işsiz bırakmıyacağı anlaşıl- bütçeleri de cuma günkü toplantıda 
mıştır. müzakere edilip kabul edildikten son 

Kabul edilen layihalara göre Zey- ra belediye 939. senesi bü~çesi .toplu 
k • ·ı d ğum evi ile Haseki has- bir halde tabedilerek tasdık edilmek 

nep amı 0 
•· ·1· V k • 1 ti ·· d rl tanesinde doğan fakir çocuklara, do- uzere Dahı ıye e a e ne gon e -

ğum esnasında verilen kundak takım lecektir. 
=-==::::ııı=========-==========--= !arının geri alınmaması için bütçe _ Bütçenin vakit ve zamaniyle t~s-

e (fakir çocuklara kundak masra _ dik edilebilmesi için vali ve beledıye 
~ı)' ismiyle 

0

bir mıktar para konul _ reisi Lutfi Kırdar bizzat Ankar~ya Kastamonuda imar 
Hareketleri muştur. 

Bundan başka muallmilere yar -
Kastamonu (TAN) - Yeniden ya- dım ce!llİ.yeti ile belediye memurbn 

pılacak adliye sarayının temel yer- yardım cemiyetine 250 şer, Yeşilay 
terinin açılmasına başlanılmıştn·. cemiyetine 300, Esnaf hastanesine 
Rıhtım inşaatı devam ediyor. Halk- 3748 lira yardım edilmiştir. 
evi bahçesinde iki havuz yapılmıştır. 
Halkın oturabilmesi için kanapeler Belediyeye ait işlerde istişare su-

retiyle ihtisaslarından istifade edile
de yapılmaktadır. 

Yeni hastaneye kalorifer yapılma- cek zevata, hakkıhuzur namiyle ve-· 
rilmek üzere 3300 lira tahsis edilmiş

sı işi münakasaya konulmuştur. 
Bu sene yeni stadyumda tribün- tir. Yeni bütçede belediye müdürlük 

lerle sahanın dıranajı ikmal edile- lerine şu bütçeler verilmektedir: 
cektir. fktısada 107960, evlendirme islerine 

Belediyemizin bu sene Belediye- 14088, sıhhat lşlerlnl" 902.584, belediye 
baytarlık isll"rine 25184, imıır ve tez.yl-

ler Bankasından iki yüz bin lira ka- nnta 296.501 , itfaiyeye 369.766, yt"nl 

dar borç alacağı anlaşılmaktadır. Bu kurulan ıstimlAk mUdUrlUğüne 15.216, 
para ile, şehrimizin mühim ihtiyaç- bahçelere 116.920, mezarlıklar mUdllr-
lanndan olan elektrik kudretinin ~u- lllğüne 39.702, temizlik teşkllAtına 

506.308, hesap işlerine 718.224, mute-
dan alınması, fenni kanalizasyon ya- bakisl de muteterrlk masraflara karsı-
pılması, hal ve şehir oteli, şehir ga- lık olmak üzere bu seneki belediye 
zinosu ve lokantası inşası gibi işle::.- bUtçeslne 8.816.626 lira tahsisat konul-
halledilecektir. muştur. 

Belediyeler Bankasile bu hususta Dünkü bütçe mü1.akeratı sırasın-

giderek icabeden izahatı verecektır. 

Karamanda Polis 
Teıkilcitı Yapddı 

Karaman (TAN) - Kazamıula ye
ni polis teşkilatı yapılmıştır. 
Durmuş Ali Dörtgöz isminde biri, 

tüccardan Ali Hindioğlunu sol omu
zundan )'aralamış ve polisçe yaka
lanmıştır. 

Çakırköyde Bir 
Kız Kaçırma 

Konya, <TAN) - Akşehirin Çakır 

köyü kenarında kuzu otlatan Fatma 
isimli kız, Ali ve Mu<;tafa tarafın
dan kaçırılmıştır. Her ikisi tutularak 
adliyeye verilmiş, Fatma evine gön
derilmiştir. 

kararlanndan bekleriz. lükten yardım dileğinde bulunmuş-
li!!i!!!!!!!!iiJ!i!!i!!!i!!!!ili!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!l!i!!i!!!!!!!!iı!!ll lar ve beş bin lira için vaat ~lar- llim--liil-IM!l!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!H!!!!!!!i!!I.! 

ı dır. 

müzakerelere başlanıldığı, Kastamo- da hastaneler ve içtimai muavenet 
nunun imar planı yapılmadıkça ban- kısmı müzakere edilifken azalardan 
kanın bu parayı vermek istemediği bir kısmı tarafından, taşra belediye
söylenilmektedir leri tarafından tedavi edilmek üzere 

Foçada Spor ve Gençlik 
Foça, (TAN) - Bir "Avcılar ve 

Denizspor Klübü,. ac;:ılmıştır. Bütün 
gençler, klübe ba yazılmıştır. Klüp 
binasında bir okuma salonu açılmış, 
vilayet C. H. Partisinin yardımiyle 
iki yarl§ kayıtı alınmıfbr. 
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Amerikada Kadınlar 
Hapishanesi 

Hapishanede Ne 
Mahkum Kadınlar 

Gardiyan, 

Serbestçe 

AoınerDlka 
Melktubu 

Ne 
işe 

ve Hapishaneden Hepsi de lslahıhal 

Jandarma,, Var. 

Gidip Geliyorlar 

Ederek Çıkıyorlar 

A meıikanm husust veya resmi 
bütün müesseselerindeki 

lllett>.urların kıdemlerine göre se
nede en aşağı on beş günden bir 
aya kadar tatilleri vardır. Bu mü
esseselerin çoğu tatile giden me
lrltt:rlarınm yerini Kollej ve Uni
\'ersite talebeleriyle doldurur. Ta
lebe ekseriya boğaz tokluğuna sırf 
o işi denemiş olmak yahut ta doğ
l'Udan doğruya sığınacak bir yer 
bttlınuş olmak için yapar. Böyle
llkle hiç para vermeden hem mü
essesenin işi görülmüş, hem de ta
lebe kendini denemiş olur. 

lşte bir tatil ben de bir Ameri
kan talebe grupuna karışarak bir 
kadın hapisanesinde bu şekilde ça
lışnıak fırsatını buldum .. 

H:apisane şehir harici bir yerde.~ 
Taksi ağaçlı yolların arasında iler
lerken hapisaneyi, demir parmak· 
lıklann arkasında yan vahşileşen 
kadnılan düşünüyordum .. 

Taksi durdu ve şoför geldik, bu
JUrun, diyerek otomobilin kapısını 
açtı. Önünde durduğumuz bina A
merikanın bir çok evleri gibi kır
:tnızı tuğladan yapılmış bir evdi. 
Ne pencerelerinde demir parmak
lıklar, ne de kaptsında süngülü 
jandarma vardı. Yine bütün evler 
gibi bahçesinin etrafında parmak
lık yahut duva~ bile yoktu. Mev
sim yaz ve hava sıcak olduğu için 
hatta avlu kapısı bile açtktı. Za
hir dedim, burası memurların o
turmasına mahsus ev. Onun için 
böyle her tarafı açık saçık, pence
relerinde süslü, temiz, kolalı per
deler asılı ve kapısında nöbetçi 
yok. 

Halbuki yanılmışım. Burası h:ı-
.,., ___ ..... caıuı1;1c-I cvı denen kıs-
ml .. Rüçük çocuklu mahpus ka
dınlar bu eve getiriliyor. Burada 
çocuklariyle beraber yaşıyorlar
rnış .. 

Hapishane 

•• 
U stleri, başları tertemiz bir 

iki genç k:ıdm otomobile 
yaklaştı. Bana hoş geldiniz, dedik
ten sonra, kimi bavul, kimi palto
mu yakalıyarak benim "ağırdır, 
kaldıramazsınız,, diye itirazlarımı 

dinlemeden eşyamı içeri ta.~ıdılar. 
Bu güler yüzlü, temiz kıyafetli 
genç kadınların hepsi mahpus .. 

Binanın ilk katı tıpkı her ev gi
bi mutfak, yemek odası, oturma o
dasından ibaret.. Oturma odasının 
başında evin henüz üniversiteyi 
bitirmiş olan genç müdürünün ya· 
zıhanesi.. Arkada çocuklar için a
na mektebi gibi kullanılan bir o
yun odası, bir banyo, bir yemek o
dası, bir de yatakhane .. !kinci kat
ta altışar, yedişer kişilik iki üç ya
takhane ile ufak çocuklu kadınla
ra mahsus tek yataklı odalar var .. 
Evin genç müdürü i!e ana mekte
bi hocasının yatak o~aları da bu 
katta .. üçüncü katta kilarcıbaşının 
ve diğer muallimlerin odalan. Bu 
evin kadrosu da bundan ibaret .. 
Memurların, muallimlerin hepsi 
genç, hepsi üniversite mezunu ... 
Binanın içinde ne bir tek gardi
yan, ne de silahlı başka kimse 
var .. Kırk elli mahpus kadının in
zibatından muallimlerin yardımi
le bu yirmi yaşlarındaki genç ka
dın müdür mesul.. 

Çalışan mahkumlar 

E vin işlerini mahpuslar ara
sında taksim etmişler .. Ki

mi evin temizliğine ~akıyor, kimi 
mutfakta çalışıyor, yemek pişiri
yor. Hapisanenin paralı aşçısı yok. 
!{imi çamaşırları yıkıyor, ütüha
nede çalışıyor, kimi sofrada hiz
met ediyor, kimi muallimlerin ne
zareti altında çocuklara bakıyor, 
yemeklerini yediriyor, banyolarını 
yapıyor .. 

Sabah herkes ev i~leriyle meş

gul.. Oğleden sonra bir kısmı bir 
çeyreklik mesafedeki merkez bi-

YAZAN: 

BELKIS HALIM 

Amerikanın kadınlar hapisha
nesinde ıslahıhal eden 

mahkumlardan biri 

naya gider.. Yanlarrnda nöbetçi, 
yahut jandarma ile değil.. Yalmz 
başlarına .. Merkez bmada muhte
lif atölyeler var.. Kiminde dikiş, 
kiminde halıcıltk, kiminde doku
macılık kiminnl" c;;ınk.amhli' ilb'h na 
retiliyor .. Bu binada atölyelerden 
başka dershaneler de var .. Tarih, 
resim, musiki, Ingili.zce, edebiyat 
dersleri veriliyor. Herkes kendi 
merakı ve istidadına göre bu ders
lerden birine gidiyor, spor klüple-

• rinden birine yazılıyor. Ingilizce 
sınıfının idaresinde hapisanenin 
bir de gazetesi var.. Mimyografla 
hapisanede mahpuslar tarafından 

basılıyor. Bütün bu atölyeler ve 
dersaneler mahpusları meslek sa
hibi yaparak onları hayata hazır
lamak gayesiyle idare ediliyor. o. 
nun için hapisanenin adı hapisa
ne değil ,ıslahhane.. lslahhanenin 
siyaseti mahpuslara cemiyet ni
zamlarmdan inhiraf etmeden ya
şama yollarını göstermek, ve bu 
tarz yaşamadan zevk almayı aşrla
mak.. Yoksa yaptıkları günaha 
karşı ceza olsun diye içeriye ka
patmak, hürriyetinden mahrum 
etmek değil. 

Sinemada eğlence 

H aftanın muayyen bir günü 
de sinemaya, konferansa, 

yahut hapisanedeki ;nüzik grupu
. nun konserine, yahut ta tiyatro 

grupunun temsiline hasredilmiş .. 
Hapisanenin bir de çiftliği ve 

tavukhanesi var .. Asabiyeti başka 
iş yapmıya müsait olmıyanlar ve 
vücutça mukavemetsiz olanlar ou 
işlerde çalıştırılıyorlar .. 

Akşamları herkes yine eve dö

nüyor, yemekten sonra oturma o

dasında toplanıyorlar. Nöbetçi me 

mur sigara içenlere birer sigara 
dağtıyor .. Gündüzün sigara içmek 

yasak.. Gece de bir taneden fazla 

yok .. Oturma odasmda bir radyo 
bir de kütüphane var .. Istiyen bir 
kitap alıp köşeye çekilerek okuyor, 
istiyen radyonun başına toplanıp 

radyo dinliyor, saat s~kiz but:ukta 
sokak kapısı kilitlenip herkes yat
mıya çıkıyor .. Tıpkı mektepl.-ırde
ki gibi yarım saat hazırlanmıya 

verildikten sonra nöbetçi memur, 
yatakhaneleri dolaşarak ve herke
se Allah rahatlrk versin diyerek e
lektrikleri sondi.irüyor.. Nöbetı;i 

memurun işlerinden biri de mut
fakta çalışan mahpustan brçakla
rt tP.~1im ;ı lm:ı k ""' kil ;tTPmPk • O-

rada kaldığım müddetçe gör:fü. 
ğüm yegane ihtiyat ta bu idi. 

Genç kızlar evi 

A nneler evinden maada bir de 
genç kızlara znahsus ev var .. 

Onların da hayatı tıpkı yukarıda 
anlattığım gibi geçiyor. Bir kısmı 
da gelip annelerin binasında çah
şıyor. Diğer mahpusların hepsi 
merkez binada .. 

Yeni bir mahpus gelince geçtiği 
muamele şu: Evvela banyoya so
kup bir güzel ytkıyorlar. Elbisele
rini teslim alıyorlar. Kendine ha~ 
pisanenin elbiselerini ve ünüor
masını veriyorlar. Mahpusun iyi
liği görüldükçe bu üniformadan 
başka üniformaya terfi ediyor, ve 
hatta idarenin iyice itimadını ka
zananlar nihayet aleıade elbise 
giymiye kadar yükseliyorlar.. Bu 
temizlik bahsinden sonra mahpu
sa, hapisanenin tecrit kısmında bir 
oda veriyorlar. Kadm ilk on beş 
gününü burada geçiriyor. Bu müd
det zarfında doktorun muayene
sinden geçiyor, sari hastalığı olup 
olmadığı anlaşılıyor, içtimaiyatçı 

evrakını tetkik ediyor, ruhiyatçı 
ruhi imtihanını yapıyor, zekasını 
ölçüyor .. Bu üç imtihandan sonra 
mahpus kabiliyetine ve kuvvetine 
göre hapisane içinde bir işe tayin 
ediliyor. Ve evlerden birine yolla
nıyor. Yahut ta bir müddet daha 
tecrithanede kalıyor .. 
Mahpusların !.çinde fahişesin

den, hırsızından tutun, katiline ka
dar hepsi var .. Fakat cezasım dol
duranlar hemen yok gibi.. 
Mahpusun çalı tığı_ ist.ekL..k~ 
yahut muallim, kendisiyle temas
ta olan diğer memurlar, ruhiyatçı, 
içtimaiyatçı ıslahıhal ettiğine ka
ni olunca meseleyi heyeti idareye 
haber veriyorlar. Heyeti idare 
mahpus hakkında yazılan rapor
ları dinliyor, çıkmasına karar ver
diği takdirde, içtimaiyatçılar mah
pusa Jıariçte bir iş buluyorlar. Ve 
mahpus hapisaneye getirdiği eşya
ları alarak hapisane<len çtkıyor. Iç
timaiyatçılar mahpusu bir müddet 
için işinde de takip ediyorlar. Icap 
ederse yardım ediyorlar, tavsiye
lerde bulunuyorlar .. 

Işte hapisanedeki cani, hırsız, 
fahi§e kadınları, jandarmasız, sün
güsüz, gardiyansız tutan, hapisa
nedeki terfilerle, buradan bir an 
evvel kurtulmak ümidi... Bulun
duğum müddetçe hap!sanede bir 
tane inzibat memuru görmedim.. 
Bir kapıcısı dahi yok... Kadrosu 
telefoncu kızlar, doktorlar, hasta
bakıcılar, katipler, ruhiyatçılar, iç
timaiyatçılar, ınualliınler ve kal
falardan ibaret ..• Müessesenin mü
dürü de Amerikanın meşhur ruhi
yatçılarrndan, gençliğe ve kadınlı
ğa dair herhangi bit- meseleden 
hep fikri sorulan, kitaplarından
biri Türkçeye de ıercüme edilen 
meşhur bir kadın Doktor Miryam 
Ven Voterz. Mahpusların hepsi mü 
düre aştk. Onu memnun etmek 
için ellerinden gelen herşeyi yap
mıya hepsi hazır .. 

Bu teşkilatın bir · iyi tnrafı da 
hükumete beş paraya mal olma
ması, tamamen kendi kendini ida· 
re etmesidir. Muhtelif atölyelerde 
yapılan şeyler, çiftl.kten alınan 
mahsulat, yumurta süt vesaire di
ğer müesseselere satılıyor ve mü
essesenin varidatı ıle sarfiyatı baş 
başa geliyor .. 

. 
Kütahyada Su Meselesi 'ı 
Kütahya (TAN) - Yeni su tesisa

tının muvakkat kabul muamelesi ya.1 
pıldığı halde halk bu tesisattan layı
kile istifade edememektedir. 

---.o---
Konyadaki Yabani Ağaçlar 

Konya, (TAN) - Yabani ağaçların 

aşılanması için kazalara hususi ida- 1 
reden bin lira ~önderilmiştir. 

--------·-- -- - ------ - --- ---- - - -- ---·- -
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1 HADiSELERiN RESiMLERİ 
~------------------------------------------------

meclisinin hariciye encümeni bitaraflık kanununun tadili 
projesinin müzakeresinde 

r···~::::::~:n::·::::~:·~ 
t zırı Gafenko, Berlini ziyaretin

de Kitlerle haşhaşa görüşüyor. 

Solda: Bir Alman amelesi 

hafta tatilini geçireceği sayfi

yeyi bile şefile beraber tayin e

diyor. 
Safda: Yu.,oırlav lıarfdye na

zırı l\larkoviç Romayı ziyare

tinde İtalya hariciye nazırı 

Kont Ciano ile beraber. 

Altta: Kral Zogonun sarayı 

yağma edildikten sonra kralın 

yatak odasının hali. 

Sağda: Alman umumi aşlıa

neleri 1çin iane topluyorlar. 

Aşağıda: İngilte-rede yeni i

cat olunmuş bir tayyare dliii 

top üzerinde talimler. 

Yanda: Alman amelesi tatil 

saatlerinde motörlü kıta talim

lerini yapıyor. 



a 

;Türk Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 31 

Şehzade Emretti: 
"Tez 

Çuv~la 
Hasekimin Eteğini Öp, Yoksa Seni Şimdi 

Attırırım .. Koydurur, Bir Kuyuya 
__;Suratsız, dedi, uykudan mı 

uyandın, ne bu somurtuş? 
Kadın yanına gelince, baş ağ

nsına deWet eden, çatmayı çekip 
attı: 

- Tez, dedi, git, hasekimin da
hi eteğini öp. Yoksa seni şimdi çu
vala koydurur, bir kuyuya attırı-
nm. 

G enç yapnaa ve bütnn hul
yalarının fecri içinde öl

mek - kUçükken ihtida ettirilip 
saray terbiyesi verilmiş olan -
Raziyenin işine gelemezdi. Onun 
için şehzadenin bu emrini ba§la 
canla yerine getirmeğe koşacaktı. 
Lakin, deminki köle gibi, o da ha
seki tabirinden bir şey anlamadı, 
şaşkın şaşkın efendisinin yüzüne 
baktı. Murat, bu duruşun inattan 
ileri gelmeyip, idraksizlik neticesi 
olduğunu kavradı, eliyle Bafayı 

gösterdi: 
- Haseki budur, ben sağ olduk

ça da öyle kalacaktır. Koş, eteği-
ni öp! ...., 

Gökten ne yağar da yer kabul 
etmez, Raziye de, bu ağır emre 
boyun eğmek zorunda kaldı, iç.in
den §ehzadeye de, Balaya da. la
netk?r okuyarak - alı al, moru 
mor bir vaziyette - yürüdü. Bir 
iki saat önce, basit bir halayık 
gibi tahakküm etmek istediği ve 
bu dileğine mukabil kendisinden 
hakaret gördüğü kızın eteğine du
daklannı koydu, geri geri çekildi. 

O dakikada kara bir yılan olmak, 
Venedikten gelen uğUrsuz güzelin 
beline sanlinak, kemiklerini çatır 
çatır kırdıktan sonra, zehirinl ye
§il gözlerine, al yanaklarına, kı

zıl dudaklarına dökmek için da
yanılmaz bir ihtiyaç duyuyordu. 
Böyle bir değişiklik uğrunda dün
yasını ve ahretin! fedaya hazır bu
lunuyordu. 

Fakat yine, kadın kaldı, ylne 
kıskandığı mahlUkun kar§lsında 

elpençe divan durdu ve Murattan 
§U emri aldı: 

- Haydi hamama git, yanına 
iki de halayık al, hasekimi yıka, 
saçlarını ör. Şayet ve şayet küçük 
bir dikkatsWik yaparsan, kendini 
yok bil! 

Kadıncağız süklüm püklüm çı
karken, odaya hazinedarla - 'l'op
kapı sarayındaki kızlarağasına mu
adil olan - baş haremağası içeri 
girdi ve Murat onlara da, tıpkı 
Raziye hatuna yaptığı gibi, Bera
yı haseki diye tanıttı, birer birer 
etek öptürttü, sonra hazinedara 
küpe, gerdanlık, taç, bilezik, yü; 
zük, olarak hazinede mev -
cut elmasların en güzellerini ha
zırlamasını; entari, yelek, üstluk 
mlsillu şeylerin de en kıymetlile
rini - Baf anın boyuna bosuna uy
gun gelmelerini hesaplıyarak -
bir bohçaya koyup getirmesini, 
yatak odasına bir gerdek şekli, 

gerdek kıvraklığı vermesini emret
ti, baş haremağasına da §U tebliği 
yaptı: 

- Uç saz takımını birleştir, şir
vanlı odaya getir. Hokkabazları, 

mukallitleri hazır et. İki saat son
ra eğlence başlıyacak! 

Bafa, yanı başında bulundur -
duğu cücelere bu emirleri yavaş
ça tercüme ettiriyordu. Şehzade

nin, insani bir mülahazayla söy
lenmiş bir sözü, • hastabakıcılığı 

manasına alınmak lazım gelen bir 
teklifi çok geni~ mikyasta tef slr et
tiğini gördüğünden için için gftlü
yordu. Fakat gen adamın ne~sl

ni bozmuyordu. Çünkü on günlük 
bekleme devresi açmak Jüş_ünce
sini kendisi de artık gUlunç' 'bu -
luyordu ve bir ayak önce sarayda
ki mevkiine - bütün §Ümulile -
sahip olmak istiyordu. 

B ununla beraber şenzadcnin 

aldığı ve aldırdığı tertibatı 
eksil< bulmuştu. Saray halkının 
çoğu kendisini tanımamış ve o 
halk ta kendisine tanıttırılmamış
b. Onların hakimi ve amiri olarak 
ansızın sahneye çıkmak ise, tuh::ı

fına gidiyordu. O sebeple baş hn-

remağası yerden temennalarla şeh
zadeyi ve kendisini selamlıyaruk 
dışarıya çıkınca cüce Nasuh vası
tasiyle şehzadeden rica etti: 

- Beni memnun etmek için zah
met buyuruyorsunuz. Çok mn:h
çubum ve çok minnettarım. Fakat 
sarayda bulunan belli başlı şahsi
yetleri, benimle sık sık temasta 
bulunacak kimselerle henüz tanı,_ 
madırn. Yarın kendilerine nasıl 

emredebilirim, yahut kendilerin -
den nasıl istüade ederim?. 

Bu eda, bu davranış şehude 

Muradın gördüğü, duyduğu tavır

lnrdan değildi. Kıe, bütün hakla
riyle ve bütün salahiyetlerile bir 
melike durumuna bürünmek isti
yordu. Daha ıtırmdaki çe~itleri, ı
şığındaki kuvvet ve renk derecesi
ni tattırmadaiı böyle bir ağız kul
lanan şu genç kızın usulü daire
sinde gözde ve hele haseki clduğıı 
vakit neler yapacağını kavramak 
hiç te müşkül görünmüyordu. LA
kin şehzade yakın, çok yakın bir 
saadetin hulyası içinde hissi zel
zeleler geçirmekte olduğundan sJk 
dokuyup ince elemeğe lüzum gör
medi: 

- Hay hay, dedi, bütün saray 
halkını huzurumuza getirelim. 
Görünüz, tanıyınız. Fakat ilkin 
üstünüzü değiştiriniz, yol kılığın -
dan kurtarınız. 

Zaten kahya kadın da ardında 
genç, güzel lki halayık olduğu hal~ 
d lıni i mir b kil ordu. h
zade, onları gösterai: 

- Sizi bekliyorlar, buyurun, 
bile gidin. 

Evvelki gidişle bu gidiş arasın
da, Balanın gururunu okşıyan, bü
yük bir fark vardı. İlk gidişte Ra
ziye hatun, amir vaziyetteydi, O• 

nu mühimsemiyordu. Şimd~ ilri 
halayık tarafından koltuklanan, 
nazlı nazlı götürülen kızın ardın
da ezile büzüle yürüyordu. Ha -
marn dairesinde de ayni durumu 
taşıdı, kabuğunun hırpalanmama
sı miıltezem bir badem soyuyor • 

Günah Benı<dle mü? 
...... Yazan: Kerime Nadir 
:.. Şunlan cıKaterln,, sokdına kaca götürürsün? 

Diye sordu. 
- Çok uzak mı? Dedim. 
- Bilmiyor musun? Beş dakikalık yoL 
- Öyleyse (25) ruble isterim .. 
Rus, öfkeli bir tavırla, bavulları içeri çekti: 
- Haydi işine git! .. 
Şu fırsatı kaçırmamak ve az bi1e olsa cebime bir 

kaç para atmak için, hemen sordum: 
- Siz ne vereceksiniz? •• 
- (8) ruble! .• 
:_ Pekll&! .. 
Bavulları yakaladım ve adamın arkasından yürü

meğe başladım. Yürüdüğümüz cadde geniş ve elek· 
trik lAmbalariyle aydınlanmı§tı. Omuzlnnmı çö
kerten ağır yükümle, bir takım sokaklara girip çık
tıktan sonra, bir köşe başında, güzel bir binanın 
kapısında durduk. 

Bavullan bırakınca, Rus (8) rubleyi avucuma 
koymu§tu. Bu hareket, zedelenmiş gururumun baı 
kaldırmasına bir ipret demekti. Birdenbire avu
cumdaki parayı, herifin kafasına fırlatmayı düşün
düm. Bu düşünce, şuuruma o kadar ant saplanmış
tı ki, hemen icra edivermekten korkakarak süratle 
geri döndüm ve koşarcasına istasyona geldim. Biı 
de ne göreyim?.. Şerif pşkın şaşkın, oraya buraya, 
ko§arak beni aramiyor mu? .. 

Karpdan ipret edince, yanıma geldi: 
- Neredesin Allah a§kına? .. Yüreğimi oynattın! 

Dedi. 
Meseleyi anlattım. YüzU derh&l değişti; fena hal

de kızdı: 
- Sen deli misin? Hiç ltibann, haysiyetin kal

madı mı?. (8) ruble alacağım diye, insan hamallı· 
ğı kendine layık göürilr mU? .. 

- Adam sen de! .. Kimden utanacağım? .. Cebim· 
de kaç param var?.. lleride dileneceğimizden kor· 

TEFRiKA No. 43 ...... 
kuyonım.:: 

Şerifin ba§l onone aoşı11. Derin bir dOşüncf!ye 
dalmıştı. Bu ihtimali, ilk defa hatırlamış olduğunu 
anladığım için ben de, susuyordum. Bir müddet 
böyle sesiz durduktan sonra, birdenbire dedi ki: 

- Kuzum, biz nereye gidiyoruz? •• 
- Tren nereye götürürse .. 
- Orası, neresi1. 
- "Semipalatinsk,, isminde bir §ehir.: 
- Peki, bu şehirde ne yapacağız? .• 
- Allah bilir .. Elbette aç kalmamıya gayret ede-

riz ... 
- Hep orada mı oturacağız? .. 
- Malum değil!.. Benim niyetim Çin hududur:u 

aşmak! .. 
- Süphanallah!.. Dünyanın öbür ucunda ne işi· 

miz var? .. 
- Tehlikeden uzaklaşmalıyız .. Ne kadar serbesf 

olursak, o kadar rahat çalışabiliriz .. 
- Demek, şimdi Çine gidiyoruz? .. 
- Ya nasip! .. 
Şerif, öfkeli bir ümitslrlikle, yumruklannı sıkı· 

yor, dişlerini gıcırdatıyordu. Garın parkeleri üze
rinde, bir aşağı, bir yukan gezinmeğe başladık. 

Gözüm, daima saatteydi. Nihayet bir düdük sesi 
duyuldu. Ve çok geçmeden tren göründü. Lokomo
tif, aoluyaPBk yaklaşıyor, tekerlekler yavaşlıyordu. 
Bu sırada Şerif, tellşla öne atıldı. Birdenbire ne 
olduğunu anlıyamadım. Adeta arkasından biri it
miş gibi, üçüncü mevki vagonlardan birine doğru 
koşuyordu. 

Hemen yetişip, eteğinden çektim: 
- Canım ne oluyorsun? Durmadan trene binilir 

ml? .. 
- Binilir ya!.. Şu vagonu boş gördüm.. Çabuk 

girelim de, içeriye başka kimseyi almıyalım .• 
Bu çocukça heves beni güldürdü. 

TAN 
muş gibi itina göstererek kızı el
biselerinden ayırdı, ayni ihtimam
la içeriye götürdü, tellfıklığını 
yapmıya koyuldu. 

Kendisi de, beraber getirdiği 

körpe kızlar da hamam kılığını al
mışlardı. Bafayı sabunluyorlar, ke
seliyorlar, harıl hani temizliyor
lardı. Fakat Raziyenin gözü bütün 
bu meşgaleler arasında sık sık ka
pıya .kayıyordu. Çünkü içinde, 
gayzın karanlık ağzından düşmüş 

nurlu bir ümit vardı. Şehzadenin 
yavaş yavaş hamama gelip ken
dilerini seyredeceğini ve bu mah
rem temaşa sonunda - talih bu 
ya - kendinin iç güzelliklerini, 
yahut yanındaki körpe güzeller -
den birini beğenip - adını henüz 
öğrenemediği - şu terbiyesiz 
frenk kızından feraJ?at cdcce.:!ini 
umuyordu. 

' B afanın, teni de yüzü gibi ha-
rika sayılacak kadar güzel

di. Beyaz renk azami letafetini bu 
taze bedende almış ve tabiat ınsan 
vücudü yaratmaktaki kemalini bu 
genç bünyede teşhire muvaffak 
olmuş gibiydi. Bu vücutta da kU -
çük kelimesine sığmıyacak dere -
cede küçük olsun bir kusur yok
tu. Erkekler kadar, kadınlar da 
ondaki parlak tenasübe parmak ı
sırmaktan kendilerini alamazlar
dı. 

Nitekim Raziye kalfa gibi hınç 
beslemiyen o iki küçük halayık, 

önlerinde kanlı, canlı bir nur par
çası gibi açılıp saçılan hılkat be
diasını seyretmekten doyamıyor

lar ve ona temas eden parmakla
nna, şuur sendeleten bir tat bula
şıyormuş gibi garip bir hazzın 
sarhoşluğunu yaşıyorlardı. 

Raziye de Bnfanın, rekabet im
kanlarından daima üstün kalmak 
müjdesiyle dünyaya geldiğine i

man getirmemiş değildi. Lakin 
hıncına mağlup olduğu için umul
maz tesadüflerden yardım bekli -
yordu. Kendine hanımlık edecek 
olan frenk kızını o saadetten mah
rum edecek bir talih cilvesine ru
hunu açmaktan geri kalamıyordu. 

Bu ümit, tabiatiyle, boş çıktı. 

Şehzadehln ~elm azit, :ızizi zem 
edebilmek kudretine malik plan 
gözleri hamam buğuları arasında 
parlamadı, onun düşmüşleri, bir 
lihzatla kaldınnıya ve göklere bo
yun eğmiyenlerl yine bir lahzada 
uçurumlara düşürmeğe muktedir 
sesi duyulmadı. Yıkanma işi bitti 
ve Raziye hatun - yine kırgın, 

yine kızg1n - Baf ayı koltukladı, 
soğukluğa çıkardı. Orada hazine
dar usta "Haseki hazrcHerin\,, 

bekliyordu. 
(Devamı var) 
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Bakımsız Sokak 
Bir iki ay evvel Cihangirde lkf sokağın 

asfnlt olarak inşası ihale olunduğu, ve 
bu kere Cihangir caddesinin katranlı şo
se olarak inşası eksiltmeye konulduğu 

gazete havadislerinde görüldü. Kışın ça
mur, yazn toz deryas olan Sormaglr so
knğı acnba ne vakit bu bahtiyarlığa nail 
olacaktır. Bu talihsiz sokak için iki sene 
evvel muktazi malzeme · ihzar edilmiş 
iken, di~er sokağa nalclolumırak orası 
imar cdndlği, ve bu esnada blitiin sokak
lar geçit temini için çimento piyadeler 
yapıldığı hnlde, bu cihetten de bp sokak 
nnzan insafa alınmadı. Bu mübrem ihti
yaç i~rlııinde çekilen sıkıntıya inzimam 
eden ikinci bir :o:aruret vardır ki diğerini 
tamnmlyle unutturmaktadır. Bu da Be
yoğlu ile rabıta temin edecek bir yolun 
mevcut olmamasıdır. Ancak ynz mevsi
minde vesaiti nakliye bin müskillAt ile 
bir arsadan geçit temin edebiliyorsa da, 
sahibi tarafından bu geçidin kapıındığı 
gün Bt'.'yoğJuna çıkmak lhUycına karşı 
Fındıklı - Tophane veyahut Dolrnnbah
çe tariklerinden birini takibe me<'burl
yet hasıl olacaktır. Kışın çamur deryası 
olan bu sokağa ktıtlyen otomobil, kam
yon vesnlre lncmedlklcrlnden, Beyo~lu 
cihctindt'.'n gelen eşya ve mahrukat ha
mal vasıt..ısiyle fkJ yUz metreden fazla 
bir me~nfcye naklohınmakta ve bu yüz
den külli bir masraf ihtiyarına mecburi
yet hqsıl olmaktadır. 

Cihangirde oturan karllerlntzden 

• 
T elelon ücretleri : 

F. T. 

Evvelki g{1n bir yere tefofon etUm ve 
konuşmak istediğim zat yerinde olmadığı 
cevabını aldım; biraz. sonra tekrar ara
dım, yine ayni cevabı aldım. Neticede 
her iki milkAlemcnln de {lcretlnl öde
dim. Halbuki konuşmak istcdlitlm odam
la konuşamamıştım ve blnnetlcc mllkd
leme de olmamış demt'.'kU. B!Syle oldu
ğu halde mtik~leme {lcretlnln alınması 
doğru mudur? 

ÇengelkllyD Tarlabaıı 15 numarada 
emekll blnbaıı Hakkı TAN 

• 
Selalet feki~ruz : 

Sultan Sclim Çukurbostandn 45 num'ııra 
dn bir bnhçe ortnsındn oturuyonız. Ko
cam Çnnnkknlcde ı;;ehlt olmu,Stu. '17 ya
şında bir de annem var. Aldığımız mnas 
ta bundan on sene evvel 150 liralık 1'1r 
ikramiye ne kcslln\lş\l. Şimdi htç bir• 
yerdcrt on pRrıı ~f'llrtml!'. yok. Btı:e hlc 
olm:ı:r~ lf(lnda bir kilo ekmek tc vcrııe
mez mi? 

• 
Bakırlıöyün dört derdi: 

Emine 

Bakırköyde oturmaktayım. Dört derdi
miz vardır. Su, ekmek, kanalizasyon ve ı' 
yağ fnbrlka!ıının ncşrcttllU koku. f stan
bula yeni vali, Bakırköyline yeni kayma
kam gelince evvelce başlıınılan su mese- 1 
lesinin bir an evvel halledilmesini bizim 1 
gibi isteyenler olmuş, bunun üzerine Çır-1 
pıcı çayın civarında kazılmakta olan ar
teziyen kuyulnnnın açılm:ı faaliyetine hız 
verllmtıstır. Bundan pek yakın bir uımnnn I 
kadar mOsbet neUcelcr elde edlloceğl u-

mulmnktadır. Bu iş dcvnm ederken diğer 
taraftan bozuk ekmek çıkardıklannd:ın 

dolayı ı;;lkAyete maruz kalan fınnlnn ıs
lah etmek için derhal faaliyete geçmek 
icap eder. 

Knnnll:ı.ısyon işini de hemen halletmek 
ldzımdır. Geçen sene susuzluk yüzünden 
kanal tıkanınca belediye tarafından hal
ka abdesthane kuyusu ka:zmalan ıazumu 
teblJğ edilmişti. Söylendlğıne göre kana
lizasyonu galiba yağ fabrikasının pislik
leri tıkamıştır. Bundan başka bu fabrika
nın neşrettiği koku umumi sıhhnt icin 
çok tehlikelidir. 

Bize göre Bakırk8y{ln inkişaf bulm:ı
sını ve bir saytJye ıehrl olmasını temin 
etmek için şu hesaba dikkat etmek ldıım
jır: 

Su+Ekmek+Knnallza!)·on-Yal? fnb
rlkası = Bakırk8y ... 

Nazif Tunalı 

• U 6ul•üz. bir haciz : 

Llilell Ordu caddesinde 279 numanıh 
dükkAnda 934 senesinde bir bakkaliye 
mağazası açtım. Geçenlerde ayni yerde 
daha evvel açılmış blr bakkal dQkkAnı 
için 932 senesine alt bir borç için dilkkd
nıma haciz konulmıya kalkıldı. Halbuki 
ben dOkkt'ını 934 te nçrnıştım ve 932 de 
askerlik hiz:metlmi yapıyordum ve bunu 
vesikalarla da ispat ettim. Hacı.i geri al
dılar. Bu hAdiscden lkl ny sonra yine ay
ni haciz muamelesi için tekrar rehat:ıız &

dlldim. 
Bana ait olmıyan bir borçtan dolayı 

ikide bir rahatsız edilmek ve mcmurla
nn yanlışlıklarını dilzeltlirmek için gün
lerce uğraşmak doğru mudur? 

Lllell Ordu caddesi 279 numarada 
Bakkal Kemal 

• 
Lokctntaların pisliği: 

30 nisan pazar gtlnü 13 fld 14 nrnııınnR, 
içlerinde bir de doktor bulunan birkaç ki
şi ile 9ehrlmWn en iyi lokantalarından 
biri olmakla şöhret bulmuş olan Bcyoğ
lunda lokantada yemek yerken köpelıi ile 
bir bayan geldi ve kl\J)Cğine bitim yedl{!l
mfz tabaklarla yemek yedirdi. 

Bu tabii bizim için pek iştah açıcı bir 
manzara olmadı. Bayan gittikten ı;onra 
doktordan öğrendik ki köpekler gayri ka
bili tedavi bir hastalık nakbdcrlermiş. 

Garson bize tab.'lğı kırdığını tl'mln "tU. 
Fokat kırık tabnğı g/Srmck için n~a~ıyn 
mutfaklara lndtıtın.~ halde kırık t"bnğı 
göstermedi. Teımlz bir lokanta .. öl:ırcti 
yapmış olan bu mi.lcsscseyc bclcdiy n n 
J zım ı;clcn thfrın vaı>aealtını ümit c<'!~
lim. Bu arada bu lokantanın muU ki nnı 
da bu pislikten kurtann:ık ıtızımdır. 

Tarık Atamıın 

OKTA 
SAÇ SABUNU 
Eczanelerden ve ıtriyat 

mağazalarından arayınız. 

- Buna ne lüzum var?. Diye sordum. Hem vago
nu bize bağişlıyacaklarından Mıin misin? .. 

- Elbette!. Münasebetsiz yolcJiann, beni sinlr
lendirmelerine tahnmmül edemem .. 

- O kadar uzun neler sordu? Dedi. 
Anlattım. Dudağını bükerek: 

- Haydi, gevezelik etme!. Yol arkadnşlarile da· 
ha ziyade eğleniriz .. 

Vagona girdik. Lakin Şerif, yanlış görmüştü. Zi
ra içeride iki kadınla bir erkek yolcu vardı. Arka .. 
daşım boş bir kompartimanı göstererek: 

- Şu tarafa oturalım, dedi. 
Ben, açık bir pencerenin önünü işaret ettim: 
- Burası daha iyi!.. Hem dışarıyı seyrederiz .. 
Aramızda bir münakaşa başlamıştı. Sözü uzat-

ınamak için hemer\ yürüyüp yolculara yakın olan 
pencerenin önüne oturdum. O da beni takip etmeğe 
mecbur oldu. 

Tren hayli yol almıştı. Çok geçmeden iki tane 
memur göründü. Derhal kalbim ~arpmağa başla
mıştı. Evvela bizim yanımıza geldiler. Birisi rusça: 

- Biletleriniz? Dedi. 
Uzattım. Muayene edip kestikten sonra, yüzüme 

bakarak sordu: 
- Nereye gidiyorsunuz?. 
- "Semipalatinsk,, e .. 
- Ne yapmak için? ... 
- Ticaret!. 
- Arkadaşınız da beraber mi? .• 
- Evet! .. 
- Nerelisiniz? .. 
- Kafkasyalı! .. 
- Nüfus tezkerelerinir.e bakalım:. 
Şerife bunu söyledim. !kimiz de çıkanp uzattık. 

Bizimle konuşan memur, ikisini de alıp açtı. Lakin 
bir göz gezdirdikten sonra, yanındaki arkadaşına 

vererek: 
- lyi bak bakalım, dedi. 
Her halde kendi, yalnız rusça biliyordu. Otekl 

memur tezkereleri dikkatle muayeneye koyuldu. 
Yüreğim titriyordu. Fakat kayıtsız görünmeğe gay
ret ediyordum. Hele Şerifin "Fatma Hacer., ismi 
nazarı dikkati celbedecek diye ter dökmektcydim. 

Nihayet tezkereleri geri verdiler ve diğer yolcu
lara gittiler .. Geniş bir nefes almıştım. Şerif te ar
tık yer kavgasını unutmuş görünüyordu. Yavaşça: 

- Sersemler!.. Diye mırıldandı. 
Memurlar gittikten sonra, karşımızda oturan ~ 

kek gülerek dedi ki: 
- Affedersiniz mösyö.. Biraz evvel KafkasyRlı 

olduğunuzu söylediniz.. Ukin Kat:kasyanın yerli 
halkından mısınız; yoksa esas Türklerden misiniz?. 

- Yerli halkındanu .. 
-Ya! .. 
- Niçin sorSunuz?.: 
- Merak ettim .. Biz, Türkleri çok severiz de-
Herifin cevabı bana biraz müstehzi gel~i. Gnliba. 

bizim kaçok asker olduğumuzu sezmişti. Endişeye 
düşmekle beraber, fütursuz ve samimi davranmak 
istedim: 

- Alakanıza teşekkür ederim mösyö! .. 
Bu esnada kadınlardan yaşlıcası söze karıştı: 
- "Semipalat,, a ne ticareti için gidiyorsunuz? .. 
- Deri ticareti için .. Orada zaten bir şerlklm var. 
- Çok iyi! .. 
Bahsin umumileştiğini gören Rus, yamndaki ka-

dınları biz~ takdim ettl: 
- Annem ve karım! .. 
Ben, Şerife dönerek: 
- Görüyor musun? Ahbaplık ilerliyor, dedim. 
Sonra ·yolculara: 
- A'ı'.kadaşım rusça bilmez.. Diye ilave ettim 
Genç kadın kocasına bokarak fransızca: 
- İhtiyar ne garip edam değil mi? Dedi. Ve men

dilini ağzına tutarak gülmeğe başladı. Fakat yaşlı 
kadın, şüphesiz kaynana olmanın verdiği mütehak
kim bir tavırla: 

- Gülecek ne var? .. Yine çocuk olma! Diye geli
nind çıkıştı. 

Oteden beriden konuşmıya başlamıştık. Erheğin 

adı "Lanskol Patiomkil\, di. "Bamaul,, da küçük 
bir fabrikanın ustabaşısı bulunuyordu. Beş senelik 
evliydi. Ikl yaşında bir kızlan ölmüş, bir daha da 
çocukları olmamıştı. Zavallı talihsiz baba, bunlnn 
acı bir lisanla anlatırken, kalbimde sancıyan bir 
nokta beliriyordu. Hayalim ve düşüncelerim uzak· 
laro. gidiyor; mfınasız ve münasebetsiz hatıralara 
·dalıyordum. <Devamı Var) 
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~:~enc:::~ 
ra, adamı hatırladım. Eski bir 
boks şampiyonu idi. Adı vaktiyle 
en büyük puntolu harflerle gaze
telerin ilk sayfasına basılmış Ir
landalı deli fişeğin biri idi. Polis
leri döver, barları kırar geçirirdi. 
Çılgın bir hayat kuvveti, ve yufka 
bir yüreği vardı. Sa~ elinin bir 
yumruğu ile bir ôküzü sersem e
dip düşürmüştü. Sokakta rastladı
ğı aç dilencilere en pahalı sigara
larından ikram ederdı. Süt istiye
rek ağhyan bir çocuğa rastlasa, 
mutlaka onunla beraber ağlar, ve 
çocuğu susturmak için ona bir şi
şe şampanya satın alırdı. Kadınlar 

ona bayılırlardı. Bir aralık adı bir 
talak davasına karıştı. Ertesi gün 
de ringde yenildi idi. Ondan sonra 
her yüzünü gösterdiği yerde ıs
lıklarla karşılanırdı. 

Sarayla Babıali arasında mekik 
dokur gibi bir hayli gidip geldik
t':n, arzuyu şahaneyi teyit edecek 
hır çok gizli iradeler tebliğ ~ttik
ten sonra, nihayet ihtiyar vezırı 
kandırınağa muvaffak olmuştu. 
Meclisin feshi meselesinde onu da 
hünkara uydurmuştu. Tevfik pa -
şa, ilk temaslarda meclisin feshi
ni iktiza ettirecek ortada bir se
bep göremediğini söyliyerek, Ah
ınet Rıza beyi baştan savmak is
terniştL 

Fakat ertesi günü, Babıaliye has 
hazine müdürü Refik gelrnişt\. 
liünkann arzusunu aynen tekrar
la teferrüata ait müzakerelerin a
yan reisiyle yapılması lüzumunu 
tekit ve teyit edince ihtiyar vezir 
gevşemişti. Bir iki gün sonra da, 
huzurda bulunduğu bir sırada 
hünkarın, henüz bu işin netic~ 
lendirilmemesini bahane ederek 
serzenişte bulunması sadrazamı, 

ayan reisiyle temas mecburiyetin
de bırakmıştı. 

Son müzakerelerinde, Ahmet 
Rıza bey işi sağlam tutmuştu. Mec
lisin harici ve siyasi esbaptan zi
yade dahilde vukuu haber alınan 
bazı uygunsuz teşebbüslere mani 
olmak fikriyle münhasıran hün -
kar tarafından arzu edildiğini söy
lemişti. Hünkarın bu suretle ka
bineyi, dahili ve harici tehlike ve 
tesirlere karşı kuvvetlendirmek 
istediğinden bahsetmişti. 

Hele, müşir İzzet paşanın riya
seti altında bir kabine teşkil ettir
mek için Mustafa Kemal Paşa ta
rafından sarfedilen mesaiyi ve bu 
mesainin ihtimalli neticelerini hi
• - "'~ J\.11ı.araıt anıaunayı hiçte u-
~utmamıştı. Beyannamenin mec
liste okunduğu ve itimat talep o
l~duğu gün meclisi kabine aley
hıne çevirmek, itimat reyi verdir
memek için Mustafa Kemal Pa
şanın yaptığı teşebbüsleri de, san
ki bir sırmış gibi, birer birer or
taya dökmüştü. Sonunda da: 

- Şevketmeap efendimizin, de
mişti. Meclisi kapattırmaktaki 

maksadı hümayunlan, münhası -
ran zatı devletlerini ve kabincni-

zi kuvvetlendirmeğe matuftur pa
şam. Tereddüde hiç te mahal ve 

lüzum yok. Millet ve memleketin 

selameti bunu icap ettirmektedir. 

Şevketmeabımız, emin olunuz ki, 

bu tasavvurlariyle siyasi bir ki

yasetten daha ziyade cidden kud

si bir keramet izhar buyurmuş o

luyorlar. 
Tevfik paşa, Ahmet Rıza beyin 

bütün bu sözlerine inanmış, hare

ket ve ısrarlarını samimi ve ma

kul bulmuştu ve nihayet o da, on

lara uymuştu. 

1334 yılı birincikanununun 
on dokuzuncu günüydü. 

Hünkar tarafından yapılan davet 
üzerine, sadrazam Tevfik paşa sa
raya gelmişti. Doğrusu haremi hü
mayuna götürülmüş ve biraz isti
rahatten sonra, diş ağrısından ınuz
tarip bulunan hünkarın yatak o
dasına alınmıştı. Tevfik paşa, me
busan meclisinin, kendisinin '\'e 
kabinsenin kuvvetlendirilmesi i
çin kapatılmak istenildiğini ayan 
reisinden öğrendikten sonra, Vah
det tine biraz daha ısınmıştı. Hün
karın rahatsızlığından dolayı te
essürünü arzetmişti. Bir hayli dil 
dökmüş ve nihayet, meclisin fes
hine dair yazılan iradei seniyyeyi 
şöylece okumuştu: 

"Esbabı zaruriyei siyasiyedcn 
naşi meclisi mebusanın !eshi ik
tıza etmesine ve kanunu esasimi
zin muaddel yedinci maddesinin 
fıkrai mahsusası mucibince, ledc
liktiza heyeti mebusanın feshi 
hukuku şahanemiz cümlesinden 
bulunmasına binaen meclisi mez
kiırun bugünden itibaren bermu
eibi kanun feshini irade eyledim.-

Vahdettinin yüzü gülüvermışti. 

Memnuniyet ve rnahzuziyetini 
Tevfik paşanın hoşuna gidecek hir 
tarzda ve dille bildirmiş, biraz 
sonra da muvaffakıyet dualariyle 
birlikte avdetine müsaade ediver
mişti. 

Hain Vahdettin cidden memnun
du. O meclisten değil, Mustafa 
Kemal Paşanın meclisi altüst e-· 
derek kendi aleyhine harekete geç
mesinden korkuyordu. 

Gün geçtikçe adetleri çoğa1nn, 

faaliyet sahaları genişliyen gizli 
hafiye teşekküllerinin verdikleri 
haberlerle, Mustafa Kemal Paşayı 
Vahdettine adeta bir umacı gibi 
gösteriyorlardı. 

Taç ve tahtının tehlikede bu-

B iz meclisin nasıl dağıtıldığını 
ve kapatıldığını, çok acı ol-

duğu için, takipten sarfınazar e-
delim, kapatanlarla kapatılmasını 

hoş görüp kabul edenleri yüz yü-

ze ve tarihin vereceği hükme ter

kederek, biraz da Manav~ğlunun 

madrabazlıklarını, marifetlermi 

seyredelim: 

O günkü celsede, meşrutiyet, 

kanlı ve kirli ellerin himmetlerile 

mecliste boğulup kefenlenirken, 

Cağaloğlunda koyun tüccarların -
dan Erzurumlu (C.) beyin kona-

ğında da bir toplantı yapılmıştı. 

Kapiten Halidin arzu ettiği ihtilal 

na gider. Ağır sikletini mi istersi
niz, orta veyahut hafıfini mi ister
siniz, orada hepsini de bulursu
nuz. Maliima, boksörlük mesleğin
den masum kanlar, Ringin bez
lerinden ise, boşuboşuna dökülmüş 
alın terleri sızar. 

tüyorlardı. Hem bunlara ne ha- atılıyordu. Remzi paşa, Nevres ta- Gel zaman git zaman anam ka- Ben orada boksa daha yeni da-
cet. Bir kaç hafta evvel huzuruna rafından teklif edilen parti eleba- yıplara karıştı. Onun hakkında lan acemi bir hafif sıklete rast g~l-

lunduğunu bildirerek bayağı ürkiı-

partisinin üçüncü müzakeresi ya

pılıyor, bir hiyanet temeli daha 

dim. Adının Pike olduğunu söy-
kabul ettiği Mustafa Kemal Paşa şılığını, en ufak bir tereddüde bi- bir iki senede bir defa kısa bir ha- ledi. Yirmi yaşlarında bir şeydi. 
da, kendisine karşı hazırlanmakta le düşmeden, hiç düşünmeden der- vadis okunurdu. Ya bann birinde Fakat akıbetinin ne olacağı alnın-
olduğu bildirilen teşebbüs ve ha- hal kabul etmişti. Çünkü, o da çıngar çıkarmış ve tevkif edilmiş dan ve bakışlarından okunuyordu. 

reketler hakkındaki istizahına karşı Vahdettine sokulmıya yeltenenlE:r- olduğu yahut, iyi giyinmiş ve ko- Herhalde vaktiyle yakışıklı bir 
dolaşık cevaplar vermemiş mıydi den, damat Feridi sevenlerden, lunda sarı saçlı bir kadın olarak delikanlı olduğu besbelli idi. Ça-

ya? .. Kendisini tatmin ve temın· et- göründüğü yazılırdı. Bir gün de kır gözlü idi, ve sarı saçları alev 
onunla beraber yükselip bir ne-

mek değil de, büsbütün endişe ve hafızasını tamamen kaybetmiş bir dilleri gibi dalgalı idi. Fakat sol 
zaret koltuğuna kurulmağa heves- h ld k şüpheye düşürecek şekilde hare _ a e sersem sersem gezer en ya- kulağı bir marula dönmüştü. Bur-

ket etmemiş miydi?.. Aklınca, lenenlerdendi. Bu toplantıya o da kalandığı bildirildı. Tam bu sıra- nunun direği de tam ortasmdan 
meclisi dağıtıp kapatmakla Mus- gelmişti ve müzakereyi o idare e- da koca Cihan Haroi patladı idi. içeriye çöktürülmüştü. Bir köy 
tafa Kemal Paşanın teşebbüs ve diyordu. Harbin gürültüsü arasında herşey hödüğünün giyim ve kuşamda gö-
mesaisini akim bırakacağını sanı- Erkanıharp Refik, Hayri ve unutuldu. Harpten sonra da harp- ze batıcı olacak kadar çiy renkleri 
yordu ve hiç şüphesiz çok ta se- Nevresle bunların tıynet ve knbi- ten beter yirmi senelik bir ,:;ulh taşımakta duyduğu gururun ayni-
viniyordu. Yalnız 0 mu? .. Meclıs' devri geçti. Milyonlarca insan öl- · P'k d k ık b b k dık liyetlerindeki bazı kimseler mak- nı, ı e e ır uı:unu ve ur-

apan tan sonra, Tevfik paşa _ dü, ve geçmişe kavuştu. kuk kulağını teşhiri.le duyuyordu. 
nın yerine sadaret koltug·tına ku- sat ve hedefte pek çabuk anlaş- Ti ek b k b k tr a ışını, a mak istedi-
rulacakları hulyasiyle yaşıyan da- mışlardı. Babıaliye yapılacak bas- B oksörler ehemmiyetli şeyler ği şeye bir türlü ayar edemiyor-
mat Feritle Ahmet Rıza bey de kının programı hemen oracıkta değildirler. Chico'nun kah- du. Benimle konuşurken gözleri-
.siinır irinda a.ır.nınu11wla..rl• hazırl!!._nmış. e=.ı..uau..wu.,.ı..-:ı...ıl.IJ,,l.~~~~eeısli.Ji.11 ... - .... 11111111ı..ıı.·~·-·111nı:ı.iiL.ız~·ı;Aı•rr.ır.aı.~--tbıiiinn.ilinM~!I---:·~~- -.nıaa iat.iyordu. Fakat göz 

Sadrazam Tevfik paşa, huzur- rllmıştı. rastlarsınız. Chico'ııun ucuz çor- bebekleri daraldı, açıldı, üflenen 
dan çıkar çıkmaz, damat Feritle (Devamı var) bası ve makarnası herkesin hoşu- bir kibrit alevi gibi Japraftı, ve 
Ahmet Rıza bey manalı gülümse- -- hemen şaşılaştı. K!lfatasınrn şek-

melerle Vahdettinin yanına girmiş- ' L o k M A N .................. ·.·.·.·.·.·.··.·.·.· ............... ~< ......... ~ li güzeldi, onun içinde, mutlak bir 
lerdi. Günün bu üç entrikacısı baş- ~;~;~;~;~:~~~:::::::::::::~$;::~:;:;:;:;:;$;~:~;:~~::~fa) normal beyin taşıyarak dünyaya 

• . • .. .. :·:·:·~:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::~·=:=:··=:=::·:·:·:··" 
başa vermışler. Meclısın kapatı- .............................................. ·.·.·:ı .. ·.·:·.· .. :·x·:°.'; gelmişti. Fakat dövüle dövüle o be 

ı~~ağı .gün, vu~uunu ~~imalli gör- Mfüll1ftmımnnmımm M E K ı· M ı· N yin donuklaşmıştı. Bana ne de-
duklerı teşebbus ve mudahalelere ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:.::::::::::~::::::;::::::~ mek istediğini pek ala tasarlıyabi-
karşı alınacak tedbirleri düşün- ,,.,, G C!J' T L ~ R. •1 :::::;:-;.:::::::~::·=:=$S:=:.~-=~'~::::-:·::......-.:-.-::·: liyordu, fakat düşündüğü şeyle, '--' c: ····:::-·····'>"-.·-&··:::-"J-."=...:•'•*''=' »-==' müşler, bu mühim vazifeyi de ,.,., ........... ·····•· ..... "' ··• söyliyeceği söz arasına sinsi bir 
kaymakam Zekinin becerikli eli- engel giriyordu. Budala! Boks bu-

ne vermişlerdi. Yornunluktan Gelen Uykusuzluk naklığının o yünlü eli beynini av-
~ cunun içine atmıştı. Ona "bırak şu 

O gün birincikanunun yirmi boksörlüğü!,, dedim. 
birinci ve kapatılan mecli- Uykusuzluğa alışmamış sağlam herkesten birkaç saat önce - isti-

. adam yorulduğu vakit uykusu da- rahat etmek üzere - yatağına gir- - "Ne?,, dedi. "Neden vazge-
sın son günüydü. Sabah erkenden h buk 1 d h h ~· t k d h f çeyı'm'.,, a ça ge ir ,,.e a a ra at u- megı tecrübe e me a a aydah 
Ayasofya ve Sultanahmet kahve- yur. Fakat uykunun geleceğinden olur... - Boksü bırak Kendini mahve 
leri kaymakam Zekinin zorbacıla- zaten şiiphesi olan sinirli i~in yor- Bazdan da, aksine, biraz ' -diyorsun. • 
tiyle dolmuştu. Gönenli Bekir Sıt- KUnluk ta uykusuzluğa bir se~p- yorulımaymca uyuyamazlar. On-
kılar, Şah İsmailler, Düzceli Ka- tir. lar da kendilerini daima az cok - Aklını başına toplamak üze-

ill be 
1 

Çok sinirli adam yatağına girdi- yorgun hissederler. Fakat onla~ın re durakladı. Bir~z s~nr:a "Ha vaz-
m er ve nzer eri gibi fesatçı- ği vakit kendisini ne kadar yor- 1 ğ . lann belleri kamalı, tabancalı ser- yorgun u u sınirlerin zavıflığın- geçeyim ... Dur hele ... dedi. Gözle-

KUn duyarsa uykusu o kadar geç dan değil, kanlarında üre. hı'raz rı· ka dan tarafa k et Sıntt 
serileri yer ve köşe tutmuşlardı. ll ld'ğl k'tt d k k 1 f pı ayını:.- 1 ı. ge r, ge ı va ı e e, or u u azla bulunma~nndan, v. ahut da-
Nihayet mecliste fesih iradesi o- rüyalar getirir ve srk sık sıçrama- marlı-" sertleşmiş olmasından ile- "Bak kapıdan kim giriyor.,, dedi. 
kunmuş ve Vahdettinle hempala- larla kesik kesik bir uyku olur. ri gelir. baktım. 
rının bu istediği de olmuştu. Çok sinirli olanların uykusuzluğu Yorgunluii'un hu iki tiirHisiinii 

M 
. hemen daima bu yorgunluk his- damarlardaki tansfv_ onu ölren alet 

eşrutıyet boğulmuş, mebuslar sinden ileri gelir. Şu kadar k·ı ". i- " .... ayırdettirir. Çok !llinirlide tanııi-
da bayağı koğulmuştu. Çok ıbrete nirUJerin yorgun)ux..·, rok ı·ş go"- 1 5u " yon aza m1s, ötekilerde ço~almı!ll 
ve dikkate şayandır ki, meclisin rilp yahut çok hareket edip ger- bulunpr. ikisi de yorgunluktan 
kapatılacağı, hünkarın alçakça ta- çekten yonılmaktan değildir. On- gelen uykusuzluk. faikat biri tan-
savvurları hakkında Mustafa Ke- )arda yorarunluk sinirliliğin hHlı- siyonn çokluğundan, biri azlığtn-

ca ve ilk alametlerinden birid
0

ir. d s~ an. mal Paşa tarafından tenvir ve ir
şat olunan o devre mebusları, mu
hafaza ve müdafaasına and içtik
leri meşrutiyete vurulan ve kop
koyu bir irtica hareketinden baş
ka bir şey olmıyan bu darbeyi 
cidden miskinane bir sükunet ve 
tevekkülle karşılamışlardı. Meş -
ruyetin göz göre boğazlanması

na sabır ve tahammül göstermiş

lerdi. 
Bir iradenin süratle infazı lü -

zumundan bahis ile Müşir Ahmet 
İzzet paşaya yapılan tavsiyeyi 
meşrutiyetin hükümlerine aykırı 
gören ve bu hareketi me-rutiyete 
sadakatsizlik sayan ve bilhassa ye
mininde hanis olduğu iddiasiyle 
hünkarı muahazeye kalkışacak ka
dar meşrutiyete bağltlık ve hele 
meşruti ve medeni bir cesaret ~ôs
teren o vakitki mebusların bu de
fa gösterdikleri bu aciz ve tevek
kül herkesi şa§ırtmıştı. Bazı çeh
relerde de çok manalı ve imalı te
bessümler belirtmiş ve mebuslar, 
bu hareketlerile yeminlerinde hi
nis olmadılar mı acaba. dedirt
misti. 

irJi hareket etmeden, iş gör- Tansi~·onun cokluğundan gelen 
meden de kendisini yorgun du- uykusuzlub karşı - aksine - hi-
yar. Biraz hareket etmek yahut raz yorulmak iizere hareket ''e 
bir iş görmek bu yorgunluihı art- perhiz lbnn olur. Bunların der.-. 
tırdığı için gece uyku - yo;gunlu- ceslni tavin etmek, tansh•onu da 
ğun fazlalığından dolayı - kaçar. ölçecek olan, hekimin işidir. 
• ~u türlii uykusuzluğa çare gene Ancak yorgunluktan J!'elen uy-
ıstırahat etmektir. Fakat mutat kmıuzluk her vakit bövle ko1ay-
olan uyku vaktinden önce istlra- lıkla avrrde<filemez. Çünkii her 
hat. Herkesin uyuduğu saatte ya- vakit damarlannilaki tanslvon 
tağrna giren sinirli herkes gibi Ça- düı.ük olan sinirli bazı günlerde 
h';'1' uyuyamayınca muztarip olur. - tUrlü tiirlü sebeplerle - teheyyüç 
Bırkaç saat sonra yorgunluğu ha- eder ve tansivonu artar. O zaman 
ftflese bile ilk saatlerin verdiği te- kendini gene· yorgun hisseder, fa-
het~iiç artık uykunun gelmesine kat uvkmıuzluğu istirahatle geç-
manı olun sabah ı ığı görününce- mez. Birkac eiin önce erkendt'n 
ye kadar uykusuz kalır. y H lb yataınna ~irdiğt vakit uvkusu gel-

8 uki çok yorgunluktan m·u- dij!i halde hu sefer istirahatten 
yamıyan sinirli, herkes daha ~tu- uykmım~luk Arlar ve kendisi daha 
ruTken,, '?esela akşamın beşinde, ziyade sinirlenir. 
yalnız ıstırahat etmek üzere ya- Bu da size anlatır ki m·kusuz-
tağtna girerse saat yediye dokru luğun da lavıkiJe tedavisi ancak 
faz)~ yorg~nluk geçeceğinden o h • vakıt kendıne tatlı ve alnr uykıı ekiminizin onu tetkik etmesile 

lir ~· kablldir. 
ge ve sabahın yedisine kadar ra-
h~t rahat uyur. Bir aralık uvan!lla 
bıle, keyfine göre, bir bardak o;üt 
iç.ince rahut bir ıte'°:rek. bir pasta, 
b!r. dilım ekmek. hır kase yoğurt 
yıyınce uyku tekrar gelir. 
· SinirliJer icin, böyle fazla yor
pnluktan ~elen uy,kusuduğu bil
mek pek mühimdir. Herkesin yat
tıiı saatte yatıp kaçan uykuyu ge
tirmek üzere OAç içeceil yerde, 

o 
Eyüp Nlşnncasından mektup yazan 

S. B. okuyucumuz, bize gönderdiği ı,ta

zete parçasını hangi gazeteden kesmis
se, istediği şeyi de oradan sorması ~l
bette daha münasip olur. 

• A. Dolo diye imza eden okuyucumuz 
mektubuna cevap almak istiyorsa bir 
adres bfidirmesinf rica edeim. 

K apıdan koskocaman ve alela
cayip bir adam girmişti. 

Kafasının ve kollarının sarkışında 
goril maymununa ait bir hal var
dı. Gözleri perdeli idi. Çenesi ge
viş getiriyormuş gibi yavaş yavaş 
işliyordu. Kargacık burgacık ol
muş kaşlarının ara ye!"lnden, yum
ruklarla dövülmüı;, içkiyle şişmiş 
burnu, yere atılmış ve çiğnenmiş 
bir patlıcan gibi yamrı yumru sar
kıyordu. Seneler üzerine katmer 
katmer yağ tabakaluı bağlamıştı. 
Elleri bile pof pof şişmişti. Muz 
salkımları gibi sarkıyorlardı. 

- Pike "Gördün mü? Işte 
Cork!,, dedi. 

- Vay! O mu? 
- Pike "Şimdi bak ne olacak,, 

dedi. Ve elindeki kaşığı boş çorba 
tabağına Cang! diye vurdu. Şiş
man herif birden irktldi; sol kolu
nu ileri fırlattı. Sağ kolunu kıvır
dı. Bir adım ileri attı. Biraz dur
du. Sonra yine eski vaziyetinde 
gevşedi. Pike "ne zaman bir taba
ğı çalarsan, boksun başlamasını 
işaret eden gong vuruldu sanıyor,, 
dedi. 

Cork bizim masam:za geldi. He
men dört beş boksör daha üşüştü
ler; ve masamızı sardılar. Orada 
halka olan yüzleri b:r göreydiniz. 
Şişıni§ bir üst dudağa rağmen 

durmamacasına sırıtan toy bir 

genç vardı. Eskiden dondurmacı
lık etmiş, ve beş sene yumruklana 
yumruklana, hiç bir iş ve hiç bir 
şeye yaramıyacak hale gelmiş I
talyan Tullio Falcon'? vardı. Pike' 
in yanı başında çenesi sağı ve 
burnu solu gosteren tıknazın biri 
vardı. Aralarında on altısından 
altmış yaşlısına kadar bulunan bu 
beş boksör beş profilini ustüste 
koyaydınız; beşinin profilinden 
doğru dürüst biricik profil elde e
demezdiniz 

Y in~ biri . öniindeki filcana 
pıng! dıye \•urdu. Yine 

Cork birden yumruklariyle hazı
rol, vaziyetinı aldı. Kendini salı
verince, yanında oturan ''Whitey 
Solomon'u nasıl yendin? Anlat 
bakalım,, dedi. Cork "bakın nasıl 
oldu,, dedi. "On ikinci round'ta. 
idi. Anlıyor musunuz'! Herif güm
bedek çeneme bir tane oturttu. 
Ondan ötesini ne anlatayım? Ote
sini bildiğim yok ki. Ondan sonra
sı bir gün trende giderken, herifi 
nasıl yenmiş olduğumu ben de 
başkaları gibi gazetede okuyup 
öğrendim. Anlıyor musunuz? Şu
urumu kaybetmiştim. Hiç farkın
da olmıyarak sekiz round daha 
harp etmişim. Hem de herüi kno
ckout etmişim. Anladınız mı? Siz 
hiç bir şeyden çakrnazsınız Ben 
şuursuz olarak boks ederim.,, 

Ping! - Yine Cork hazırol va
ziyetini aldı. Maasyı sarstı. Yere 
düşen bir bardak tuzla buz oldu. 
Kahve sahibi seğirterek yetişti. 

Corka "buradan defol!,, dedi. Ih~ 

tiyar kahkaha gürtiltülerl arasın
da ve tabaklarla fincanların Çing! 
Ding! diye çırilayışı arasında, aya
.. .kalkıp, kapıya doğru sendele
di. Acıdım doğrusu. Ardı sıra ka
pıya koştum. Onu sokakta yakala
dım. Ona iki şiling verdim. Aldı. 

Bir an bakış bakışa kaldık. Gözle
ri titriyor yılıyordu. Bir şey söy
lemek istedi. Fakat çığırından çık
mış cümlei asabiyesi, çenesinin 
pazılarını işletm~den evvel, söy
liyeceğini unutmuştu. Döndü . .den 
de döndüm. Ben yoluma o da yo
luna gitti. Onu şehrin karanlık so
kağı yuttu. Onu artık, bir daha 
görmedim. 

Anamurun 
Vapur 
İhtiyacı 

Anamur, (TAN) - Fazla sıcak ya
pan üç ay istisna edilirse her mev
simde havası mutedıl ve büzel, her 
tarafı yemyeşil olan kasabamızda 
portakalcılık ve limonculuğa ilave
ten, pek verimli gôrul"n muzculuğa 
da ehemiyet verilmıyc başlanılmış

tır. Sisam ve yer fıstığı istihsal8.tı 

da mühim bir derecededir. 

Bütün bu mahsullerin füraÇ za
manı, Teşrinlere ve Kanunlara tesa
düf etmektedir. O vakitlerde ise va
pur seferleri haftada bire inhisar et
tiği gibi deniz ekseriya dalgalı ve 
sahillerimiz de sığ olduğu için çok 
defa vapurlar, Anamura uğramadan 
geçmektedir. Bu yüzderı tüccar malı 
iskelede uzun müdet beklemekte ve 
limon, portakal, muz gibi mahsuller 
zarara uğramaktadır. Bu halin önü
ne geçecek bir çare bulmak lazımdır. 

-<>--

Adanada Hayırh 
Bir Cemiyet 

Adana, - Ilkmekteplerdeki fakir 
talebeyi ve okuma çağında olduk
ları halde mektebe gidemiyerek so
kaklarda dolaşan çocukları himaye 
~der~k yetiştirmek maksadiyle, Va
li Alı Rıza Çeviğin himayesi altında 
bir cemiyet kurulmuştur. Cemiyetin 
her mektepte bir şubesi açılmıştl?'. 

Mektebe gidemiyerek sokaklarda 
dolaşan çocukların tesbitine ~aşla
nılmıstır. 
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Sulh Cephesinde 
140 Milyonluk 

Nüfus Var 
Neşriyat Kongresi Dün Açıldı İngiliz Başvek· fBaşı 1 incide) 

manlann Leh aktörlerini çalışm 
tan men için sopalarla üzerler· 
hücum ettiklerini, ayni zamanda 
yatro binası civannda toplanmış 
lunan birçok Polonyalıları hırpa 

dıkları gibi. Polonyalılara ait ev 

Zengin Gençlik Kütüphanesi Vücude ( Ba§ı l incide) 
İngiltere, Sovyetler Birliğinin iştira
kiyle emniyet paktının akdini illin 
edebildikleri takdirde ne Macnr -
Slovak kombinezonlannın, ne de 
mihverin Romanya üzerindeki tazyi
kinin hiç bir tesiri olmıyacaktır. 

Bir 
Getirmek için Çalışılacak rin camlarını da kırdıklarım ya 

yor. 

ita/yan - Romen 
görüşmeleri bitti 

Roma, 2 (A.A.) - Gafenco, Papa 
tarafından kabul edilmiştir. Ve Ha
riciye Nazırı Kardinal Maglione ile 
görüşmüştür. Bu suretle İtalya ile 
Romanya arasındaki görüşmeler, bi
lıimel hitama ermiştir. 

Anfara ·2 (Husnsi)-Bugün birinci Türk Neşriyat Kongresi 

İsmet İnönli Enstıtüsünün konferans salonunda Başvekil Dr. 

Refik Say<larnm ıiyvsetinde ilk toplantısını yaptı. 

Saat tnm onda Başvekil Refik Saydam içtima salonuna gi
rerek riyaset nıevkiini işgal etti. Bütün delegeler ta~afından 
ayakta karşılan~ ... 

Başvekilin nutku 
İtalyan mahafili, bu görüşmelerin 

pek dostane bir şekilde cereyan et- Başvekil Refik Saydam Kongre 
miş ve Roma ile Bükreş arasındaki mesaisini şu nutukla açmıştır: 
münasebetlerin inkişafını itimatla 

"Birinci Türk Neşriyat Kongre
derpiş etmeğe medar olmuş ulduğu- sinin jçtimamı açıyorum. 
nu beyan etmektedir. 

Neşriyat Kongresinin sayın üye-
Görüşmele~ ~u noktalar hakkında leri, arkadaşım Maarif Vekili Yüce-

cereyan etmıştır: lin ve onun çalışkan arkadaşlarının 
1 - İtalya ile Romanya arasın- hazırladıkları bu kongreyi teşrifiniz 

daki siyasi ve iktısadi münasebetler den dolayı hepinize ayrı ayrı teşek· 
ve bunların inkişafına şahit olmak kür ederim. 
arzusu, 

riyet tarihindedir ki bir taraftan bü
tün devlet organlarile kuvvetli bir 
neşriyat hareketine girişilmiş, diğer 
taraftan hususi basım ve yayım ku
rumlarının emeklerine imkôn nisb-!
tinde iştirak edilmiş ve çalışmaları 
böylece takviye olunmuştur. Dün zi. 
yaret ettiğim on yıllık neşriyat ser· 
gisi bunun canlı delilidir. Bu yolda 
atılmış en müsbet ve inkılapçı adı
mın Latin esasından alınmış Türk 
harflerini kabul etmemiz olduğun
da bir an bile tereddüt edilemez. 

Dr. Refik ,::aydamın kongre mesaisini açan nutkunu mü
teakip Maarif Vekili Hasan Ali Yücel de söylediği bir nutukla 
kongrenin maksat ve gayelerini izah etmiştir. 

Hasa~ Ali Yiicel, nutkuna başlarken, iıfan hayatımızda 
ehemmiyetli Ye tE>sirli bir hareket uyandıracağı muhakkak 
olan Birinci Türk Neşriyat Kongresinin çalışmalarına başla
mış olduğunu kaydetmiştir. 

Dillerin zenginlik miyarları nasıl ı::anın temennilerine iştirak eylemiş
ltlgatleri ise milletlerin ansiklopedi- tir. 
lcri de kültür seviyerinin birer tim- Bu müzakerelerden sonra umumi 
sali sayılırlar. toplantıya nıhayet v-'!rilmiştir. 

Bu eksikliğimizi bir an önce ta - Atatürkün kabrini ziyaret 
marnlamak ve her münevver Türkün 
yuvasında bulunduracağı bir bilgi 
hazinesi olan milli bir ansiklopediye 
sahip olmak yolunda atılabilecek en 

Bundan sonra kongre azaları Ata
ttirkün kabrini ziyaret etmişler, ve 
bir çelenk koymuşlardır. 

müsbet adımlan değerli kongreni - Kongre reis ve katipleri 
zin bulacağına ve memlekete göste· 
reccğine kuvvetli bir itimat besle -
mekteyim." 
Neşriyat mükafatı 

Reis: Hasan Ali Yücel. 
Reis yekillerl: Hüsnü Kitapçı, Ce

mil Bilsel, Hakkı Tarık. 

Katipler: Yaşar Nabi, Nurettin 

2 - Romanya ve Macaristan ara
sındaki münasebetler ve Bükreş ile 
Budapeşte arasında bir anlaşmaya 
varmak imkanı, 

Türk kültür davasının mühim bir 
meselesi olan bu meseleyi mütalea 
etmek için ve onu programlandırmak 
için sizin yüksek ihtisasınızdan, gör
günüzden istifade için Neşriyat Kon 
gresini topluyoruz. Cümhuriyet hü
kumeti bütün işlerinde ihtisas erba
bının tecrübeli arkadaşlarımızın bi
ze verecekleri bilgili direktifleri bir 
araya getirerek öyle bir program vü
cude getirmeyi ve mesaisinin heyeti 
umumiyesine bu programı esns yap
mayı daima umde edinmiştir. 

On yıldanberi sevgili ve Ebedi Şe
iımiz Atatürkün yaratıcı dehasilc 
Türk milleti için nurlanan bu saha· ihdas ediliyor Artanı, Refik Ahmet, Selami lzzct, 

Behçet Kemal, Tahsin Demiray. 
3 - Polonya - Almanya münase

batı, bu bapta Romanın Gafenco'yu 
Polonyanın Dantzig hakkındaki Al
man mutalebatını dostane bir suret
te tetkik etmesi için müdahnlr.de bu
lunmağa iknaa çalışmış olduğu tah
min edilmektedir. 

Romen Başvekilinin nutku 
Bükreş, 2 (A. A.) - Dün 1 Mayıs 

münasebetiyle işçi korporasyonları -
nın ilk kongresi aktedilmiştir. Kon -
grcye dört bin delege iştirak etmiş -
tir. 

Başvekil Kalincsko, kongrenin e

Sizin geçirdiğiniz tecrübeniz ve 
ilminiz bize bu programı verecektir 
ve biz bunu zamanla mevcut maddi 
vesaitimizle takip edeceğiz. 

Programla çalııacağız 

hemmiyetini ve bütün memleket iş- Ben şahsen gürültülü program -
;ilerinin mülhem bulundukları bir - sız işten zaten hoşlanmam. (Bravo 
lik hissini bilhassa kaydederek işçi - sesleri). 
!ere bir günlük yevmiyelerini ve gün Esaslı bir programa tabi olarak 
de iki saatlik fazla mesailerini Milli geç te olsa daiına müsbet gaye üze
Müdafaaya hasretmiş olduklarından rinde yürümeyi kendim iç.in şiar e -
dolayı teşekkür eylemiş ve demiştir dinmişimdir. Arkadaşlarım da bu e -
ki: sasta daima benimle beraberdirler. 

"l3u hareket, memleketin istik - Zaten bir miitearif edir. Nihayet e -
lal ve toprak bütünlüğünü müdafaa saslı bir program safahatını takip 

•için hiç bir fedakarlığı esirgemediği- ederek onu yavaş ta olsa tahakkuk 
ni ispat etmektedir. Komşu bir mcm- ettirmek atiyen bozulmaktan kurtar 
leket matbuatının Romanyaya karşı dığı gibi yapılacak her hangi bir tec· 
metalebatta bulunduğu ve bu meta- rübe hakkında başlangıcı ve esası 
lebeta bazı yabancı devletelrin de malum olduğu için bize dalma yolda 
müzaheret ettiği söyleniyor. kolaylık verecektir. O kadar. Mem -

Bu kabil tahrikat hiç şüphesiz iyi lekette bir milli kütüphane vücude 
komşuluk ve dostluk münasebetleri· getirdik. Bunu en uzak köye kadar 
ni kolaylaştıracak mahiyette değil· götürmek, yalnız götürmek değil o
dir. Hiçbir yabancı devletin hiçb!&· kutmak zevkini daimi surette idame 
salahiyetli mümessilinin toprakları- etmek kongrenin yapacağı progra -
mızla alakadar hiçbir teklifte bulun- ma tabi olacaktır. Sizin ilminizden, 
madığını kaydetmek isterim. Bilıikis tekrar ediyorum, sizin ilminizden ve 
bizim vakarlı müdafaa siyasetimizın tecrübelerinizden istifade edeceğiz 
her tarafta tam bir anlayışa mazhar ve programı vücude getireceğiz. 0-
olduğunu söyliyebilirim. Romanya, nu tatbik şerefini kazanabilirsek ati
ikomşulan ile iyi münasebetler ida- yen neticelerini gördüğümüz zaman 
me etmek istiyor ve iktısndi ve kül- da sevineceğiz. 
türel sahalarda anlaşmalar akdine a- Tekrar sui seiamlarım. İşin ilmi 
madedir, fakat topraklnnmızn te - teknik kısmını arkadaşım Yücel size 
mas edecek herhangi bir teşebbüs . en nrzedecektir. İşlerinizde muvaffakı

şiddetli ve sarsılmaz mukavemetle yetler dilerim. (Alkışlar). 
karşılaşacaktır. Bur bütün memle - Maarif Vekilinin nutku 
ketin siyaseti, Romanyanın milli si-

Bundan sonra kürsüye Maarif Ve-yasetidir. Evvelki nesil, birliği ba
şarmak gibi asil bir vazife ile mü -
kellef oldu. Şimdiki nesil de nefsini kili gelmiş, Başvekile ve kongreye 
bu birliği muhafazaya hasretmeli- iştirak edenlere teşekkür ettikten 

dir." 

Nutuk, çok alkışlanmış ve kongre 
kapandıktan sonra 4000 delege, sa
rayın balkonuna çıkan Kral Karo
lün önünden geçmiştir. 

Japon Başvekili 
(Başı 1 incide) 

Almnn - Mncar görüşmelerinin iki 
memleket nrasındaki tam görüş bir
liğini teyit 'ettiği, Alınan mahfille· 
rinde beyan edilmektedir. Görlişme· 
ler, pek samimi bir hava içinde ce
reyan etmiştir. Berlin ile l3udı:ıpeş
tcyi aliıkadar eden meselelerle bil
hassa Macaristanm komşularıle mü
nasebet lcrl bu gönişmelerin mevzu
un u teşkil etmiştir. 

sonra demiştir ki: 

"- Tarihimizin on asrına baktı
ğımız zaman, devletin kültür mese
lelerinde nazım müessesesi olan ma· 
arif nezaretlerinde aldıkları eksik ve 
başarısız tedbirler derhal gözümü
zün önünde canlanır. İyi niyetlerle 
baslıyan bu hareketler, sırf salahi· 
yetlerin mesuliyet hudutları ve büt· 
çelerin dar çerçeveleri içerisinde kal
mak yüzünden, kısa bir zaman son
ra sönüp gitmişlerdir. Hasılatlar.ı, 

resmi kütüphanelerle depolarda alı
cı ve okuyucu bekliyen birkaç kitap
tan ileri geçmemiştir. Dediğim gibi, 
başlamalarından bir müddet sonra, 
hamle, kuvveti kaybetmiş ve başkn 
bir himmet sahibi ile girişip yeni '>ir 
hı1.la. fakat bırakılan yerden değil, 

ilk başlanılmış olan noktadan hare
ket etmeğe mecbur kalmıstır. 

Ne,riyat işleri 

da g~rek devlet mekanizmasının, ı?.e
rek tıibi ve naşirlerimizin genç Türk 
neslinin istifadesine koydukları eser
ler bize istikbal için ümit verici '1i: 
kemiyet ve keyfiyet arzetmektcdir 

Kongrenin meşgul 

olacağı işler 

Kongremiz, sadece maarif vekilli
ğinin meşgul bulunduğu neşir işle
rile değil, bir kül halinde, bütiin 
memleket fikir hayatını ilgilendiren 
her nevi neşir faaliyetlerinin temas 
ettiği muhtelif ihtiyaçları tetkik i'e 
uğraşacaktır. Şüphesiz bu kongre
nin de mahiyeti istişaridir. Fa.kat ça
lışmaların neticesinde varılan karar
lar önümüzdeki senelerde, gerek dev 
let teşkilatı, gerek hususi neşir tc. 

bbüsleri için en esaslı bir program 

vazifesini görecek ve burada teşhisi 
konan, ıslah ve tanzimi için yolu 
gösterilen dertler, Cümhuriyet hii
kômetinin enerjik ve pratik çalış
ma metodlan ile birer birer gerçek
leşecektir. Bunun en kuvvetli müey
yidesi, büyük milletimizin memle
kete hizmetten başka emeli olmıyan
lara itimadı, bu duyguda olan mil
letin başında İnönü gibi kıymetli vt? 
yüksek insani vasıfları şahsında top. 
lamış bir şefin bulunması ve kendi
sinin yurt için hayırlı her işi teşvik, 
takviye ve tahakkuk ettirmekteki 
müessir ve isırbetli melekesidir." 

Manrif Vd.ili nutkunun bundıın 
sonraki kısımlannda kongrenin tet
kikine arzediJen meselelerin her bi· 
ri üzerine delegelerin dikkatlerini 
çekerek irfan ihtiyacımızı eldeki 
maddi imkanlardan en geniş bir şe· 
kilde faydalanma yollaTını bula::-aK 
karşılamak mecburiyetinde olduğu
muzu kaydeylemiştir. 

Gençlik kütüphanesi 

Garp kültür ve tefekkür camiası
nın seçkin bir uzvu olmak dilek ve 
azminde bulunan Cümhuriyet Tür
kiyesi için medeni dünyanın eski ve 
yeni fikir mahsullerini kendi dili!ıe 

çevirmek ve bu alemin duyuş ve 
düşünüşü ile benliğini kuvvetlentlir
mek zat;"uretine bilhassa işaret eden 
Maarif Vekili, yalnız Türk harfleri
le okuyup yazan ve yüksek tahsil 
sınıflarına kadar gelmiş bulunan 
gençliğin sadece muallimlerinin dar 
kadrosu içinde bırakılamıyacağını 

her ilim şubesinde onların bilgileri
ni genişletecek, his ve fikir dünya
larını aydınlatacak, onları Cümhuri
yet rejiminin temiz ve idealist havası 
içinde yaşntacak zengin bir gençlik 
kütüphanesinin bir an evvel mem
leket çocuklarının istifadesine ko
nulması ltızım geldiği noktasında 

bilhassa ısrarla durmuş ve şöılerine 
devam ederek demiştir ki: 

"Geçmiş asırlardaki ilim ve sanat 
adamlarımızın büyük kıymet taşı -
yan eserlerinden ve tarihimizi. kül -

Hasan Ali Yücel. memlekette 
muhtelif ilim ve ihtısas şubelerinde 
orijinal tetkik mahsulü telif eserle
rin doğrudan doğruya yazıldığı li -
sandan muvaffakıyetle yapılmış ter
cümelerin ve günün tekniğine göre 
güzel basılmış kitapların neşrini teş
vik için telif, tercüme ve neşir mü • 
kafatları karşılığı olarak tahsisatın 

1939 bütçesine konuldlığu ve Cüm -
huriyet hükumetinin neşriyat işleri· 
ne vermiş olduğu büyük ehemmiye
tin en cnnlı bir delili olan ve altı 

yıldanberi yapılmakta olan ma:1di 
yardım karşılığının 1939 bütçesinde 
on beş bin liradan eUi bin liraya cı

karıldığını bildirmiş ve okumayı ko
laylaştırmak ve okunacak cserkri 
yurdun her köşesine çabuk ve kolay 
tanıttırmak davasını izah eylemiştir 

iaarif Vek"U gazete v mecmu
aların bu neşriyatı okuyucularına ta 
nıttırmnk hususundaki büyük vazi
felerine de temas ederek Türk mat -

Komisyonlar bugün 5ğlcden sonra 
ilk toplantılarını yaparak reis ve 
mazbata muharrirlerıni seçtikten 
sonra kendilerine tevdi edilmiş rılan 
isler üzerinde çalışımılarına başla

mışlardır. 

İki Mihver 
Arasındaki 

Siyasi Düello 
(Başı 1 incide) 

ha ziyade sulh cephesine mütcmayH 
bir vaziyet almıştır. 

Bulgaristan daha kararını verme· 
miştir. Fnkat Bulgaristanda efknrı 

umumiyenin Almanlarla anlaşmağa 
katiyen müsait olmadığı anlaşılmak· 
'Uıdrr. -llllha'" Rw: llarbiyo na:ırr.r 

Potemkinin Sofyayı ziyaretinden 
sonra Bulgaristanda sulh cephesiyle 
anlaşmak temayülleri artmıştır. 

buatının bütün memleket işlerinde 

olduğu gibi bu noktada da yardım 

birliği ve candan bir alaka göstere-

Maamafih sulh cephesi müzake -
relerinin esasını Sovyetlerle İngiliz
ler arasındaki konuşmalar teşkil e -

ceğine büyük bir ümit beslediğini der. İngiliz Başvekilinin evvelki gün 
bilhassa kaydetmek istediğini söyli- Avam Kamarasında vaki olan beva
yerek sözlerini bitirmiştir. natına gör~ Sovyet sefiri Maiski~in 

Maarif Vekilinin alkışlarla karşı- Londraya avdetini müteakip müza -
lanan bu nutkunu müteakip, reis baş kereler ümit verici bir seyir takip et
vekil Dr. Refik Saydam on dakika is- mcğe başlamıştır. Sovyet sefiri İn -
tirahat için celseyi tatll etmiştir. giltereye hükumetinin son teklifini 

ikinci Celse getvmiştir. Sovyetler Londra - Paris 
Kongrenin ikinci celsesi açıldığı mihverine, Avrupada Faşizm tehlı -

zaman riyaset mevkiini Maarif Ve _ kesine karşı tehdide maruz bütün 
kili Hasan Ali Yücel işgal etmiş ve devletlerle kar~lıklı ittifaklar akdi
riyaset divanı intihabı yapılmıştır. ni teklü etmektedir. Ayni zamanda 

Encümenlere aza seçilmesinden Romanya ile Polonya arasındaki itti
sonra verilen bir takrir ile F.!bedi Şef fak muahedesinin bu yeni ittifak 
Atatürkün aziz hatırasını tfıziz için manzumesine göre tadilini istemiştir. 
beş dakika ayakta sükut edilmiştir. Evvelce yalnız bir taraflı garan-

Kongre alkışlarla Reısicümhur in- tilcrle dünya sulhünü koruyabile -
öniıye kongrenin en derin tazim ve ceklerini zanneden İngilizler de, şiın
bağlılık hislerinin iblağını karar al- di daha esaslı ittifaklara girmeğe n
tına almış ve yine okunan takrirler- za gösterir bir vaziyet almışlardır. 

le B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Binaenaleyh İngiliz - Sovyet müza· 
Rendaya ve kongrenin açılışına ri- kerelerinin de pek yakında müsbet 
yaset etmek suretile neşriyat dava· bir netice vermesi beklenebilir. 
sma yakın alaka gösterilmiş bulu- Sulh ceohesi müzakerelerinin ta
n.an Başvekil Doktor Refik Saydam kip ettiği bu seyir Berlin - Roma mlh 
ve Genel Kurmay Ba~kanı MareşJl verini endişeye düşürmüştür. HitJer 
Fevzi Çakmağa riyasc:t divanı vası- mütemadiyen Almanya etrafında bir 
tasiyle saygı ve sevgil~rinin bildiril- çevirme hareketi yapıldığından şi -
mesini tasvip eylemiştir. kayet etmektedir. 
Hatiplerin •Öz/eri İngilizlerin verdiği cevap şudur: 

Kolera çıkıın yerde hastalığı tecrit 
için etrafına kordon çevrilir. Bizim 
yaptığımız da bu kordonu çevirmek
ten ibarettir. 

Çünkü Faşizm vari ve müstevli 
bir tehlike halini almıştır. Bu tehli
kenin önüne geçerek dünyaya sulh 
temin etmek için bundan başka ça -
re yoktur. 

Bu kordon tamamlandığı giın 

hastalık tecrit edilmiş ve dünya bir 
harp tehlikesinden belki kurtulmuş 
olacaktır. 

Nevyorkta Bir Mayıs 
Tezahürat. 

Nevyork, 2 (A. A.) - Muhtelif şe
hirlerde işçi .teşekkülleri 1 Mayısı 
tesit etmişlerdir. Nevyorktaki alay -
da Hitler, Mussolini ve Frankonun 

İllustrowanny Kurj<.>r Codzienn 
bugün yazdığı bir makelede Silez 
ile Şarki Prusya mintakalarının P 
lonyalı olduğunu ileri sürerek bur 
ların Polonyaya ilhakını istemekt 
dir. 

Amerikanın Polonya büyi.lk elçl 
Potocki şu beyanatta bulunmuştur 

Polonya, Çekoslovakya değildi 
Almanyanın Danzig'e karşı her ha 
gi bir hareketi bir harp sebebi oı 
rak telakki edilecektir. 

Hitlerin koridordan geçen bir ;r 
rit talebine gelince, bu talep Polo 
yanın denizle irtibatını kesmek, ek 
nomik ve belki de politik istiklali 
azaltmak arzusudur. 

Büyük elçi, Polonyanın Danzl 
meselesini müzakereye amade b• 
lunduğunu ve fakat kuvvet önünd 
boyun eğmiyeceğini kaydetmiştir. 

Lehistan matbuatı, alfıkadnr İngi 
liz mahfellerinin beyanatını dercet 
mektedir. Matbuata göre bu mahfel 
ler, İngiliz - Leh münasebetlerindek 
berraklığa işaret etmekte ve Polon 
ya kendini tehdit altında hisseder et 
mez İngiltere ile Fransanın yardımı 
na koşacaklarına dair yapılan vaal 
lerin gayet sarih olduğunu kaydey
lemektedirler. 

Hariciye Nezareti namına söz söy
lemiye salahiyettar bir zat, nazır 
Beck ile İngiliz büyük elçisi arasında 
yapılan müliı.knt esnasında Bitlerin 
nutku hakkında fikir mübadelesinde 
bulunulduğunu söylemiş, fakat sara
haten tesbit edilmiş olan mütekabil 
İngiliz - Leh taahhütlerini teyit et
mek lüzumu hissedilmediğini ilave 
etmiştir. 

Fransa - İngiltere ve Rusya ara
sında bir anlaşma akdi için yapıl
makta olan müzakerelere Polonya
nın itiraz ettiğine dair yabancı mem
leketlerde çıkarılan haberlerle Po
lonya - Sov et kom uluk munasebet. 
}erini bozmak ıçın yapılan Le bbün 

lerc cevap veren Kurjcr Polski dı

yor ki: 

"Çok iyi bir membadan aldığımız 

mnllımata göre Polonya mezkur 

müzakerelere iştirak etmemektedi?". 

Sovyet - Polonya münasebetlerine 

gelince, bu mesele münhasıran Po

lonyayı alakadar eder ve onu Polon

ya bizzat kendisi halledecektir. 

Eski Arnavutluk 

Kralile Kraliçesi 

Şehrimizde 
Eski Arnavutluk Kralı Zog" ile 

refikası Kraliçe Jeraldin bu sabah 
saat üçe on kala maiyetindeki iO i 
mütecaviz zevatla Sirkeci istasyonu
na muvasalat etmislerdir. 

Kral ile maiyetindeki zevnt tren
den inince otomobillerine binmişler 
ve doğruca Perapalasa gitmişlerdir. 

Tren garda durduktan sonra ev
velfı Kral Zogo ve arkasından da 
Kraliçe Jeraldin Perona indiler. Ar
kalarından sabık Kralın saoık veli
ahtı mürebbiyesinin kucağında ve 
uykuda olduğu halde trenden indiril
di ve otomobiline götürüldıi. 

Bunlardan sonra kralın hemşireleri 
indiler ve süratli adımlarla garı ge
çerek otomobillerine bindiler. Ve bü
t ün bunlar büyük bir sükunet içind~ 
cereyan etti. 

Şehrimizdeki Arnavutların içle -

rinde bir çok kadın \'e hatta çocuk 
da bulunan mühim bir kalabalık sa
bık kralı görmek için bu saate kndar 
Sirkeci civannda beklemişlerdir 
Kral geçerken bunlar arasında ağla
malar ve hıçkırık sesleri duyuluyor
du. 

Kralın bu akşam Ankaraya ha -
rekcti mukarrerdir. 

Bud p<'~te 2 lA A.) Ayan ve Me
busan meclisleri Haricyle encüman
leri, beynelmilel vaziyeti tetkik et
mek üzl're çarşamba ve perşembe 
giinlerl toplanma~a davet edilmiştir. 
Carşamba günü buraya gelmesi 

beklenilen B. Csaky'nin bir nutuk 
söyliyeceği tahmin cdilmcktedi'r. 

Neşriyat işlerinde de tam demo1ı:· 
rat bir ruh ve tam realist bir düşün
ce ile çalışmak, ancak Cümhuriyc!t 
rejiminde kabil olabilmiştir. Cümhu-

türümüzü aydınlatan esas kaynak -
lardan yarınhl nesillerin doğrudan 

doğruya faydalanmalarına artık im -
kan kalmadığı malumumuzdur. Bü -
tün bunları nasıl, ve ne şekilde bir 
plAn yaparak doğrudan doğruya isti
fade edilecek bir hale getirmelfyiz. 

Bundan sonra muhtelif hatipler 
söz almışlard1r. Ilk olarak kiirsüyc 
gelen Ahmet Halit, imparatorluk 
devrinin son yarım asırlık fikir ha
reketleriyle on yıllık fıkir hareket
lerinin ve neşriyatının bir mukaye· 
sesini yapmıştır. Ahmet Ihsan Tok
göz Türle neşriyat kongresinde bulun 
maktan duyduğu derin haz ve heye· 
cana tercüman olmuş' ve Türk neş
riyat aleminin saltanat devri için
de daima maruz ka~mış bulunduğu 
tazyiki işaret ve bütür.. gnyrimüsaıt 
şartlara rağmen bir knç Türk naşlri
nin Türk irfan hayatına yaptıkları 
hizmetleri kaydederek bunların en 
baŞlnda gelen Ahmı!t Mithat merhu
mun hatırasını anmtştır. Ahmet Ih
san Tokgöz sözlerini bütün meslek 
arkadaşları arasında sıkı bir tesanüt 
ve elbirliği temennisiyle bitirmiştir. 

resimlerini taşıyan ve Üzerlerinde 

Kral Zogo ve maiyeti için Pcrapa
las otelinin üç katı kiralanmış ve dun 
biıtün gün Krala ve maiyetine tahsis 
edilen dairelerin ihzarına çalışılmış
tır. Kral ve maiyetinin en yakınları 
Perapalasta, diğerleri rle o civardaki 
muhtelif otellerde ikamet edecekler
dir. Bunlar için de bu muhtelif otel
lerde di.ın daireler tutulmuş ve ho
zırlıkları görülmuştiir. Halit Fahri Ozansoy da Ahmet Ih· 

faşist aleyhtarı yazılar bulunan lev
halar göriilmekteydi. 
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Ahmetçeili Eğitmenli Okulu talebeleri 

Kutlu Oba köyünün cocukları 

Hacıköyü Eğitmenli Okulunda okuyan yavrular 

Bayramiç, (TAN) -- Beş ay evvel derslerine devam et.len yaşlılar da o
kazam1zda faaliyete geçmiş olan on kuma yazma öğrenmişlerdir.Bazı eğit 

menli mekteplerde muvaffakıyet de-
tane eğitmenli mektepten çok iyi ne
ticeler alınmı-ştır. Eğıtınenler çocuk
ları hergün gazete okuyup takip ede- recesinin yüzde yüz olduğu memnu-
hilecck dereceye getirmişler, gece niyetle görülmüştür. 

Kozanda Beş 

Senelik Program 
Kozan (TAN) - Belediye meclisi 

içtimalarına devam ediyor. Yeni se
ne bütçesini denk olarak 17.700 lira 
üzerinden tanzim ve beş yıllık mesat 
programını da tesbit ederek kayma
kamlığa vermiştir. 

Bu programa göre, ezcümle 1939 
senesinde çocuk bahçesi ve gaz de
Posu yapılacak, mezbaha ıslah edi
lecek, su deposu ve belediye gazi
nosu vücude getirilecektir. 940 da 
içme suyu getirtilecek, koşu mahalli 
ve fidanlık yapılac.aktır. 941 de itfa
iye ve sulama teşkilatı yapılacak, u
mumi yollar ıslah edilecektir. 942 
de hamam. 943 te de kasabamızın 
haritası ve elektrik tesisatı yapıla-
caktır. ••• ut lı•n 

Babaeskide Bir Maç 
Babaeski (TAN) - Buraya geıen 

Uzunköprü - Pehlivanköyü muhteli
ti ile Babaeski Halkspor takımı ara
sında yapılan maçı , Babaeskililer bi
re karşı iki sayı ile kazanmışlardır. 

Kütahya • Uşak Yolu . 
Kütahya (TAN) - Uşak Halkevı 

sporcuları buraya gelmişler, Kütah
yalılarla yaptıkları futbol maçında 
iki ikiye berabere kalmışlardır. 

----0---

N ev 1 ehi re ispirto 
Fabrikası Lazım 

Nevsehir (TAN) - Burada senevi 
üzüm istihsatatı 75 milyon kiloyu 
bulmaktadır. Bundan daha büyük 
istifadeler temini için bir ispirto 
fabrikası açılması temenni edilivor. 

\ 

Yozgatta Spor 
Hareketleri 

Yozgat (TAN) - Her pazar gunil 
atlı cirit oyunları oynanılmakta ve 
bu milli spor gittikçe rağbet kazan
maktadır. 

28 mayısta spor bölgesi menfaati
ne at koşuları yapılacaktır. 

Gençlerin futbola da ehemmiyet 
verdikleri görülmekte, atıcılık ve gü
reşin ilerlemesi için tedbirler ittihaz 
edilmektedir. Yakında, spor bölgesi 
menfaatine pehlivan güreşleri tertip 

olunacaktır. 
Spor sahasında bir yüzme havuzu 

inşası tekarrür etmiş, nafıaca keşif 
yaptırılmıştır. • -:.r 

Nazillide Muallim 
Mesken Bedelleri 

Nazilli (TAN) -- Muallimlerin 
mesken ücretleri Aydın bölgesi il V\' 

ilçelerinde 6, kamım ve köylerinde 
5 lira olarak tesbit olunmuştur. 939 
yılının haziran ve temmuz mesken 
bedelleri geçenlerde verilmi~tir. Mü
tebakisi 939 bütçesinden ödenecek, 
939 mesken bedelleri de mwıtaza

man verilecektir. 
--o-

Dokuma Tezgahlarında 
Is la hat 

Kayseri - Bez fabrikasındaki us
talardan İzmirli Hasan Fehmi oğlu 
Rüştü Bumenı dokuma makineleri 
üzerinde mühim ve çok istifadeli bir 
değişiklik yapmıştır. Bundan dolayı 
kendisine Sümerbank umumi mü
diidüğünce nakdi mükafat ve takdir
name verilmistir. 

TAN 

ihtiyacı 

. . 

Bergama 
Hazırlık 

Kermesi İçin 

Başladı 

11 

Araçta Yeni 
Eğitmenli 

Okullar 
Araç, (TAN) - Uç nahiyesi ve 

yüz elli köyü olan kı:ızamızda, biri A
raçta, diğeri Mergüze nahiyesi mer
kezinde yatılı olmak üzere tam teşki
latlı iki mektep vardır. Köylerde üç 
sınıflı on bir mektep ve dokuz tane 
yeni eğitmenli mektep mevcuttur. 

Devrek, (TAN) - Kasabam1zı 

Zonguldağa bağlıyan yol. nafıa ida
resinin daimi kontrolü altında bu

j Iunmakta ise de her sene kanunuev
velden şubat nihayetine kadar de-

-

1 

Merkez ilk okulunda 312 erkek ve 
70 kız talebe, köy mekteplerinde 960 · 

ı erkek ve 195 kız talebe, eğ:tmenli 

mekteplerde de 182 erkek ve 111 kız 
talebe okumaktadır. Bun.ların yeku
nu 1830 ediyor. Halbuki kazamızda 

okuma çağında beş birıe yakın çocuk 

l vam eden kar, yüksek olan bu yolu 
tamamen kapamaktadır. O vakit bu
rada yiyecek ve giyecek maddeleri 
pahalrlanmakta, operatörün müda
halesine mühtaç hastaları Zongulda
ğa götürmek kabil olmadığından bu 
yüzden ölümler bile olmaktadır. 

Bergama Ciritçileri 

Kasabamızı tren yolile Zongulda
ğa bağlıyan ve buradan on yedi kilo
metre mesafede bulunan Tefen şose
si de nakil vasıtalarının işliyemiye
ceği kadar bozulmuştur. Geçen sene 
bu yol köylüye imece suretile tamir 
ettirilmek istenilmişse de iyi netice 
alınamamış ve faaliyet tatil olun
muştur. 

Devrek - Tefen yolunun nafıa ida
resince tamir ettirilmesi, kasabamt
zı ihya eden bir hizmet olacaktır. 

Bergama (TAN) - Uçüncü büyük 
kermes hazırlıkları hnraretle devam 
ediyor, Bergamaya bır çok ziyaretçi 
çeken kermesin geçe11 senelerdekin
den daha iyi olması i~in hiçbir şey 
esirgenmemektedir. 4 milyon fıst1k 
çamını kucağında toplamış . olan Ko
zak yaylasının bu se!'le daha büyük 
bir ziyaretçi kafilesınc sahne olacağı 
umulmaktadır. 

Tabii güzelliği fevkalade olan bu 
yerdeki fıstık ağaçl:ırının tepeleri 
makasla kesilmiş gibi ayni seviye
de olarak kilometreleı ce uzanması, 

görenleri bir kat daha cezbetmekte-
Seyifgazid e Yağcrhli dir. 

Seyitgazi, (TAN) - Halka ev- Kozakta yapılmakta olan 2R odalı 
velce bağ yerleri tevzi eden beledi- otelin inşası çok ilerlemiştir. Her tür
ye şimdi de getitttiğı kokulu ve çe- lü konforu ihtiva ec!ecek olan otel, 
şitli mahsul veren 120 bin bağ çu- 'kermes başladığı zaman bitmiş ve 
buğunu dağıtmaktadır. açılmış olacaktır. 

Zamanmda bir eşi daha dünyada 

bulunmıyan tarihi B~rgama sağlık 

yurdunun yüzlerce sene evvel vuku 
bulan bir zelzelede devrilmiş, dağıl-

mış ve hafriyat neticesinde meyda

na çıkarılmış olan çift sıralı mermer 

sütunları, müze direktörlüğü tarafın 

dan yerlerine konulmaktadır. Bu sü
tunların tA Marmara ve Kütahyadan, 
vesait namına pek az şey bulunan 
eski zamanlarda buraya kadar nasıl 
getirilmiş olduğu merakı tahrik e
den bir hadisedir. Bu işlenmiş ve 
yekpare sütunlar içinde otuz beş ton 
sıkletinde olanlar da vardır. 

Bir vakitler cihana nam salmış o
lan sağlık yurdu sütunlarının eski 
şeklinde yerlerine konulması, Berga
manın tarihi zenginliklerine kıymet
li bir ilave teşkil edecektir. 

Marko Polo 
DUD 

Sergüzeştleri 

Leo Markun 

vardır. 

Eğitmenli dokuz köy mektebinin 

hepsi şimdilik sıhhi şeraitten uzak

tır ve bunlar, köy odalarında kurul 

muştur. Maamafih !>39 mali yılı 

içinde yeni planlara g5re eğitmenli 

mekteplerin inşası lçm hazırlığa baş 

lanılmıştır. Eğitmenli mekteplere, 

küçük talebeden başka, 260 vatandaş 

da devam etmektedir. 

Yine mali sene içinde İğdir nahi

yesinin Ugru ve Kızılveren, Boyalı 

nahiyesinin de Çavuş köylerinde bi

rer ilk okul inşası tasavvur edilmek

tedir. 
Bunlar yapıldığı: ve merkezdeki 

yatılı ilkokul da ikmal edildiği tak

dirde, kazamızdaki okuma çağında 

bulunan çocukların yansından faz
lası tahsil imkanını bulacaklardır. 

5 
Acemi Bir 
Köylil Kızı 
A. Pusklrı 

Cep Kitapları Serisinin Bugüne 
37 

Kadar eşref iği 
Cihan Harbinin 

Bir Hulasası 

6 
İspanyada 
Engizisyon 

Clcment Wood 

~ 
11 - 12 - Demokrasi ne demektir? 

Jımea Brlce 

13 - Büyük Katerine ve 
işıklan 

Leo Markun 

14.-15 - Karmen 
Proıpare Merlm6 

16 - Yirmi yıl. sonra 
M lh. Zoıçenko 

17 - 26 erkek ve bir kız 

Makılm Gorky 

18 - Kendi kendimizi tahlil 
Dantel, H. Sonu• 

8 

7 
Kazazede 

Guy de 
Maupassant 

Nefse İtimat 
Uykulu Kuytu 

l\lenkıb~i 
WaıilOi:ton İrvinı 

::., Waldo Eıncrson 

Bunlardan Başka Çıkanlar 
19 - Kleopatra ve aşkları 

Clement Wood 

20 - Sütnine 
Prındello 

21 - Aşkın tekhnülü 
22 - Kabahat kimde? 

O. Henry 

23 - Kırmızı saçhlar cemiyeti 
Konan Doy! 

24 - Çinin kurtuluş kavgasx 
All Rıza Çelik 

25 - Ablam nasıl evlendi? 
Jaroılıv Hışek 

26 - Tarihin meşhur kadınlan 
Leo Markun 

27 - İtalyan hik~yeleri 
Boceacclo, Danunclo vesaire 

28 - İspanyada istiklal savaşı 
Ati Rıza Çelik 

29 - Ege kıyılarından 
Hıllkırnaa Balıkçıaı 

30 - Lord N elsonla Lady Ha-

Kitaplar 

llocanın Hayatı 

ve Hikayeleri 
Ziya Şakir 

miltonun muaşaka!an 
Leo Markun 

31 - Yahudi dilşmanları 
Arthur Sohnltzler 

32 - İngilterede sanayi inkılabı 
Carlton Hayee 

33 - Artistin ölümü 
A. Çehof 

34 - Tolstoy'un hayatı ve 
eserleri 

35 
Edward Garnott 

36 - Sanayi kralı 
Upton llnclılr 

l\dres: l:nliara Caddesi Resit Efendi Hanı. Birinci Kat. Posta Kutusu 97 
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AVRUPA VE AMERiKAN AMBALAJ 
ve ETİKETLERİLE ŞANTAJ yapılmaktadır. Fransızca, İn~lizce kell
melerlc uydurma i.ı.imlcrle piyasaya çıkanlan ve fahiş fiyatlarla satılan 
bazı malları almak hescnize ve sıhhatinize zararlıdır. 

H A S A N ITRIY A Ti hakikt Avrupa ve 
Amerikan mallarından bile üstündür. 

Tabii 
Güzellik 

Hakiki 
Gençlik 

Ancak 

1TRIYAT1 LE Temin Olunur. 
Hasan Kolonyası, Lavantaları, Esansları, Pudrası, Kre
mi, Briyantini, Rui ve Alhkları ve her t ürlü parfömerisi, 
Dantos diJ macunu, Diı suları, Diş fırçaları yurdun her 
tarafında aranmaktadJr. En yeni metodlarla yeniden 
hazırlanmaktadır. 

HASAN Itriyat ve müstahzaratının azlığını bahane ile piyasada 
fiyat yiikseltiyorlar. Şubelerimiz hakiki fiatlariyle müşterilerimizin 

emrine amadedir. 
İzimirde Kemeraltında, K araköyde Köprübaşında şubelerimiz açılmıştır 

# ........................................ ... 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların 

dan mütevellid sanc1l:ırınız, damaı 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri· 

l\izi U R 1 N A L ila geçirini7 

URINAL 
. Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş, alınması kcı 

;r::-z..-- /aydır. Yemeklerden sonra yarın 

bardak su içerisinde alınır. ı 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - tSTANBUL 

................................ , .......... .. 
TÜRKiYE AV DERiSi VE KORK TÜCCARLARINA : 

939 Nisanının 15 inden itibaren İstanbulda Hihran Ohanian, Mihran 

Ohanian ve Şeriki Firmalariyle ticaret alakarruzı kestik. Bizimle iş 

yapmak isteyen Av derisi ve kürk tüccarlarını memnuniyetle kabul 

ederiz. 

Gbr. Ohanian Leipzfg, C. ı. Nikolatstrasse 27 /29 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniar·ı 
Kendir tohumu 15-5-939 tarihinden itibaren D. D. 106 No.lu tarifeye 

ithal edilmiştir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (1594) (3005) 

~ ........................................... __ , 

Şehir Hatları Vapurları Kahve Ocakları 
1 Haziran 1939 dan itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ki

raya verilecektir. Arttırma 18/5/939 saat 14 te Denizbank Kamara 
Servisinde yapılacaktır. (1500) liralık teminat lazımdır. Şartları öğren
mek için hergün mezkur servise müracaat edilebilir. 

TAN 
w~ ............................................ '\. ı 

BIOGE İNE 1 
KAN· DERMAN 

Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gi hl hastalıklara tutulmamak için 
Sağlığınızı BİOGENİNE , Kan ve Derman haplariyle sigortalayınız. 

B(OGENINE En birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tc-
: sirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır. 

RIOGENINE: 

BIOGENINE: 

Daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir. Hal
sizliği giderir ve hariçten gelecek her türlii 
mikroplan öldürür.. Tatlı bir iştiha temiıı 
eder. Sinir ve adeleleri sağlamlaştırırı zeka
yı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi ildi-
dann en birinci devasıdır. 

Kullananlar kat'iyen havaların değişmesin
den müteessir olmazlar. Çünkü vücudü her 
zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten 
gelecek her mikroba galebe çaldırır ve bu 
sayede müthiş akıbetlerle neticelenen Grip, 
~ezle, Eı;ıfloenza, Sıtma gibi hastalıklardan 
korur. 

Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam bi
rer, sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız sabah: aksam birer B İ O -
G EN i N E almalıdır. Hasta olanların kurtulması icin de bu miktar 
bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur ' . 

DiKKAT 
YALNIZ TAŞDELEN SUYU iÇiNiZ. 

Vakıf Menba Suları lıletme Müdürlüğünden : 
En son sistem sıhhi tesisat Alemdağında "Taşdelen" suyundadır. El

deki mütehassıs raporları bunu göstermektedir. Emniyetle içiniz. Etı
ketine dikkat ediniz. "Taşdelen,, suyu içmekle kendi sıhhatinizi koru
muş ve vakıflarca Türk Abidelerinin korunmasına, gariplerin hastaha
nede yatırılmasına, fakirlerin imaretlerde bakılmasına yardım etmiş 

olursunuz. "2805,, 

, 

3 - 5. 939 

GRiP, NEZLE, ROMATiZMA; BAŞ; DIŞ 
ve b ütün ağrıların bir ic ik ilacıdır. 
DERMAN dan bafka bir kate almayınız. 

DERMAN, Dermandır. 

Lüzumunda G ünde 3 Kaşe Afmabilir. 

İST ANBULDA HAVAGAZI VE 
ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSA Ti SINAIYE 

TÜRK ANONiM ŞIRKET1NDEN : 
Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan İstanbul Aboneman 
Şubemizin 29 . 4 . 939 tarihinden itibaren Cağaloğlunda Nuruosma
niye caddesinde kapalı fırın karşısında 30 numaralı binanın alt ka
tına nakleylediği ilan olunur. 

~ ................................................ ~ 
( Florya Plôi ları Kiraya Ver iliyor) 

lstanbul Belediyesinden : 
Tahmin bedeli 26101 lira olan Florya plajlan kapalı zarfla arttırmaya 

konulmuştur. Arttırma 22/ 5/ 939 Pazartesi günü saat 15 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Şartnamesi 130 kuruş mukabilinde levazım mü
dürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
1957 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tek
li fmektuplannr havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 te ka
dar daimi encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar ka-
bul olunmaz. (B.) (3040) 

.. ......... .................... lllİ .... ... 

olunur. 

KAYIP - Gelenbevi orta okulun

dan 934 senesinde aldığım şahadet

namemi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü yoktur. 

Behçet oi lu Hasan Şaban t:remkara 

Sah ibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Ldtfü DÖROtiNCtl Gazet ecilik ve 

Neıriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 

TAN Matbaan 

Bütün Ada · çamlarrnrn ve lavanta çiçeklerinin 

s ıh hi kokula rın ı t e rkibinde saklayan 

VE US ÇAM Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nın formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 
UMUMi DEPOSU : Nureddin Evliyazade, Ala t Ecza ve 

Itriyat deposu, İstanbul 

Gişe si 

Gişesi 

Daima Piyango 
biletlerinizi 

Uğur gişesinden alınız 

Galatada: Karaköy postane kar

şısı No. 33, Tel: 40021 

Dr HAFl7 f.EMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

1 

' 1 

Pazardan maada saat <14,30 dan 13 ~. 
Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Dl · 
vanyolu No. 104. 

Dr. Hayri Ömer 
ZOhrevf ve cllt h•ırt•lıl<l•rı mOt~hanıs 

Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 

kllt'1'1Stnda No. 183 Telpfnn :43!lR!' 


