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Muallimlerin ve mektep talebe.mlJn en kuvvetlJ yar. 

dımcısı, çocuğun en zengin kütnphanesldlr. Çocuğunu se

ven her babanın yavrusuna verebileceği en gilzel hediye. 

dir. Müessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. ( 

Almanya · Polonya 
Vaziyeti Vahimleşti 
Bugün Polonya Hariciye Nazırı 

Almanyaya Cevap Verecek 
Polongalılar Danzigi 
Feda Etmeyecekler 

. Avam Kamarasında Polonya Münasebetlerine 

Dair Sorulan Suallere Hükumet Cevap Verdi 
'Ankarada açılan ilk Neşriyat ~ongresinde Maarif Ve kilinin nutku dinlenirken 

Londra• 3 (Hususi) - Lehistan ile Almanya arasında 
devam eden gerginlik birdenbire vahim bir mahiyet almıştır. 
Bu vahameti iebarüz ettiren en belli başlı hadiset Almanya 
Hariciye Nazırı Vrm Ribbentrop'un, İt~lya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano ile C1Öri.lsmek üzere Şimali Italyaya doğru gitmc-

MÜŞTEREK SULH CEPHESiNiN FAALiYETi 

r.ı .. 
sidir. 
Von Ribbentrop Cuma günü !tal- vahı beklediğini ve bu cevaba he-

yaya varmış olacaktır. Ayni gün, Le- men mukabele azminde bulundu-
histan, Almanyaya ademi tecavüz ğunu göstermektedir. 
paktının ilgasına ve Danzig ile kori- Bu yüzden vaziyetin vahameti ga· 
dora ait taleplerine cevap verecek yet sarihtir. 
ve bu suretle iki hariciye nazırı va- ~omadan verilen haberler 
ziyeti cevaba göre tetkik ederek Le- Roma menbalanndan verilen ha
bistana kar~ı kararlar vereceklerdir. herle.re göre de Almanya ile Lehistan 

Sovyet Hariciye Komiser 
Litvinof istifa Etti 

Yerine Molotof Getirild 
'.R.'vam ~amarasında Türkiye ile 
aıkı münasebette bulunduğunu 

a5yliyen C hamberlain 

Alınanyanın bu şekilde İtalya ile arasındaki münasebetler azami dere
müşterck kararlar almak istemesi, cede fenalaşmıştır. Lehistan hükılme 
onun Lehistan tarafandan ret ce· ti, istişarede bulunmak için Berlin-

Tayyare Kaçakçıhğı Davası 

Avukat, Mahkemede 
Suçlunun Hakikatı 
Gizlediğini Söyledi 

- -
Ankara, 3 (TAN Muhabirinden)-= 

Tayyare kaçakçılığı hadisesinde ev
rak sahtekarlığı yapmaktan suçlu 
bulunan Hariciye Vekaleti memur- ~ 
la.rından Ruhi Bozcah'nın muhake
ınesine Ankara Ağırceza Mahkeme
sinde bugün öğleden evvel saat 10 
da başlandı ve öğleden sonra 15 te 
duruşmaya devam edildi. Reis Arif 
Güngören, aza Hayrullah Koka ve 
Mirsat Yamaç. Müddeiumwru ma
kamını müddeiumumi muavinlerin
·den Zihni işgal ediyordu. Suçlu Ru
hi ile avukatı Hamit Şevket te ha
%Ir bulunuyorlardı. 

Celse açılınca hakinı Ruhiye sor· \ 
du: 

deki sefirini Varşovaya çağırmıştır. 
Miralay Bek'in Berlindeki sefiri ile 
görüştükten sonra daha müsait. bir 

kat Lehistaı:ı gazeteleri, Lehistan hü
kumetinin eğilmemek azminde oldu
ğunu söylemekle Almanya ile Lehis
tan arasında yeni müzakerelerin baş
laması beklenmemektedir. 

Miralay Bek'in l 5 Mayısta Pairse 
gideceği haber veriliyor. 

Almanya yeni anlaşmalar 
yapıyor 

Almanya bir taraftan İtalya ile 
bu şekilde müzakereye giriştiği sı

rada İskandinavya devletleriyle de 
bitaraf bir cephe teşkili ile müzake
relere başlamıştır. Bu müzakerelere 
İsveç, Norveç ve Danimarka iştirak 
etmektedir. Her Hitler, 28 Nisan ta
rihli nutkunda Almanyanm, kendi- · 
siyle anlaşmak istiyen devletlerle, 
mütekabiliyet esası dairesinde ademi 
tecavüz paktlan yapm1ya hazır ol-

ı 

duğunu söylemiştir. Anlaşılan, İs-
kandinavya devletleriyle yapılan lngiltere - Sovyetler müzo:kere-
müzakereler, bu esas dairesinde ya- lerini Molotof'la bitirecek 
pılmaktadır. l L d H ı·ı .. o an or a ı ax 

Bugun Uorveç meclisinde Hariciye 

Askeri Ceza 

Chamberlain Türkig 
Jle Sıkı Münasebeti 
BulunduğunuSögled 

Jlloskova, 3 ( A.4.) - Yüksek Sovyet divanı, Hariciye Komi 
se1'i Lit~inof u kendi talebi üzerine, vazifesinden affetmiş v 
yerine icra .l<omiBerleri Heyeti Reisi Molotofu tayin etmiştir 

JJ-lolotof, icra f(omiserleı·i Heyeti Reisi ve Hariciye Komiser 
ü11ı·anmı la1Jıııacoktu·. 

Londra, 3 (Hususi) - Mister Chamı>erlain Öugün Avam 
Kamarasında soı·ulan bir suale cevap vererek İngilterenin 
Almanyayı ihata etmek istediği hakkında söylenen bütün 
sözlerin esassız olduğunu söylemiş, daha sonra Almanyaya da 
Lehistana verilen teminatın tıpkısını vermiye hazır olup ol
madığı hakkında sorulan bir suale şu cevabı vermiştir: 

· (Sonu: Sa. 10, Sü: S te) 

ZOGO TÜRKIYEDE 

- Hariciyeye gelen bir telgrafı, 
Cümhuriyetçi İspanyaya kaçak 
tayyare satmaktan suçlu Ekrem 
Köniğe vermek suretiyle onun bu 

(Sonu Sa. 10 Su. 2) , 

Davada ehemmiyetle ismi 
i geçen Ekrem König 

Nazırı beyanatta bulunarak Norve
çin bitaraflığını muhafaza azminde 
olduğunu bildirmiştir. Meclisteki 
muhafazakarların lideri de Norveçin 
herhangi bir tarafla birlikte hare
ket niyetinde olmadığını söylemiştir. 

Dört Şimal memleketinin Harici
ye Nazırlan, Almanya ile akdoluna
cak ademi tecavüz muahedesini gö
rüşmek üzere 9 mayısta Stokholm'-

Kanununda 1 

Tadilat Yapıhyor ı 

Tayyare kaçakçdığından suçlu Ruhi mahkeme huzurunda 
/t . 

1 da toplanacaklardır. 

Polonyanın i11ted:ği 
garantiler 

İngiliz kabinesi bu sabah saat on
da yaptığı toplantıda Polonyanın 

(Soru.t Sa.. 10 Sü. 1) 

Saşooaıea~ ----...... ~------
; lngi~~· .. :~r~:~!~ ~ yede butun bır memleketi 

~ 
silip süpürmek mümkün o-
lacak bir kudreti keşfetmek 
üzere bulunuyorlar. 

.. Küçük bir h3ta ile bütün 

i 
dünyayı tehlikeye koyabıle
cek olan bu keşfe ait ya
zıyı yedinci sayfamızda o
kuyunuz. 

Ankaraı 3 (Tan Muhabirinden) -
1632 sayılı askeri ceza kanununun 
148 inci maddesinde değişiklik yap•l
ması hakkrndaki kanun layihası !ıii

kumet tarafından Meclise gönde1"il
miştir. Kanunun mucip sebepler la
yihasında aynen şöyle denilmekt~
d : 

"Son zamanlarda devletimizin hu
kuki, siyasi, iktısadi nizamları ve 
teşkilatı esasiye kanunu ile muay
yen olan ana vasıflarına aykırı ve 
yabancı rejimlerin sistematik şekil

de propaganda edilmekte olduğu ve 
ordu mensuplarr arasında henüz ke-1 
rnale gelmemiş olanların bu fikirle-· 
re temayül ettirilmekte bulunduğu 

müşahede edilmiştir. Devlet kuvvet
lerinin en mühim kısmını teşkil eden 
ordu içinde yapılmak istenilen hu 
kabil suikastlerin failleri hakkında 
icap eden kanuni takibat yapılmak
ta, şiddetle tenkil ve tecziye edil-

(Sonu Sa: 10, Sii 4 de) 
Eski Kral ı·e Krcıliçenın şehrimizde alınmış rotofjrafianndan 

.(Muharririmizin yazıaı yedinci sayfamızda) 
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CEREMDEN PE 
------~ i an, Haluk! ... 
Yazan: M. Turhan TAN 

Q smanlı tarihlerinden biri Genç 
Osman vakıasını anlatırken 

§Öyle bir fıkra kaydeder: "Defter
dar Baki Paşanın yanında idik. Pa
di ahın otaklan yliklenmek üzere 
kadirga yanaştı. "Siz de çadırlarını
zı gönderin,, diye divandan emir 
geldi. Baki Paşa. kethüdası olan 
Mehmet Efendiye "Bizim de çadır
larımız kalmasın., dediler. O sırada 
Müneccimbaşı Mehmet Efendi gel· 
di. Aramızda yer gösterdik. O, Meh
met kethiidanın çadır çıkartmakla 

uğraştığını görünce güldü. Biz, "Pa· 
dişahın çndırlan Üsküdnrn geçti. O· 
nun için acele eder,, dedik. "Ne o 
geçmiştir, ne bu geçer,, dedi. O nrn· 
Iık Bnşbakı hademesinden biri gele
rek Süleymaniyede azim hengame 
koptuğunu, Ağa kapısına glıyn diin· 
ya halkının toplandığını haber ver
di. Müneccimbnşıya: "Padişaha bir 
keder ihtimali var mı,, diye sorduk. 
''Bilmem anıma Ramazana yetiş· 
mez,, t'evabrnı verdi. Sultan Osman 
tahttan Yedikuleye atılıp ve orada 
boğulup yok edildikten sonra Mii· 
neccimbaşıya bir kaç kere yakar
dım, askerin ayaklandığı gün neti
ceyi ne suretle keşfettiğini sordum. 
Cevap vermedi. Ben de ısrardan \'&z

geçmcdim. Nihayet bir gün dayann
madı, "Padişahın ''eliidcti talii olan 
hurcda (küsuf) vaki olmuştu. .Mü
neccimlik fenni nıuktazası kendisi
nin Ramazana erişmemesi Jnzım ge
lirdi,, dedi. 

Dünkü tarihli gazetelerde de öy

le bir fıkra gördüm: ''Budn • Peştcde 

oturan Ye keşiflerinin doğruluğu ile 
büyük bir şöhret ,.e servet kazanan 

bir falcı kadın on günler içinde za· 

lnta tarafından tevkif edilmi tir. Bu 

kadın A\•ushırynnın Almanyaya il

tihak edec.eğini, daha doğrusu Al
manyaca ilhak edileceğini -,hadi e

nin vukuundan- bir kaç ay önce 
haber verdiği gibi ortada fol ve yu

murta yokken Çek - Slovakyanın 

baı>ına gelecek fcJilkctlerj de -son 

vakıalan tasrih ederek- açık açık 

söylemişti. Onun her dediğini hildi

selerin ispat etmesi kendisine tabi· 

ntiyle şöhret ve bu şöhret te yine 

tabiatiyle servet temin ettiğinden 

falcı kadın yüksek tabaka mensupla

" arasında yer almış ve nüfuz sahi

bi olmuştu. Zabıta, her nedense, bu 

durumdan _üphelenerek kadını rnah

pese attığı gibi şu köşede, bu Jtöşede 
falcılığa yeltenen dişili erkekli se· 
kiz on ki iyi de hapseylemi tir.,, 

"Oç yilx yirmi ene ev,•el İstanbulda 
saltanat aleyhine bir ayaklanma vu· 
kua geleceğini ve Padi ahın gide
r:ileceğini haber veren .Müneccimba
~ıya keramet isnat ederek o nüma
yişini tarihe geçiren saf yürekli 
kimselerle yirminci asrın ortasında 
kahinliğe inanan Pe te halkının ayni 
idrak seviyesinde olduklnnna şüphe 
yoksa da ne onlan, ne bunlnrı tezyif 
etmek elimizden gelmez. Çünkü oğ· 
)unun şah ında bütün bir gam diin· 
yaya hitap eden büytlk şairimiz Fik
retin: "İnan, HalUk! Ezeli bir şifa
dır aldanmak,, demesinde -asırln

nn dahi tekzip edemediği ve edemi
yeccği- bir hakikat vnrdır. 

Aldanmak. biraz olsun gülcbflmek 
demektir. Eğer insanlar aldanmayı 
da bilmt: elerdi yer yüzü vaveyH'ı 

dolu bir mah erden başka bir şey o· 
lam azdı. 

Toprak Kayması 
Son günlerde, Vaniköy Kuleli şo

sesi üzerinde 78 numaralı yalının kar 
şısındaki arazinin aşağıya doğru kay
makta olduğu tesbit edilmiştir. Me
sele dün belediye daimi encümenin
de müzakere edilmiştir. Verilen ka
rara göre, heyeliinın durdurulması i
çin masrafı biltıhare sahibinden alın
mak üzere belediye tarafından icap 
eden tedbirler alınacaktır. * Cihangir caddesinin katranlı §<>

se olarak yapılması 18.480 lira ile 
müteahhide ihale edilmiştir. * Son haftn içinde Fatih kazasın
da yere tükürmek ve sokağa süprün
tü atmaktan 18 kişi, Adalar kazasın· 
da ise belediye zabıt3 talimatname
sine aykın hareket eden dört kişi ce
zalandırılmıştır. 

TAN 4. 5. 939 

Enatitüsünde açılan Neşriyat Kongresinde Başvekil kongreye riyaset eder ve Maarif Vekili nutkunu söylerken 

Tramvay 
Tünel 

Ele +r·k 

Bir Motö Uç • 
çı 

Kişi Boğ 
Ankara. 3 ('ran Muhabirinden) -

İ!;':tanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü ile İstanbul tramvay ve tü
nel idareleri teşkilat ve tesisatları
nın İstanbul belediyesine devredil
mesi hakkındaki layihayı hlikumct. 
meclise göndermiştir. 

Layiha es=ıslarına göre, İstanbul 
belediyesine devrolunan idareler "Js
tıınbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Mücfürlüğü" adıy
la kurulacak hükmi şahsiyeti haiz 
v~ Istanbul belediye :-eisliğine bağlı 
bır umum müdürlük tarafından ida
re olunacaktır. Bu umum müdürlü
ğün vazifeleri tesellüm muamelesini 
yapmak, Istanbul füımeli, Anadolu 
yakaları ile civarınn ve Adalara e
lektrik tevzi etmek, elektrik ve tram 
vay şebekelerini tanzim, tadil ve ıs
lnh etmek olııcııkhr. 

1944 tarihine a r e isatın ıs ah 
ve tevsii için getirilecek her tüı lii 
malzeme, mak'nc, 8.ln w.e edevat 
gümrük resminden muaf olacaktır. 

Layihada, şirket memur ve mi.is
tahdemleri, bunların maaşlan, tekaüt 
sandık1arı ve saire hakkında hüküm
ler mevcut bulunmaktadır. Muvak
kat maddeye göre, İstanbul Tramvay 
ve Tünel idaresinin salın alma mu
kavelemesi mucibince devlet'-= geçti
ği tarihten itibaren Istanbul beledi
yesine devir tarihine kadar sirket 
usullerince taayyün eden ve edecek 
olan varidat aylık, gü11delik masraf, 
tamir ve tesis. işletrncyc miiteııllik 

bilcümle sarfiyat ile, sahn alma mu
kavelesinin tatbikine taalluk edC'n 
tediyeler Mümıkale ve Muhabere Ve 
kiıletinin tasdiki ile tekemmül ede
cektir. 

Münakale Vekaleti TeJki atı 
Münakale ve .Muhabere Vekaleti

nin teşkilat projesi kati şeklini al
mıştır. Proje bugünlerde meclise sev
kedilecektir. Yeni projede vekalete, 
:posta, telef on, telgraf, devlet demir 
yolları, devlet hava yolları, devle~ 

limanları, devlet deniz yolları olmak 
üzere beş umum müdürlük bağlan
maktadır. 

Bundan başka yeni teşkilatta bir 
müsteşarlık ve bir müsteşar muavln
liği vardır. Müsteşarlığa bağlı olnn 
Vekalet daireleri şunlardır: 

idari müşavirlik, teftiş heyeti reis
liği, tarife ticaret dairesi reisliği, de
niz nakliyat reisliği, liman hizmetle
ri daire reisliği, hukuk müşavirliği, 
zat işleri, muhabere ve mürasele mü
şavirliği, hava nakliyat müdürlüğü, 

Çatalcanın Mimar Sinan köyunden 
Bcızkıran motorü sahibi Ismail kap
tan Mimar Sinan köyü civarında mo
törü ile dolaşırken sahilden takriben 
l 5 metre açıkta kum yüklü bir motö
rün batmış olduğunu görmüş ve ha
ber vermiştir. Motörün su içindeki 
vaziyetine göre çok =ıni gelen bir clal
ga ile birdenbire ve baş aşağı battı
ğı anlaşılmaktadır. Geminin bnş altı 
nmbar kapaklarının kapalı bulunma
sından tayfaların dışarı çıkmağa va
kit bulamayıp ambar içinde boğul
duklarına ihtimal verilmektedir. Mc
ınurlar bu suretle tetkikat yaparlar
ken diğer taraftan jandarma da bu 
civarda balık avlıyan balıkçıları 

karakola çağırarak ifadelerine müra-

MOTEFERRIK: 

a arımız ndi~tl er 
Tekirdağ, 3 (A.A.) - Dün 'fekir

cağdaki alaylarda and içme merasimi 
yapılmıştır. Alay komutanları, alay
larının şerefli mazisini ve and içme
nin kudsiyetini cnlattıktan sonra bü
tün askerler takım halinde tümen 
komutnnmrn huzurunda yemin et
mişlerdir. Bu merasim bittikten son
ra tümgeneral Kemal Balıkesir, he· 
yecanlı bir söylevle Türkün yığitli
ğlni, Atalarımızın mertliğini tebarüz 
ettirmiştir. 

Mustafa Nurinin Tetkikleri 
Ticaret Vekaleti müsteşar muavi

ni Mustafa Nuri dün Turkofise gele
rek ofis müdürü Cemal Ziya ile bir
likte bazı muamelelere ait tetkikleri
ne devam etmiştir. Mustafa Nuri üç 
dört gün kadar tetkiklerine devam 
edecektir. 

Istanbula naklen tayin edildiğini 

yazdığımız lzmir Türkofis rnii<liirü 
Orfi yine lzmirde bırakılmıştır. Ce
mal Ziya eskisi gibi ofis müdürlüğii
nü ifa edecektir. 

Güvercin Gübreleri 
Milli erniak idaresi, Ayasofya mü

zesinin dahili duvarları üstiindcki 

güvercin gübreleri müzayede ile bir 

müteahhide satmıştır. Bu pisliklerin 

deri sanayiinde kullanılır faydalı bir 

madde olduğu anlaşıldığmdan birçok 
talip çıkmışlır. Gübrelerin 10 çuvalı 
600 liraya satılmıştır. 

levazım, nakliyat ve evrak müdürliik 
leri. 

Yeni teşkilnt 1 haıirandan itibaren 
tatbik olunacaktır. 

caat etmiştir. Neticede bu motörün ı:-: 
iki gün evvel bu civardan kum yük-1 U • h 
!iyen 35 tonluk ve 3 tayfalı (Namaz- nQplS ane 
giıh) motörü olduğu anıaşılmı~tır. Ba B • 
lıkçıların söylediklerine göre motör ınaSl 
sahilden ayrılır ayrılmaz şiddetli bir V k 
yıldız fırtınası başlamıştır. Fakat va- .l l l l l Y 0 7 
kit gece olduğundan motörün ılkıbeti 
hakkında hiçbir şey görülememiştir. 

Motör tayfalarının bulundukları 

ambarda arama yapmak üzere Istnn
buldan dalgıç göndcrılmesi için Si
livri liman memuru tarafından deniz 
ticaret müdürHiğiine telgraf çekil
miştir. İstenilen dalgıç bugün gönde
r:Iecek ve a.ncak bundan sonra tay
f alarm akıbetleri anlaşılmış olacak
tır. 

BELEDiYEDE : 

Eğ ence Yeri arifeleri 
içkili eğlence yerleri tarifelerinde 

tenzilat yapmak için belediye iktı
sat müdürluğünce yapılmakta olan 
tetkikat bitmiştir. Tenzilatta nazarı 

itibara alınan esas müessesenin mev
kii, çalgılı olup olmadığı, artist is
tihdamı, bunların ecnebi olup olma
dıkları, kazanç vergileri miktarı gi
bi, hususattır. Bundan başka rekabe
tin cari olmadığı sayfiye yerlerinde
ki gazino ve eğlence mahallerinde 
de halkın aldatılmasına meydan ver
memek için tedbirler alınmaktadır. 

Bir mayıstan itibaren bütün tarifeler 
tetkik edilerek, yenidan tesbit ve tas
dik edilmektedir. 

Başvekilin Cevabı 
Başvekil Refik Saydam, Jstanbul 

Tramvay, Tünel ve Elektrik idarele
rinin İstanbul belediyeı::ine devri do
lnyısile kendisine çekilen tcşekkiir 1 

telgrafına şu cevabı vermiştir-

V•ll ve Belediye Reisi LOtfl Kırdar 
lst•nbul 

"Tramvay ve Tunel İdaresinin İstanbul 
Belediyesine dcrri hakkında hazırlnnr.n 

kanun lfıyihnsı mUpasebetlle Vllôyet U
mumi Meclisince izhar olunnn duygulara 
tcşekkUr ederim." 

Baovekll 
Refik Saydam 

Belediyede Memur Kursu 
Belediye, muhasebe teşkilatında 

çalışan memurların mesleki müktc· 
sebatlannı arttırmak için bir kurs 
::ıçmağa karar vermiştir. Belediye 
bütçesi haziranda tasdikten çıkar çık 
maz bu kurs ::ıçılarak memurlar kı
sım kısım buraya scvkedilecektir. 

Ayrıca bir de belediye otobüsleri
ni idare edecek şoförleri yetiştirmek 
iizere bir şoför kursu açılacaktır. 

Eski Adliye sarayı 933 senesi ka
nunuevvelinin üçüncii günü yanmış
tı. Adliye Vekaleti Istanbul icrala
rında bulunan yarım milyon lira mik
tarındaki sahipsiz parayı yeni bir ad
liye sarayının yapılmasına tahsis et
miş ve hapishanenin yerinde bir bi· 
na yapılmasına karar vermişti. \Te. 
kalet inşa pltınlarını hazırlamtş ve i
şe başlayacağı sırada bu binanın ta
rihi bir kıymeti olduğu ileri sürüle
rek yıktırılamıyacağı hakkında bir 
fikir ortaya atılmıştı.Adliye Vekfıleti 
bunun iızerine bir mütehassıs h~ycte 
hıı hlnnvı t.lc11c pf'tı'M'r'lhı t•rJhoi .... 

mimarlardan teşekkül eden bu heyet 
tc yıkılma kararı vermişti. 

Adliye Vekaleti bu karar üzerine 

dün müddeiumumiliğe hapishanenin 
derhal tahliye edilmesini bildirmiş

tir. Hapishane bu sabahtan itibareı"l 

boşaltılacak, içinde bulunnn 425 malı 
kumdan onu Imralıya. diğerleri de 
Üsküdar ve Istanbul tevkühanesine 
yerleştirileceklerdir. Tahliye işi bir 
kaç güne kadar ikmal edilecek ve es
ki binanın derhnl yıktırılmasınn baş
lanacaktır. Yeni binanın inşa plan
ları ve parası hazır olduğu için bir
kaç aya kadar inşaata başlanacaktır. 
Bu suretle İstanbul altı sene .;;onra 
yeni bir adliye binasına kavuşacaktır. 

Oç Ayhk Yoklamaları 
lstanbul Defterdarlıllından: 

Mütekait, dul ve yetimlerin nazan 
dikkatine: BilOmum zat maaşları sa
hiplerinin mayıs - 1939 birinci altı 
aylık yoklamnsı ..... 

ı - 4 - 5 - 939 tarihinden itibaren 
25 - 5 - 939 tıırlhinc kadar, mütekn
it. dul ve yetimlerin yoklama mua
melesi yapılacaktır. 

2 - Yoklama her gün saat 9 dan 
12 ye ve 13 ten 17 ye kadar devam 
edecektir. 

3 - Zat manşlnrı sahipleri; fo
toğrafiı nüfus hUviyet cüzdanını ve 
resmi sencUerlni ve bir yeni fotoğ
rnfüırını ve malül olanlar mahiliyet 
raporlannı ve yoklama llmUh;ber
lerinl bizzat beraberlerinde getirip 
mensup olduklan malmildllrlüklen· 
ne ibraza mecburdurlar. 

4 - AU'ıkadaranın derhal milra
caaUıın iıtın olunur ... 

KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

S - Amlanyan1n Çekoslovakya
yı işgali üzerine eline geçen harp 
malzemesi hakkında şimdiye ka· 
dar hiç bir rakama tesadüf etme· 
dik. Bu hususta bir fikir verecek 
rnaliımatınız \•ar mıdır? 

C - Hitler son nutkunda Çe
koslovakyadan alınan ganimetleri 
şu suretle saymıştır: 
Tayyare l,582 

Tayyareye karşı müdafaa 
topu 501 

2,175 
785 
469 

43 ,876 
114.000 

1,090,000 
1,000,000,000 

Ağır ve hafif top 
Bomba makinesi 
Tank 
Mitralyöz 
Otomatik tüfek 
Mermi 
Piyade mühimmatı 

kıymetinde 

Kurşun 3,000,000 
Bundan maada bir çok motör, 

köprü levazımı, tayyare projektö
rü vesaire. 

S - İngiliz Harbiye Nazırı ile 
Amerika Maliye Nazın Yahudi 
imi~, doğru mudur? 

C - İngiliz Harbiye Nazırı 
Hor - Belicht.ı isminde bir Yahudi
dir. Amerika Maliye Nazırı da, 

:o... . ,:- . . ... . ·. • 

·:ç ··~ E "Y· A P" " . ~ 
vaktiyle Amerikanın Türkiye se
firi Morgentaw'ın oğludur ve Ya· 
hudidir. 

• 
S - Behçet Kemal Çağların ad-

re~i nedir? 
C - Ankarada Ulus Matbaası· 

na yazınız. 

Amerika İle 
Ticaret 

Anlaşması 
Bir ay evvel aktedilmiş olan Tür~ 

kiye - Birleşik Amerika ticaret an 
Jnş:masının tatbikine yarından itib 

ren başlanacaktır. Bu anlaşma mu 

vakkat olarak tatbik edileceğine gö

re ilerde iki memleketin ticari vazi• 

yetindeki inkişaflnrn göre anlaşm 

hükümlerinin genişletilmesi imkiın 

lan olduğu söyleniyor. Son bir o 
içinde Amerika ile ehemmiyetli ih· 
racat işi olmamıştır. Bunun sebebi 

takas usulü ile yapılan muamelelerin 

yeni anlaşma ile devam etmiyece~i 

hakkında alakadarların aldıkları ma

lıimat üzere işleri gevı;etmls olmala

rıdır. Yeni anlaşma serbest döviz e

sasına tabi olduğundan yarından son
ra Amcrikadan getirilecek veyh ora
ya gönderilecek mnllnr için veni bir 
.. uı .uı. ... _ 

• 1 

:mal •aziyctlerde oldugu gibi Ameri

ka ile ithalat ve ihracat muamcl .. ler i 

claha basit bir şekilde neticelendiril

mi§ bulunacaktır. 

MAARiFTE: 

Gençlik Bayramı Hcuırhğı 
19 Mayıs spor ve gençlik bayramı 

programını hazırlamak üzere kay

makamlar, maarif müdürü, halkev

leri reisleri, gençlik murahhasları, 

kaza parti reisleri, spor khipleri dun 

öğleden ~oııra vali muavini Hüdai 

Karatabanın riyasetinde bir toplan

tı yapmışlardır. 19 mayıs günü Tak
sım, Beşiktaş Şeref, Usküdar, Şem
sipaş::ı, Süleymaniye, Şehremini, Ka
ra.gümrük ve Bakırköy spor sahala· 
rında halkevleri tarafından merasim 
yapılacak ve spor bayramı kutlana
caktır. 

TA K V 1 M ve HAVA 

PERŞEMBE 

4 Mayıs 1939 

5 inci ay GUn: 31 Kasım: 178 
Arabt: 1358 Rumt: 1355 
ReblUlcvvel: 15 Nisan: 21 
Gilneş: 4.55 - Öğle: 12.10 
İkindi: 16.04 - Akıınm: 19.07 
Yatsı: 20.52 - İmsCik: 2.58 

Hava Vazi ti 
Ycşllköy meteoroloji istasypnundnn alı

nan mnltımnta göre, hava yurdun Tra1<
ya, Kocaeli bölgeleri ile Egenin şimal, Ka
radenJzin şark kısımlarında ço!t bulutlu 
ve mcvzıt ynğı:ılı, dl er bölgelerde umu
miyetle bulutlu geçm!ıı, ril7~Arlar do u A
nadolud:ı garbt, cenup doğusunda şimali. 
digcr bölgelerde 61lrid tstıkametten ort:ı 

ku·"' ette esmiştir. 
DUn İstanbulda hava çok bulu•ıu eae

mı:ı. rilzgAr cenubu ııarlddcn saniyede l ·2 
metre hızla esmiştir. Saat 14 +e h va taz
yiki 1010.6 milibar idi. SUhunet ..-n yQk
sek 24.9 vo en dilşilk 9 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 

Kandilli Rasathanesi 
Bir Zelzele Kayd tti 

f tnnbul, 3 (A.A.) - Kandilll rnsatha· 
nesinden: 

Bugiln snat 15 1 33 dakika 7 saniye E'ecc 
ıtddeill bir zelzele kaydedilmiştir. M rkPz 
ilstUnOn istanbuldan 5!100 kilometre me
safede olduğu tahmin edilmektedir. 



--
[BUGÜN 1 
Yeni Bir Buhran 

Yazan: Ômer Rıza DOCRUL 

D ünya işleri o kadar bozuldu 
ki bir buhranı savuşturup ra

hat bir nefes almadan yeni bir buh
ran başgösteriyor ve bir lahza bile 
•ürıniyen o rahat nefesi zehirliyor. 
llele son haftaların hadiseleri, en 
sağlam sinirleri koparacak, en kuv
vetli muhakemeleri sarsacak bir ma-
hiyet aldı, Dakika başında y~ni teh
likelerin umumi sulhü tehdit etmesi 
ve bütün insanlık dünyasına en kor
kunç endişeleri yaşatması, bu tehli
keleri bertara{ etmek için vı.ık~ bu
lan teşebbüslerin ağır aksak yürü

Gnr. Veigand 
An karadan 

Hareket Etti 

Bugün istanbuldan 

T ayyareyf e Bükreşe 

Hareket Edecek 
mesi ve bir kati karara bağlanın.ama- Ankara, 3 (A.A.) -- General Vey-
111., Avrupanın yakın istikbali bakı- gand bu akşam saat 19.15 te lstan
hlından ancak bir felaket alameti bula hareket etmiştir. 
sayılabilir. !stasyonda Milli Müdafaa Vekili 
Şimdi de Danzig ve koridor mese- General Naci Tınaz, Hariciye Genel 

leleri Avrupanın mukadderatını teh- Sekreteri Büyük Elçi Numan Rifat 
tlit etmektedir. Menemencioğlu, Fransa Büyük Elçisi 

1 ı- -Tahranda 1 

1 Şehitlerimiz İçin 
MerasimYapddı 1 

Tahran, 3 (A.A.) - Tahran 
gazeteleri, iki tayyarecimh;in 
şehadetiyle neticelenen mües•üf 
kaza hakkındaki haberi siyahla 
çevrelcnm:ş sütunlar içinde ver
mekte ve yazılarıum sonunda 
kardeş milletin yasını ve .kede
rini başta Majeste Şehin:;.ah ol
duğu halde, bütün İran milleti
nin candan paylaştığını bildir
mektedir. 

Babıali 
Kazıhyor 

3 

Yazan: B. FELEK 

Kırk yıllık Babıali yokuşu nİ· 
hayet belediye kazmaları al

tında tarlaya döndü. 1.Jstünden sa
daret alayları geçmiş olan bu gör
müş, geçirmiş yokuşun altından da 
neler geçiyormuş, neler? 

Elektrik, hava gazi, telefon. ter
kos suyu, kırkçeşme suyu, atik ve 
cedit kanalizasyon. 

Yalnız işin garibi şudur ki; sada
ret alayları aşağıdan yukarıya çı
kardı, ismi geçen son iki ınecra yu
kardan aşağıya iner. 

Anlaşılan Almanya, artık bu mese- ve elçilik erkanı ve diğer bir çok as
lenin halline karar vermiştir: Her keri ve mülki zevat tarafından uğur-
llitıerin 28 Nisan günü söylediği nu· lanmıştır. ,--

General Veigand, Mareşalımızın verdiği ziyafette 

İran hükitmeti ölen layyare
cilerimiz için Medid camisinde 1 

bir hatim meclisi tertip eyle- ı · 
ıniştir. Bu mecliste Başvekil, j 
Parlamento Reisi, Hariciye Ve-
ziri, Harbiye Veziri, diğer ka
bine azası, bir !;Ok mebuslar, 
Hariciye Vezareti erkanı, İran 

Generalleri, İran matbuat erka
nı ve kesif bir halk kütlesi bu
lunmuştur. Hatim meclisine Mı
sır, EfJ:anistan ve Irak heyetle
riyle sefaretleri erkanı da i~ti
rak eylemiştir. Mecliste başta 
Rana Tarhan olduğu halde bü
tün heyetimiz, Büyük Elçimiz, 
sefaretiıniz erkanı, subayları -
mız, erlerimiz ve gazetecileri-

Bu yıllanmış caddenin terihini, 
memleket mukadderatı üzerindeki 
tesirlerini bilenler yolun kazılması
nı, altı üstüne gelmesini ve nihayet 
asfalt cadde haline sokulmasını bu 
meşhur kalem pazarının hayatında 
bir yenilik, bir devre başı saymak ve 
bunu bir f allhayır addetmek isti
yorlar. tuktan anlaşıldığına göre Almanya, Bir askeri müfreze selam resmini 

nanzigin kendisine ilhakını ve ko- yapmış, iki memleket milli havalan 
ridor içinde Almanya ile Şarki Prus- çalınmış ve halk general Veygandı 
Yayı biribirine bağlıyacak geniş bir ı t 

Şiddetle alkış amış ır. Yolun kendisine verilmesini istiyor. 
General Veygand, Romanya hükuAinıanya bu yolda şimendifer yapa-

cak ve burada hariçez memleket hu- metinin kendisine tahsis ettigi bir 
kukundan istifade edecektir. tayyare ile yarın Bükreşe hareket 

Lehistan Danzigten feragat etmek edecektir. 
istemediği gibi Almanyaya bu yolu General Veygand Ankaradan hare
\'errnek ve ona bu hukuku temin et- ket ederken Havas'ajansı muhabiri-
nıek istemiyor. Bu yüzden iki taraf y daki b tt 
arasında gerginlik başgöstenniştir. ne aşagı eyana a bulunmuş-
Fakat mesele bundan ibaret değildir. tur: 

Çekoslovakyamn ortadan kaldırıl- "Tahrandan dönüşümde Ank3.rada 
nıası, ve Memelin zaptolunması üze- tevakkuf ederek esasen tanımakla 
rine Almanyadan yana kendini tehli- müftehir olduğwn Reisicümhur !s
kede gören Lehistan, istiklali tehlike- met !nönüyü selamlamak istedim. 
Ye uğradığı ve bir tecavüzü silahla Reisicümhur hakkımda en ıutufkar 
karşılamıya mecbur olduğu takdirde 
İngittere ile Fransadan her müzahe
l'eti görmek için teminat almış ve ay
ni teminab İngiltere ile Fransaya 
l>errniştL 

kabulü gösterdi. 

Ayni zamanda devletin en yüksek 

şahsiyetlerile ve askeri rüesa ile de 
temas ettim. 

Kıymetli bir hatırasını taş;dığım 

İngiltere 
Romanyaya 

Kredi Veriyor 
Londra, 3 (A.A.) - Bükreşte bu

lunmakta olan ve lngiliz - Romen ik
tısat müzakerelerini idare eden Ingi
liz heyetine mühim yeni talimat gel
miştir. Heyete Romen taleplerini da
ha geniş bir nisbetlc mütalea etmesi 
icin mezuniyet verilmiştir. Bu cüm
l;den olarak evvelce, Romanyaya 
yapılması derpiş edilen beş milyon 
!ngiliz liralık ikrazın miktarı daha 
ziyade arttırılarak ve faiz haddi de 
yüzde beş buçuğa indirilecektir. 

!stikraz müzakerelerinin bir kaç 
güne kadar neticelenmesi bekleniyor. 
Romanya bu istikraz :.ıe Ingiltereden 
silah ve mühimmat alacaktır. lstik
razı da Ron'\'?n mahsulleri vermek su 
retile ödiyecektir. Böylece Lehistanın vaziyeti bir 

hayli kuvvetlenmis ve Almanya ile 
arasında vulcu hulaealr -:!--• " 
~uı ua111t ıhlfsaıt ve daha müsavi şart-

bütün konuşmalarım fevkalade_ bir an g Afanef 
samimiyet ve itimat içinde olmuş ve , Alm Y 

ltlr arasında VUkuu beklenmişti. 
Halbuki Alınanya, bu şekilde ha

l'ek~t etnıedi ve geçen 28 Nisan günü 
Lehıstan ile arasındaki ademi teca
VÜz paktını kaldırmakla Lehistana 
kendi şartlarını kabul ettirmek fik
rinde olduğunu gösterdi. 

Lehistan boyun eğmek niyetinde 
olınadığı için, ademi tecavüz paktı
nın ilgasına ait muhtıraya cevap ver
nıek üzere hazırlanmaktadır. Cevap 
Yarın verilecek ve Lehistan Hariciye 
Nazırı Albay Bek'te Lehistan mecli
sinda bir nutuk söyliyerek vaziyeti 
izah edecektir. 

Lehistan tarafından dik bir sesle 
\'e red cevabiyle karşılanmayı guru
l'U.ııa yedirmiyen Almanyanın Çekos
lo'Vakya hadiseleri sırasrnda hareket 
ettiği gibi sulhü tanımıyan bir emri
'78ki hazırlamak üzere oldu~u anlaşı-
hyor. -

Almanya Hariciye Nazın Von Rib
bentrop'un Lehistan .tarafından tam 
tevap verileceği günde İtalyaya 
gitmesi ve Kont Ciano ile gayet mü
hlnı kararlan müzakere edecekmiş 
gibj vaziyet alması, bu emri vakie 
doğru atılan en kati adımlar sırasın
da sayılıyor. 

'YYani demokrasiler, yeni ve mü
hiın bir imtihan karşısında bulun
bıaktadırlar. Demokrasiler, Almanya 
tlu-afından vuku bulacak yeni bir 
hareket karşısında gevşedikleri ve 
hu harekete mukabele etmedikleri 
takdirde blribirinl takip edecek yeni 
eınrj vakiler karsısında kalacak ve 
kendilerini toparİamıya vakit bile 
bulamadan her işin çığırından çık
tığını göreceklerdir. 

İki taraf ta bir müddettenberi bir 
•ürü hazırlıklarla ve bir sürü tedbir
lerle meşguldür. Bütün bunlar önii
ınüzdeki günlerde denenecek ve kıy-
metini gösterecektir. . 

Yeniden mühim günler geçlrıyo-
ruz. 

Yugoslavyanın Yeni. 

alakalı noktai nazar teatilerine im

kan vermiştir. 
Türkiyede bulunduğum müddetçe 

gösterilen ihtimamdan dolayı da fev-
kalade mütehassisim.'' 

Amerikanın Bir Harbe 

Sürüklenmesinden 

Korkuluyor 
Vaşington, 3 (A.A.) - Ayan aza

sından demokrat Bankhead, parla
mentonun 15 hazirana kadar tatil et-
mesini ve yalnız hariciye encümeni
nin bitaraflık kanununu müzakereye 
devam etmesini teklif eylemiştir. 

Bu teklüe bit' çok ayan azası der
hal itiraz etmiş ve kongrenin devam
lı olarak inikat halinde kalmasını is
temişlerdir. Buna sebep Amerikanın 
bir harbe sürüklenmesine mani ol
maktır. 

Mezkur teklüe itiraz eden hatiple-

re nazaran kongre, Amerikanın bir 

harbe sürüklenmesi ihtimali bertaraf 

oluncıya kadar toplanmakta devam 

etmelidir. 

FUistin işinde 

lngilter~nin 

Mukabil Teklifi 
Kahire, 3 (A.A.) - Büyük Britan

ya elçisi bugün Mısır Başvekiline Fi

listin meselesine dair Arapların yap

tıkları teklife !ngilterenin mukabil 

teklifini tevdi etmiştir. !ngilterenin 

bu mukabil teklüi kati mahiyette de

ğildir. Londra hükumeti bu mesele

deki kati hareketini henüz tesbit et
memiştir. 

Sırp • Hırvat 

Anlaıması 

Adalarının Tahkimine 

Muvafakat Etti 
Berlin, 3 (A.A.) - Neşredilen res

mi bir tebliğde, Aland adası muka
velesinin tadili ve bu adalarda as
keri tedbirlere tevessül edilmesine 
dair İsveç ve Finlandiyanın teklifle
rine Almanyanın muvafakat ettiği 

bildirilmektedir. 
Bu tebliğde, Baltık denizine de 

şamil olacak bir harp takdirinde Is
veç ve Finlandiyanın bitaraf kala
caklarının tabii olduğu ve Aland a
daları üzerinde bazı vazüeleri bu
lunan Milletler Cemiyetine karşı Al
manyanın vaziyetinde bir değişiklik 
olamıyacağı tasrih edilmektedir. 

El Mısri gazetesinin öğrendiği.ıte 

göre Yemen sahilleri ile Babelm·m
dep tahkim olunacaktır. Buraların 

müdafaasını Iraktan e:elen subaylar 
idare edeceklerdir. 

lngiltere 
Yeni Harp 
Gemileri 
Yaphrıyor 

Londra, 3 ( Hu~u
st) - İngiltere Rııh
riye müstesnrı bugiin 
beyanatta bulunanı'< 
İngiliz donanmnsının 
birle~ik h<1smane h<ı
r~ete karşı gel<'<'ı>k 
vaziyette olr:!uıtunıı 
söylemiş, \'e bPş safı
harp, 6 tayvare zırh
lı~ı. 25 kruva13r, 3!l 
muhrip ve 19 t:ıhtel
bahirin inşıı edilmt>kle 
clduğunu ilave etmiş
tir. 

Ankara Büyük Elçisı 
Cenevre, 3 (A.A.) -- Yugos~avya~ 

nın Milletler Cemiyeti nezdınde~ı 
daimi murahhası olup Ankara elçı
liğine tayin edilmiş olan Mösyö ~u
botiç, mayıs ayının on beşine dogru 
Ankarada bulunacaktır. 

Belgrad, 3 (A.A.) - 8 Mayısa ka
dar Sırp - Hırvat aniaşması tasvip e
dilip tasdik olunacak ve Naip prens , 
Paul de mezkur tarihte Romayı res
men ziyaret edebilecektir. Bu ziyaret l ' 
üç gl n sürecektir. 

35.000 tonluk "Prin
ce of \Vales" zırh !ı!lı 

da bu~ün denize indi· 
rilmiştir. 

Bu resimde i nglltere
nln Nelson 'afıh:ırı: 
gemlıl görülmektediı 

İngilterede 
ve Amerikada 
Askerlik İşleri 
Londra, 3 (A.A.) - Financial Ti

mes gazetesinin siyasi muhabiri, 
Chamberlain'in askerlik kanununun 
şimal Irlandasında tatbiki hakkında 
Avam kamarasında perşembe günü 
beyanatta. bulunacagını bildirmekte
dir. 

Lancashire mensucat endüstrisinin 
200 bin işçisi meeburi askerlik hiz
metinin tatbikini protesto eden bir 
karar sureti kabul eylemiştir. 

* 

miz de bulunmuştur. 

Bundan sonra, İranın en bü
yük vaiz ve hatibi Bems, gayet 
beliğ bir mersiye okumuş ve 
meclise nihayet verilmiştir. l\fü
teakıhen hazır bulunan herkes 
Rana Tarhan'a, Enis Akaygen'e 

, 1 Orgeneral Orbay'a taziyette bu-

Bunlar diyorlar ki: 

- Taşı toprağı elenen, mecrala· 
n, boruları, elektrik kablolan 
kenara çekilen ve nihayet halkın 
rahat ve doğru yürümesi için as· 
falt döşenen Babıalinin yolcuları 

da artık eski kaldırımlarda alış

tıkları, sekmek, atlamak, atlat
mak, arkadaşının, şunun bunun a· 
yağı altına karpuz kabuğu koy
mak, eşe dosta çelme atmak, yan 
yatmak, çamura batmak, süoz; 
sıçratmak gibi huylardan vazge-
çerler de, memleketin şüphesiz 

gazetecilik beşiği, hatta münev-
verlerinin fidanlığı sayılan bu ta
rihi caddenin yolu _gibi yolcuları 
da düzelir. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Harbiye ne
zareti, seferberlik planını ikmal et
miştir. Bu plan, harp halinde bir mil
yon kişinin üç ay içinde silfilı altına 
alınmasını temin edecektir. 

l~nmuştur. ____ \ 
Haydi eskilerin: 

- Huylu huyundan vazgeçm<'z. 

şangllayb'aJd 

Şimdiki idarenin 

Değişmesi isteniyor 
Tokio, 3 (A.A.) - Hariciye nazır 

muavini Savada bugün İngiliz ve A
merikan bliyük elçilerini kabul ede
rek Şanghayc1aki enternasyonal mın
taka idaresinin bugünkü ihtiyaçları 

artık karşılayamadığını, 70 senelik 
bu eski idarenin cezri bir tarzda de
ğiştirilmesi lüzumunu bildirmiştir. 

Hariciye nazır muavini şimdilci i
darede hemen hemen bütün yüksek 
memurların İngilizlerden ibaret ol

duğunu, halbuki bitti.in bu yüksek 

makamların paylaştırılması lazım 

geldiğini söylemiştir. Savada ayni za

manda Şangh~y enternasyonal mın

takasındaki Japonlar aleyhine yapı

lan tethiş hareketlerine ve propagan

dalara nihayet verilmek üzere sürat
le müessir tedbirler alınmasını da 
talep eylemiştir. 

iş Bankasından 
İkramiye 

Kazananlar 
Ankara, 3 tTan Muhabirinden) -

lş Bankası tarafından tertip edilen 
küçük cari hesaplar ikramiyesinin 
mayıs keşidesinde bin liralık ikra
miye Ankarada 17480 numaralı he
sap sahibi Şahine, 500 liralık Trab
zonda 678 Şerefettin, Beyoğlunda 
17281 Ar Jiyero, 230 liralıklar ts
tanbulda 76752 Beraet, Izmirde 
12420 Mustafa, Bursada 61286 numa
ralı Fatmaya isabet etmiştir 

Dünkü Meclis 

Toplantısı 
Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Meclisi 

bugün Doktor Mazhar Germenin 
başkanlığında toplanarak mart - ma
yıs 1938 aylarına ait divanı muha
sebat raporu ile vakıflar umum mü
dürlüğü 1938 yılı bütçesinde 16 bin 
liralık münakale yapılması hakkın
daki layihaları ve hudut sahiller sıh
hat umum müdürlüğünün 1939 yılı 
bütçesini kabul etmiştir. 

Meclis gelecek içtimaını cuma gü
nü yapacaktır. 

Japonlar Bir 

lngiliz Gemisini 

Tevkif Ettiler 
Tokyo, 3 (A.A.) - rDomei): 
lngiltere büyük elçisi saat 17 de 

Hariciye müsteşarını görerek Kanton 
açıklarında mühimmat yüklü olarak 
Japonlar tarafından ele geçirilmiş o
lan Ingiliz ticaret vapurunun serbest 
bırakılmasını istemiştir. 

Polonyada Bayram 

Sözünü işitmemiş olalım da bu dua
ya hep birden amin diy.elim. 

* Sütten zehirlenmişler. Vallahi iyl 

bllnıiyormn amma 25 kişi mi, 35 kişi 
mi tedavi alhna alınmışlar. 

Şimdi herkes siite karşı itimatsız

lık besliyor. Sakın, zehirli olmasın 
diye şüpheye düşiiyor. 

Az da değil. 35 kişi sütten zehir
lenmiş. Lakin itiraf etmeliyiz ki; süt 
güğümilnden zehirlenenlerin içtik
leri süt bozuktur diye sütçüyü, inek
çiyi, satıcıyı, alıcıyı sigaya çekiyo
ruz da bir kJSJm siitü bozuklann sizi 
beni, şunun bunun aleyhine zchir!c· 
melerine pek aldırış etmiyoruz. İn

sanın zehirlendiğini anlamak için 
mutlaka karnı ağrıyıp kay etmesi 
mi lazım? Yalnız bozuk sütten zehir
lenenler onu içenlerdir de sütü bo
zukların sözlcriyle zehirlenenler, o 
sözleri dinliyenler değil, ona mevzu 
olanlardır. Onun için olmalı ki; bu 
(aşırma = indirect) zehirlemelerin 
failleri sorgu suale maruz kalmazlar. 

Her zenaatin incesi ve kabası var, 
zehirlemenin bile. 

Bir italyan Tayyaresi 

Kayboldu 
Roma, 3 (A.A.) - Resmen bildiril

diğine göre 27 nisanda Trablustan 
Tobruka gitmek üzere uçan ve için
de yüksek rütbeli ilci subay bulunan 
tayyare dündenberi Tobruka var ft 

madığından ve yapılan bütün araş
tırmalar da neticesiz kaldığından 

mezkur tayyareye kavbolmuş naza
riye bakılmaktadır. 

!
"' •• •• •• •• •• •• ..... • ... . I 
.~HABE~f 

Roma, 3 (HususıJ - Trablusgarp VRU
si Mareşal Balbo, pazartesi günü Mısıra 
gidecek Ye orada birkaç gUn kalacaltt!!'. 

e İsveç donanması kumandanı .'\rrı!'al 
Tamın, İngiliz - İsveç deniz anla~ası'lın 
muhafazası için icap eden şartların artılt 
mevcut olmadı~ını söylemiştir. 

e Hususi bir mezuniyet olmad:h;a Jn
pon malının Fransaya ve Fransız nıü~tem
lekelerine girmesi yasak edilmistir. 

Varşova, 3 (A.A.) -- Polonya bu~ 
gt.ın 3 mayıs 1791 tarihli kanunu esa
sinin yıldönümünü tesit ediyor. Var
şova donanmıştır. Hemen bütün rua
ğazalarm camekanlarına Pilsudski
nin, Smigly - Ridz'in ve Beck'in re
simleri konmuştur. Çekoslovak sefa
rethanesi de dahil olmak üzere bütün 
ı:efarethaneler mmi hayraklarını çek 
mişlerdir. Polonyanın başlıca şehir

lerinde geçit resimleri yapılmakta

dır. 

e Portekiz kralı Emanuel'in dul kartst 
Hohenzollern aile::;inden Prenses Auguste 
Victoria, İsveç kontu Robert Douıtlas i'e 
evlenmiştir. Merasim Almanyada L'an.
gensteiw şatosunda yapılmıştır. 

e Petit Parisien gaıetesinin Grenoble
dan istihbarına göre Alp dağlarında aske
ri yollara ait işlerde kullanılmak !.iıere 
İspanyol milisleri yüzlerce inS.'.lndan mü
rekkep ,kafileler halinde gelmektedirler. 
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Hava Şehitleri Azakpur .1". a. h. k: e rri. e· ı er ele lhtif ali 15 Köyünde Bir 
ANKARA RADYOSU 

iki Katil Mahkiim Oldu 
Şişlide Metresini Öldüren 

Faili Osman da 
Yunus 18 
Üç Sene 

Sene, 

Hapis 
Dün Ağır ceza mahkemesi 937 

senesi eylülünün on birinci güni.i 
Sişlide metresi Selimeyi öldüren 
ve kardeşi Hüsnüyü yaralayan 
Mustafa oğlu Yunusun muhake
mesini bitirdi. Kendisini 18 sene 
hapis cezasına ve ölen Selimenin 
varislerine bin lira tazminat ver
miye mahkum etti. Suçlu ayrıca 
altı bin kuruş mahkeme harcı odi
yeccktir. Zabıt katibinin okuduğu 
uzun kararnameye göre hadise şOy
le olmuştur: 

Selime Yunusla .metres hayatı 

yaşıyormuş, bir kavga neticesin
de Selime, Yunusu bırakmış v 
kardeşi Hüsnumin evine kaç.mı -
tır. Yunus Selimeyi çok sevdigi i
cin onu bir gblge gibi takip etmiş 
ve nihayet hadise günü Hüsnünün 
evine giderek: 

- Selimeyi bana teslim et, de
miştir. Hüsnü bu teklifi: 

- Kendisinin gönlünü yap, al 
götür şeklinde kabul etmiş, Yunus 
teklifini Selimeye tekrarlamış ve 
menfi cevap alınca da sustalısını 
çekmiş, Selimeyi bir kaç yerinden 
yaraladıktan sonra kaçmış ve bak· 
ka1 Ahmedin dükkunınm üstünde 
saklanırken polisler tarafından ya
kalanmıştır. Selime de Haseki has
tanesinde olmuştur. 

Yunus kendisini müdafaa eder-

Çocuğunu 

Dövmekten 
Suçlu Ana 

ken: 
- Hüsnu dolaptan bir balta çı

kardı. Ustüme hücum etti, kendi
mi müdafaa ederl c.1 bıçak Scli
meyc rastladı, diyordu. Mahkeme 
bu müdafaasını yerinde görmedi
gi gibı nikahsız yaşadığı bir ka
dının kendisini reddetmesini de ha
fifletici bir sebep olarak kabul et
miyordu. 

Suçluya Selimeyi öldürdüğü i= 
çin on sekiz sene hapis, Hüsnüyü 
ynraladığı için de bir ny hapis ce
zası veriyor ve bunları tevhit edi
yordu. 

• Dün Ağırceza mahkemes\nde 
Silivride çobr.n Hüseyini öldiircn 
Şerif oğlu çoban Ali Osmanın mu
hakemesine devam edildi. 1938 
senesi martının üçüncü gecesi ço
ban Ali Osman otlattığı koyunları 
agıla bırakmış ve yatmıştır. Bu ko
yunların içinde çoban Hüseyinin
kiler de vardır. Hüseyin gece ağı
la gelmiş, koyunların başında kim
se olmadığını görünce mekana, 
gitmiş, Ali Osmanı öedn bir uy
ku içinde bulmus, kendisini tekme 
ile uyandırmış. dışarıya çıkarmıs, 
elindeki sopayı başında kırmış, bu 
sırada Ali Osman bl;agını çı'kar
mıs, arkadaşına sapl mıştır. Ya
ralı öküz arabasile köydeıı Silh•-

Sarıyer 
B eledigesindeki 
ihtilas 

Diin Ağırceza mahkemesinde ihti
Histnn ve memuriyet vazifesini ih-

Silivri Cinayetinin 
Yatacak 

:iye, oradan da 20 saat sonra Gu
raba hastanesine getirilmiş ve o
rada ölmüştür. Ali Osman henüz 
on sekiz yaşını ikmnl etmemiştir. 
Suçlu ilk defa mahkeme huzunınn 
nyağında çarık ve sırtında kepe
nek ile çıkmıştı. Dün mahkemeye 
gelen Ali Osman bir sinema artis
ti gibi çok şık giyinmişti. Kendisini 
miıdafaa ederken: 

- O, iri yarı bir adamdır. Beni 
öldürecekti. Ben kendisine bıça
ğımla hafifçe dokundum, Elinden 
kurtuldum. Benim maksadım i)l
durmek değildi. Eğer oldürmek ol
saydı, bıçağımı bir kaç defa daha 
saplnr, onu cansız yere sererdim. 
O yaralandıktan sonra sıhhi tedbir
ler alınmadı, ökliz arabasile şehre 
getirildi. Orada ameliyat yapa
cak ahit ve edevat yoktu. Ha"ta
neye gelinciye kadar çok kan zayi 
etmişti. Uç gün sonra ölmüştiir. E
ğer vaktinde sıhhi tedbirler alın
saydı, ölmezdi, diyordu. 

Mahkeme Hüseyinin Ali Osma
nı tekmelemesini ve başına vurma
sını ağır tahrik olaruk almadı. Bu
nu adi tahrik mahiyetinde gördü. 
Kendisine 18 sene hapis eczası 
verdi. Adi tahrikten dolayı bu cc· 
zayı 12 senC'ye, on sekiz yaşını bi
tirmemiş olmasmd~n da iıç sene 
hapse indirdi. 

12 Sene 
Hapis 

Yat acak 
Hacerlc Sadri şimdi ayrı yaşıynn maldcn suçlu Sarıyer belediye mu- Geçen sene birinciteşrinin sekizinci 

k rıkocadırlar. Jstanbulda bir çok ha bccisi Sukru 0 lu Envcrle, k' ti n·· sküdarda lr ~lacak yuz:un-
mahkcmelerde senclerdenberi biri- Ismail oglu Eminin kararları tefhim den kasap Hüseyinle Arnavut Rama
b.irJ,_cı;inin aleyhine açtıkları bir çok edilecekti. Mahkeme dosyayı tetkık zan oğlu Islam kavga ctmişier, Islam 
davalara devam etmektedirler. Sul- etmi~, ve hadiseyi bazı noktalardan tabnncasını çekerek Huseyini iki ye
tanahmet Sulh Birinci Ceza Mahkc- derinle,tirmiye liizum görmüştür. rindcn yaralıyarnk öldiirmüştür. A
mesi dün bu davalardan birisini ne· Mahkeme bu kararı tefhim eder- ğırceza mahkemesi dün bu davayı ne
ticelendirdi. Bu davada Hacer suclu ken Enverin avukatı Sadi Rıza aya- ticelendirdi. Kendisine on sekiz se-
idi. Kocası Adil ~kayetini şöyle ğa kalkarak: ne hapis eczası verdi. Hüseyinin de 
anlatıyordu: - Mufettişler müvekkilimı çekle- ona hücum edışini adı tahrik saydı. 

- Biz Hacerle ayrı yaşıyoruz. Fa- ri imza ettiği iddinsile mahkemeye Cezasını 12 sene hapse indirdi. Mnh
kat o beni bir golgc gibi ta~ip cdi- scvketmişlerdi. Ehlivukufun yaptığı kemede dün ölen Hüseyinin kardeşi 
yor, haknrctler yağdırmak için fır-· tetkikat. çeklerin kendısi tarafından Hasan Tahsinle, karısı Hatice mti

Mayısta Olacak Cinayet 
Hava şehitleri namına yapılacak Muş, (TANI - Buradaki köylerde 

ıhtifale nit program hazırlanmıştır. bahar gelince, çoban buluncıya ka
Bu seneki ihtifal, 15 mayıs pazar gu- dar, hnyvanları köydı•kı ev sahiple
nü yapılacaktır. Programda ihtifalde rinden her birinin bir gun ~ötunip 
hazır bulunacak davetliler, askeri kı- otlatması adettir. Buna tebaan Az:ık
talar, mektepliler Vl? hnlk. 0 gün sa-ı pur koytinde. Nndir oghı .35 y~l~r~n 
at 13 te Fatih Tayyare parkında top- da Abdulkerım, geçen gun koylunun 
!anacaklardır. 

1 
hnyvanl.armı otlatmıya goturmu , 

l\tr • t t 14 t F t·h faknt bır kurt gelip bır tosunu par-
ıerasıme, am saa e a ı 

k B S 1. T k calnmıstrı. Akşam olup koye doniın-par ı, cvazıt, e ımıye, rı sım ve . 
• ce mescleyı anlatmış, tosunun sahİIJ· 

Mnçkadan atılacak toplarla ba lana- lcrı Mehmet oğlu lhisevın ve Sado 
caktır. Bur.dan sonra Jstanbul ku- oglu Ad"'m ke d' · d "t · t · "' , n ısın en azmına ıs-
mandanı merasimı açacak Vt! 'erile- tem işlerdir. 

cek işaret üzerine merasime istir.ak Abdülkerim, kanunen tazmini icap 
edecek kıtalar ve mektepliler, selam ederse vereceğini soylcmiş. fak'lt Hü
vaziyeti alacaklardır. Bu esnada li- srıyin, elindeki meşe odununu Abdül
mnndaki büti:n gcmil~r ve şeh\r da- kerimin kafasına vurmuştur. Arka
hilindeki müesseseler yavaş yavaş 'iındnn da Ar:lem, deınirden yapılmış 
bayraklarını yarıya :ndireceklerd·r. kartn1 gagasına benzer ve kiııünk de-

Bu sırada bütün gemiler ve fab nılen aletle vurmu tur. Kulünk, Ab-
rikalar da düdiik çalacaklardır. dulkerimin beynine kadnr girmiştir. 

Bilahare, ordu, Hava kurumu, şe 
bir meclisi ve yüksek mektepler na
mına birer nutuk söylenecektir. Nu-

tuklar bittikten sonra mızıka matem 
marsını çalacaktır. Bundan sonra da 

davetliler ve halk parkın tramvay 
cihetindeki trotuvara geçecekler 'e 
gecit merasimi başlayacaktır. Resmi 
geçide, mızıkasile bcraberMaltepe as 
keri lisesi, tüm mızıkası, miirettep 
bir piyade taburu, bir topçu batar
yası, bir polis taburu, 1'ür.kkuşu, Kız 
muallim mektebi, lstanbul Kız, Istan
bul Erkek, Pertcvniyal, Cümhuriyet 

Kız, Vefa, Darüşşafaka, Hayriye, Is
tikltll ve Yüce Ülkü liseleri iştirak 
edecektir. Bu suretle hareket eden 
kıtalar, Beyazıta kadar gelecekler ve 
döneceklerdir. 

ihtifal münasebetile kolordu, be
lediye, Cümhuriyet Halk partisi, 
Türk hava kurumu, tayyare abidesi
ne birer çelenk koyacaklardır. 

----o----
Bereketli Yağmurlar 

Sinop, 3 (A.A.) - Gece yarısın
dan sabaha kadar vilayetin her ta
rafında bol yagmurlar yağdı. Yozlık 
e1f-in1er c, :rnı:ur .ciJ""ıı4ltİn1• Y'• """ ':.:. • ıt ı 

delerine çok fayda veren yağmur, 

köylümüzü sevinç içinde bırakmıştır. 

Burnya tedavıye getirilen zavallı a-
dam ölmuştür. Huseyin ve Adem, 
tutulmuşlardır. 

Mısır Çarşısı Hal O luyor 
Belediye .Mısır çarşısını istimlak 

ederek yardımcı hal halinde kullan
mıya karar vermiştir. Muamele te
kcmmulu istimlak miıdtirlüğüne bil
dirilmiştir. Bu husustaki muamele 
ikmal edildikten sonra buradaki es
naf çıkarılacaktır. Çarşı hnl ~ekline 
sokulacnkhr. 

Senfonik Eser Müsabaliası 
Senfonik eserler müsabakasına me

mur edilen jüri heyeti dun Ankara
dan şehrimize avdet etmiştir. Heyet, 
n'üsabakaya i~tirak eden dort eseri 
de muvafık görmiyerek reddcylemiş
tir. 

Asılsız Bir Haber 
Ankara, 3 (A.A .) - Sümcrbank ve 

Etibankın birleştirilmesi için tetki
kat yapılmakta olduğuna dair bazı ga 
zctelerde çıkan haberlerin asıl ve e
sası olmadığı öğreniim;ştir. 

lstanbul Tayyareleri 
İstanbul şehrinin orduya hediye et

tiği beş tayyarenin şu Mmlerle isim-
1 .... t.1 ___ : 1---... 1 ........ ,_ .......... -. 

Kapalı çarşı, Fener, Taksim, Bnn· 
kalar ve Galata. 

----~ Mayıs Cumartesi Aksnmı T u R A N Tiyntrosundn 

ıın 
YAVRUNUN GECESİ 

Ses Kraliçesi HAMİYET YÜCESES ve 
arkada 1arı, ERTUGRUL SADİ TEK ve 

Hey'etl Tem lllyc 1 birlikte: 

DALDAN DALA (Vochll 3 Perde) 

s. A Ti L LA Reviisu, Milli Aynk Oyunh n 

Fiatlnrda zam yoktur. Tel: 22127 

'l'ürkiyc Radyodifliz~ on Po tnlan 

Tiirkil c Rad;vosu Ank ra Rad;) ostı 
Dalga Uzunluğu 

T. A. Q. 

T. A. P. 

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

Perşembe, 

183 Kc. 120 K 
15195 K • 20 gw. 
9456 Kc!i. 20 K '• 

4. 5. 1939 

12 30 Program. ı2,35 Turk mlizi i -Pl 
13 00 l\femle et t v n. t nıı ve met -
oroloji h bcrlcri. 13,15-14 Mu ık (k rı 
program-Pi.) 

nın (SU7.ınak a ır e ) Kap lır tı .. 
tıoren. 3 - Udi E er n (Su 'rı ~r ı 

Günden ~une cf un oluvor 4 - Uıt f ağ -
nın (Suzin k şarkı) Benim y rem glb 
yare bulunmaz. fi - Cevdet Ç la, keman 
taksimi 6 - Ye ri A ımın (Nıh vcnt 
şarkı) Ynz geldi cıclm . 7 - R hml beyin 
(Bnyattnrnban şarkı) R:ına noldu de~,t . 
8-S=ıdctUn Kaynaj!ın (Bev tinr ban <;ar
kı) Ömrümun n es z. 9 - S dE-ttln K .,._ 
nagın (Kurdıll hicazkur rkı) bir ghn 
yaşadık 

10 - Hnlk türküsü ~enin ) 7.ırı kı be -
ter. 21,00 Konu rna. 21,15 F. m. tah\ -
lAt, kambiyo - nukut ve t.ir at borı::ı ı 
(fiyat). 21,25 Ne 11 pUlkl r-R. 21 80 Mu
zlk (Kuç!lk orkcstr - Şef N ip A n 
l - Bru clmans, Felcm nk r ksı. 2 -
Freire, Ay, ay, ay, melodı. 3 - H ubv 
Viyana operetinden potpuri. 4 - G nı?l
bergcr, Denim küçllk tcddl y m, aks -
fon parça ı. 5 - Kutst'h, İ5]) nyol k p
rısi. 6 - Ziehrer, Vıy nalı kuçu kı 

vals. 7 - Schott, mar . 22 30 Muzık (Ar
yalnr-Pl.) 23,00 lVJfülk (C ıb nt Pi 
23,45-24 Son aJnns haberleri 'e y rın 
program. 

~01.. ISTE : 

Bir Otomobil Kazası 

Tarihi Mezar Taşları 

c;utlar buluyor. Ben rlaima onµn şer- imza edilmediğini gösterdi. Kendisi- dahil sıfatile bulundular. 
r 0 nden uzak kalmak ıısterim. Fakat nin tahliye edılmesini isterm, dedi. Mahkeme sucluya ayrıca Hüseyinin ,.111!11•••••••••••••••••••••••••••~ 

Muzelcr idaresi şehrin muhtel f 
semtlerinde bulunnn mczarlıklnrda~ı 
tarihi mezar taşlnrını tesbite devam 
etmektedir. Bu mezar taşları tesbit e· 
dilirken tesaduf edilecek me ahi.r nit 
ınezarlardnki bakiyei izam da yerle
rinden çıkarılarnk Asrı mezarlıga 

nakledilecektir. Bu meyanda şair Su-
1cyman Nazif, edip Omer Seyfcttinin 
bakiye! izamları da nakledilecektir. 
Bu iş için bu sene belediye bütçesi
ne 6 bin liralık bir tahsisat konul
muştur. 

imdi beni bı.;amayınca benim ya- Müddeiumumi de bu şekilde talepte tahakkuk edecek vnrislc:rine bin lira 
nımda bulunan il yaşındaki oğlumu bulundu. Fakat mahkeme tahliye is- tazminat vermiye d .. mahk(ım etti. 
her sabah sokak basla...-ında bekler, tcgini reddetti ve muhakemeyi l8 Hadise elli liralık bir alacak yüzlin
çocuğu benim yanımda kaldığı için mayısa bıraktı. Bu karar anlatıldık- den doğmuştur. 
dovcr, söver ve hakarPt edermiş. Ço- tan sonra, mahkemf salonunun din- lslômın kasap Hliseyınden elli lira 
c·ı..k anasına rastlıyacağı için adeta lcyiciler bölmesi boşalıyordu. Bir- alacağı varmış, istemiş. o da: 
mektepten soğudu. Anasınn ceza ve- cok meraklı belediye memurları din- - Benim koyunlarım, sizin sürü· 
ı iniz. Çocuğum serbe tcc mektebine leyiciler arasında bulunduğu nnlaşıl-1 dedir. Bir kaç koyunum aşır.lmıstır. 
devam imkfınmı bubun. dı. Dinleyiciler arasındc eski beledi- Hesap görelim, borcum varsa, v~re-

Hncer bu iddioyı reddediyor ve ye muhasebecisi Kemal de vardı. yiın, demiştir. Islfı.m bunun iızerine 
cok sevdıgi yavrusunu görmek icin tabancasına sarılmıs ve Hüseyine a-
) olunu bckledıgini ve ha basının tel- Dahiliye Vekaletinin teş ederek öldürmüştür. Hadiseyi 
kinine kapılan çocuk kendisine ifti- ~iehmet, Selim, Kerını, Necati, Ali 
r. ettıgini söyluyordu. Hakim Hace- Mühim Bir Tamimi Rıza, Fahri, Fikri, Bekir ve Halit is-
rın suçunu sabit görclu. Kendisine üç minde sekiz ~ahit görduğü gibi polis 

AR SEN L U P E N 
Kimdir? ... Nerden tekrnr gelmi tir? ... 

Bu Akşam SARAY Sinemasına 
gidiniz ve onun bütün aşk ve maceralarını canlandıran 

MELVYN DOUGLAS ve VIRGINIA BRUCE 

ARSEN LUPEN 'in DÖNÜŞÜ 
Fransızca sözlü büyük aşk ve ihtiras filminde sizi 

eğlendirecekler ..• ve memnun edeceklerdir. 
ila veten: FOKS JURNAL Son havadis ler 

YENi NEŞRIY AT : 

KANUN ADAMI - Vcd t Crfı Bm ı\
nl\n yazdığı "Kn?Jun adamı" eri, C H. 
P rt 1 Genel Sekrct rlı ı gö terıt yayın 

••••••••••••••••••••••••••••' erı 1 mey nınd.ı n rolunmu tur. 
un hapis 3 lira p:ıra cezası verdi. Dahiliye Vekaleti kırtasiyeciliğe te İslamı tabanca ile yakalamıştır. 

Fakat ahlaki temayul ~iı ve irtim:ıı mani olmak ve telgraf muhaberatın- Suçlunun avukatı hadisede şiddet- , .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
durumunu nazarı itıbara alarak bu dan azami tasarrutu temin etmek li ve ağır tahrik bularnk ona göre ce
cczayı tecil etti. maksadile bütün devaire bir tamim za verilmesini istiyo:·du. Mahkeme. 

Tramvay Kazası 

Muhakemesi 

göndermişt ir. bu müdafaayı varit ı:örmemis ve hük 
Tamimde, telgrafların yalnız müs- münü vermiştir. 

Dün meşhut su;lorn bakan asliye 
dordüncü ceza mahkemesinde dort 

un evvel Topkapıda bir buçuk ya
mda Istefo isminde bir çocugu kt.ı 1-

lnndığı tramvay arabasının altında 

ezerek öldüren vatman Faiğin mu
hakemesine devam edild~ Mahkeme 
sabitleri dinledi. Hiıdı c yerinde ye
ni bir keşif yapılması için muhnke
mc baska bir güne bırakıldı. 

Çanakkalede 

Tırtll Mücadelesi 

tacel işlere hasrı ihtiram kelimeleri
nin hnzfedilmesi, vuzuhu bozmadan 
son derece ihtisar edilmesi, resmi 
muhaberatta şahsi işlere yer veril
memesi, demiryolu hoyunda bulu· 
non bir veya iki günde posta ile vti
sulü miımkun olan yerlerle merkez 
arnsındaki muhaberelerin. bir natlik 

eeikmiye tahammiılu olmıyan fcv. 
kalô.dc işler müstesna, posta ile te
mini bildirilmektedir. 

Kırtasiyccilıge mun' olmak için de 
memurların mcsuli;> eti deruhte eclP
rck yerleri kanun ve nizamlarda mu
ayyen olan işler içfn liızumsuz isti
lfım ve istizahlarda bulunulmaması 

Çanakkale (TAN) - Vilayetimiz istenilmektedir. 
ormanlarındaki çam tırtıllarından 
115380 kese toplattırılarak bunlar a- Merhum Salih Arifin 
teşte yakılmak suretile imha olun· Cenazesi Kaldırıldı 
muştur. Eski Galatasaray müdürlerinden 

Bu mücadeleye mahalli orman teş- Salih Arifin cer.azesi dün dostları ve 
l .. ilatı, askerler ve kadın, erkek köy· talebeleri ile Galntnsnraylılar tara
luler şiddetle devnm eylemektedir. fından kaldırılm~tır. Merhum çok 
Y kında ormanlarımız tırtıldan ta- kıymeUi kütüphanesini de Galatasn-
nıamile kurtarılocaktır. ! ray lisesine bırakmıştır. 

-----o- -
Pul Hırsızları 

Dün Sultenahmet sulh birinci cc-
za mahkemesinde geçenlerde Darp
honenin pul dairesinden pul aşırarak ı 

para basmak istıycn Darphane işçi· ı 
lerinden Enver. Nazıf, Salih, Halit, 
Nuri ve Mustafanın muhakemelerine 
başlandı. 

Mahkemeye suçlulnrdan yalnız Na
zif gelmişti. O: 

- Beııim hiçbir şeyden haberim 
yoktur, dedi ve h"r şeyi ink~r etti. 

Suçlulardan Salih, Halit ve Enver 
evvelce tevkif edilmişlerdi. Bunlı:ıra 
tebligat yapılmadığı için muhakeme, 
talik ed ildL 

Babaesklde Hamam 
Babaeski (TAN) - On dört sene-

dcnberl kapalı bulunnn ve yıkılma
ğa yüz tutan hamam, belediyece altı 
~ene müddetle bin liraya kirayn ve
rilmiştir. Bu bin lira ile hamam ta
mir edilmiştir. 

, 
BU GON 

Bu Akşam LALE Sine masmda 

B O Y Ü K G A L A 
En Btivük Fransız Yıldızı VİVİANE ROMANCE'ın en tanınmıs Fransız 

muharriri Francis Carco'nun Göriılmemiş şaheseri : 

KADINLAR HAPİSHANESİ 
Programa ilüve olarak Metro Goldvin Maycr Jurnal 

R E N K L I M I K i WALTDiSN EY 
Yerlerin en e lden knpatı lmn ı ricn olunur. 1 clt•foıı: 43593 

Ma tinelerden itibaren Sinema Yıldızlarının e n güzeli 

Sinemasında DOROTHY LAM OU R 
HENRİ FONDA • JORJ RAFT 

AKIM TAMIROF • JOHN BARRYMOR 
tarafından temsil edilen 

KADIN ve DENİZ 
Fran<ı17.ca sözlii Filmi takdim edilecektir . 

Ayrıt.·a : Sayın halkınıwn arztı<ıll \berine hu haftanın 
hiiylik mm aHnki~·cti: 

AHBAP ÇAVUŞLAR H A RB E G iD iY O R 
Tiirkçe sozlu Filmi saat 4.30 ve 7 45 de görülebilir. Kadın ve Deniz Film· saat 2.30 - 5 45 ve 9 da , 
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Mlllctlerarası posta ittihadına dahll 
olmıyan memleketler !cin abone 
bedeli müddet sırnslyle 30, 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği~innek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

m•ı ~ ı•ı :ıe ı ıtJ!i !4 ;tı 
Yabancı 
Okuma Odaları 
B ir yabancı memleket Türkiye. 

ye gelip okuma odası açarsa, 
bunda herhalde gizli bir maksadı 
vardır. Onun gayesi ne Türk halkı
nın okuma ihtiyacını tatmin etmek, 
ne de Türkiyeye irfan ve ilim neşret
mektir. Onun belli ve bariz bir mak· 
sadı vardır: Propngnnda. 

istanbulda açılan yabancı okuma 
odalarını tetkik ediniz: Bunlar ya 
Yabancı bir dini neşir için, yahut 
Türkiyeyc yabancı bir ideolojinin 
akidderini yaymak için nçılmı~lar
dır. Okuma odalarına devam eden 
gençler \"e halk, adeta kapana diişen 
Z&\'allılar vaziyetindedir. Çünkü bu 
okuma odaları, gençliğe \'e halka 
karşı kurulınuı: birer propaganda 
tuzağıdır. 

Evvelce yabnncı memleketler Tür
kiyede mektepler açar, külUirlerinl 
Yaymıya çalışırlardı. Bu mekteple
rin zararlarından kurtulmak için se
nelerce miicadeleye mecbur olduk, 
hain da mücadele ile meşgulüz. 

Şimdi mektep tesis edemeyince o
kuma odaları açıyorlar. 

l'ohancı mektepleri kapatmıya 

çalışırken okumo odalarının açıhna· 
sına miisaade etmek, zararlı bir mü
samaha idJ. 

Bu sebeple hükfünetin bu propa· 
ganda mcrkezleriııi kapatmıya ka
rar \•erdiğini öğrenmek bizi memnun 
etmi tir. Biz meml~kette yabancı 
1'1.-uJ .;:ı .. ı- -___.&....... • ., .ü~tn.~·~
ea tıt:Z 6ımak ihtiyacındayız. Bu ide· 
oloji propagandası nerdcn geliyor n 

oralarını tıkamalı, propagandanın 
hudutlarımızı aşmasına mani olmıya 
çalışmalıyız. 

* Neıriyaf Kongresi 

Evvelki gün Başvckilimizln giizel 
bir nutku ilo açılan Ncşri~rat Kon
gresi faaliyet halindedir. Köye ka
dar okumayı götürmek, bütün. genç
lere ve halka yeni bir dünya ver
mek emeli~ le açılan bu kongre. kiil
tiir hayatımızın ilk nazımı rolünü 
oynıyacaktır. 

Bu kongNı hakkında JJiirhan Bel
genin bir yazısında gördüğümüz a
şoğıki fıkra dikkntle okunmıya la
yıktır: 

"Bizler ilk neşriyat kongremizi 
yaparken, dünya muharrirleri, film 
ve rndyoyu da kendilerine kitap ka
dnr vasıta yapmak bahsindeki tcc
l"übelerini bitirmek üzeredirler. Ba
balarımıza ve dedelerimize geri kal
dıkları için türHi serzenişler \'e itap
lnr tevcih ettiğimiz giinlerdc, onla
rın hiç suçlu nyılamıyacakları bir 
munzam • gecikme'nin, bfzler. tek 
başımıza mesulleriyiz. Terakki, baş
ka memleketlerde dolu dizgin Her· 
lcıncktedir. İşin hazin tarafı, bunu 
bildiğimiz Jıaldc, diine ve bugiine 
kadar, muharrir ve tahrir, neşir ve 
tevzi davasının henUz iptidai safha
larını halledememiş olmamızdır. 

"Hiç olmazsa on bin sntnmıyan bir 
muharrir, ya bunu yapmanın yolu
nu bulmalı ve devletind:m bu husus
ta lfızını olan yardıpıı ayak diriye· 
rck istemeli, yahut gidip köşe başın· 
da börek satmalıdır. 

"Türk muharriri, Türk fikir dün· 
yasının bir an önce dülgeri ve ırgadı 
olmaktan çıkarak bunun mimarı ol· 
malıdır. Hiç bir milli varlık ve hiç 
bir milli mlidafaa, muhafaza ve 
mUdnfaa edeceği bir fikir mamuresi 
olmazsa, bir mevzu sahibi olduğunu 
iddia edemez. Bu bakımdan da, bi
zim bu kongremiz, bizim kendi işi
miz olmaktan zi)•adc \'(' onun çok 
daha ötesinde, bizim ınemlekctiıni-
7.İn - ilerl, mtıdeııi, ve beync1milel 
seviye ıskalasında grado ·ahibi bir 
rnrkiye Ciimlrnriyctiniıı isidir ... 
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Kanun karşısında: 

Vazife Suiistimalinde 

Valilere Ne Gibi 

Cezalar Verilebilir ? 
Valiler de devlet nıeınurudur

lıır. Bu , ·aziyette \'alilerin de vazi
felcrindeki suçlarını Ceza Kanu
nu tayin eder. Herhangi bir me -
murun memuriyetine ait ''azifesi
ni suiistimal etmesiyle valinin \'a· 
zifesini suiistimal etmesi ayni neti
ceyi doğurur. 

Sulh için açılan kapılarclan harp ilahı nezleleniyor (lngiliz karikatürü) 

Ceza Kanunu memurların ka
nun \'C nizamın dı ında hareket e· 
derek keyfi bir muamele yapma
larını \"cya yapılma ını emretme -
lc.rini \•azife1crini suiistimal şek· 

linde teliikki eder. Bu, valiler için 
de böyledir. Her \'ali kanun ve ni
zam dahilinde hareket edecektir. 
Kanun ve nizamın haricinde hare
ket eder e Cezn Kanununun 228 
inci maddesi ile karşılnşır. Ceza 
Kanunu bu gibilerin hareketlerini 
bir aydan bir seneye kadar hapis 
cezasiyle cezalandırır. Kanunun 
dışında hareket ke;) fi bir hareket
tir. Herhangi bir fstimIUk muame
lesinde yahut vnlilcre nizamname 
ile \'erilen salahiyetlerin dı ında 

keyfi şcklldc hareket eden valinin 
kar ı mdn Ceza Kanunu durrur. 
Herhangi bir yurttaşın velcvki 
kiiçiik bir menfaatini haleldar e
den keyfi muamele mahkeme hu
zurunda i:.bnt edilebilirse vali ol -
sun diğer memurlar olsun bu hu • 
susa ait maddenin ihtiva ettiği bir 
aydnn bir seneye kndar temadi e
den hapi ceza ına mahkum olur -
lar. Vali \•cyahut diğer memurlar 
kanun ,.e nizamın dışında keyfi 
olarak emir 'erirler yahut kendi
sinin himayesi altındn yapılan key 
fi hareketlere mii amalıa ederler
se ' 'e biitiin bu faaliyetlerinde hu
susi bir mal sat takip etmiş e ceza 
iiste bir kadar arttırılır. l\liinhn -
-sıran sevdiği bir arkadaşının men
faatini temin gihi yahut huna ben
zer keyfi bir hareket yapılmış a 
konun bu gibi hareketleri hususi 
bir mak at şekli altında mütalen 
cdeeei:,riudcu cezn~ ı şiddetlendiren 
ı;cbcplcrdcn nyılarak mahkıimi • 
yet dalın ı:ığırlıı tırılır. 

Hitlerin Nutku Müşterek 
Cepheyi Kuvvetlendirdi 

M illetlerin, Hitlerin nu-
tuklarını korkunç ha

reketler gibi bekledikleri za
manlar geçti. Bugün o keha
netler, tesirlerini göstermi§ 
bulunuyor. Artık herkes bi
liyor ki, bu nutuklar, hisleri 

., 3- ·~5- _ .. 
çığa vurulması lazım gelen 
niyetleri o kadar gizlemiye 
çalışmaktadır. 

Bugünün dünyası, onun sözle
rinden ziyade hareketlerine karşı 
dikkatli bulunmaktadır, ve yine 
anlaşılmıştır ki, onun hareketle
rine, sözle değil, bilakis, müdafaa 
kuvvetlerini arttırarak, ve yapıla
bilecek bütün yeni hareketlere 
kıır~ı hazırlıklı bulunularak hare
ketle cevııp vermek lazımdır. 

Hitlerin, Rayiştagda söylediği 

son nutuk, bu umumi kanaati 
takviye etmekten başka bir netice 
vermemiştir. 

Rooscvelt, çok asil ve çok beşeri 
mesajı ile, Hitlere, ne şahsi izzeti 
nefsinden, ne de milletinin men
faatlerinden hiç bir şey kaybet
meden sulh yolunu tutmak fırsntı
nı ikram t>tmişti. Teklif olunan bu 
birleşmeden, ve teşriki mesaiden 
en kazançlı çıkacak olan da. Al
man milleti idi. Fakat Hitler, 
kalpten kopan bu mantıki davete 
icabetkar davranacağına, Garp 
devletlerinin hareketlerini, ve 
Rooseveltin teşebbüsünü uzun u
zun tenkit etmek yolunu tercih 
etti. 

Ona bakarsanız, beynelmilel 
buhranın bütun mesuliyeti, Rus
ya ile birlikte fertlerin haklarına 
kuvvetle taarruz eden bu milletle 
rin sırtındadır. Çekoslovakyanın 

ilhakından. Arnavutluk ve Memel 
ameliyatlarından, Anschluss'tan, 
İspanya ve Çin hareketlerinden 
sonra kullanılan lisan budur, 

Harp yapmadığını iddia eden 
Hitler, yalan söylemiyor. Bu, za
hiren doğrudur. Fakat her türlü 
tazyikin, ve tehditkar ültimatom
lnrın arkasında yapılan o hareket
ler itiraza uğrasaydı, istenilen top
raklar, müsellah Alman orduları
nın istilasına, işgaline uğramıya
cak mıydı? Eğer kurban kendisini 
müdafaa etmek imkanını bulama
mışsa, kurban olmamış sayılabilir 

'? mı. 

Hitlcr, Rooscvelte verdiğ~ ce
vabın yalnız bir noktasında 

haklıdır. Almanyanın tehdidi al
tında bulunan küçük milletlerin 

~: ~~~· Yazan: 4~~~- -=ili 
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Delbı~ı'nun Varşovaya yaptığı bir ziyaret sırasında 
Beck'le alınmış bir resmi 

çok kıymetli teklifler ve teminat 
aldıklarını söyliyen Hitler, şu 
cümleleri ilave ediyordu: 

"- Eğer bu sözler kıymetsizse, 
yeni bir beyanat ta öyle ola· 
l"aktır:,, 

Hitler, bu suretle bize, hayatı
nın en mukaddes gayesinin An
schluss'u tahakkuk ettirmek oldu
ğunu ilan ettiği gün, yani 20 Ma
yıs 1935 te sbylediği şu sözleri ha
tırlatıyor: 

"- Almanya, A,·usturyanın da
hili siyasetin<" karısınak nh-eti-"' . 
ni ve arzusunu beslemekte de-
ğildir . ., 

Hitler, Anschluss'un ertesi gü
nü, ayni teminatı, Çekoslovakya 
için de vermişti 

Eğer istikbalin taahhütleri de, 
mazinin bu taahhütlerine benziye
ceksc, Roosevcltin tekliflerinin 
rcddolunuşunu, sevinç verici bir 
isnbet saymak lazımdır. Bu suretle 
milletler, boş hulyalar peşinde o
yalanmaktan kurtulmuş, ve açıkça 
görülen tehlikelere karşı hazırlan
mak imktınını kazanll',.ıs olacaklar
dır. 

Hitler tarafından sorguya çeki
len, küçük milletler de bu kanaat
tedirler. Hitler, o milletlere, teh
dit mahiyetindeki sualleriyle bir
likte, istediği cevaplan da dikte et
mişti. Fakat Hitlerin, o milletleri 
cevRp vermekte hür bırakmayışı-

na şükretmek Hizımdır kanaatın
dcyiz. 

H itlerin, silllhsızlaşma yolun
da önune konulan bütün 

fırsatları teperek, btitün mu
ratlarına ereceği güne kadar, 
dişlerine kadar müsellfıh kalmak 
istediği malümdur. Ve böyle oldu
ğu içindir ki, bugün, sözlerden zı
yade hareketlere karşı dikkatli 
davranmak zarureti vardır. Bu iti
barla, Bitlerin nutkunda meyda
na çıkan iki hareket üzerinde dur
mak müreccahtır: 

l - Alman - İngiliz deniz an
laşmasının feshi. 
2 - Polon~·a - Alman anlaş
masının hiikliınsilz sa~· ılması. 

Denilebilir ki , bugüne kadar, 
niç bir devlet şefi, bir bnşka mil
letle olan rabıta ını bu derece kö
künden ve katiyetle silip si.ıpürmc
miştir. 

Fakat buna rngmcn, Hitler. bu 
meseleyi Jngiltere ile yeniden ko
nuşmıya hazır bulunduğunu da bil
dirmektedir fakat vaziyet, İngilte
reye, açık bırakılan bu anlaşma 

kapısını cazip gösterebilmekten 
çok uzaktır Zira, yeniden yapıla· 
cak bir anlaşmanın bir gün ayni 
şekilde yırtılmıyacağını hiç bir şey 
temin edemez. 

Polonya hakkında ise, Hitlcr da
ha kati konuşuyor; ve Polonyaya. 
eski tekliflerini ve eski taleplerini 
hatırlatıyor. Bu arada. Polonya ile 

1934 te imzaladığı, ve 5 sene sonra 
bozduğu 25 senelik ademi tecavüz 
paktından, ve Slovak istiklaline 
riayet taahhüdünden hiç bahsetmi
yor. Ve sonra, yeni bir anlaşmıya 
hazır bulunduğunu da, ilave edi
yor: Fakat, mevcut anlaşmayı bo
zuşuna sebep olan bütün taleple
rinin yerine gctlriJmesi şartlylcf 

Hulasa olarak, anlıyoruz ki, 
I:litler, Rooseveltin teklif ctigi uz
laşmayı, butün eski tnleplerinde a
yak diriyerek reddediyor, yani, bir 
uzlaşma uğrunda, hiç bir fedakar
lığı kabule yanaşmıyor. 

Bu itibarlndır ki, son nutuktan 
sonra da, sulh umidine kavtışamı
yan dünya, eskisi gibi tetikte kal
mış oldu. 

R ooseveltin mesajı vaziyeti ay-
dınlatmakla, mesuliyetlerln 

tebarüz etmesine hizmet etmiş ol
du.Bu tecrübeden. kendi payına dü
şen hükmü çıkarmak, Amerika hü
kumetine düşer. O nutka doğrudan 
doğruya hedef olnn İngiltere ile 
Polonya ise, sulh cephesini organi
ze etmek lilzumunu, bir defa daha 
duymuş oldular. 

Akdeniz milletleriyle rabıtası 

her znmnndan kuvvetli olan, ve, 

dost, müttefik İngiltere ve Polon

ya ile kendisini her zamandan faz. 

la birleşmiş anlasmıs bulan Fran

sanın kanaati de başka türlü de

ğildir. 

Ve Roo evcltin teşebbüsü ile, 
İngllterenın harekatı ile kuvvet
lenen bu birlik dünyanın hürriyet 
ve selametini sulh içinde müdafaa 
edebilmek kudretini haiz bulun
maktadır. 

Bir Güre§çi Rakibinin 

Karnını Patlattı 
Bartın, (TAN) - Geçen cuma gü

nü iki amatör güreşçiden birinin öHi

mile neticelenen feci bir vaka ol
muştur. 

Ağırçarşıda kalaycı 30 yaşlnrındn 

Avukat: Refat KAYNAR 

· Ezinede Elektrik 

ve Ortamektep 
Çanakkale (TAN J - Ezine beledi

yesi, Belediyeler Bankasından borç 
aldığı kırk bin lira ile elektrik tesi
satı yaptırmağ:ı başlamıştır. Cümhu
riyet bayramında Ezine elektriğe kn
vusmuş olacnktır. 

Ezinelilcr, kasabalannın bir orta 

mektebe olan ihtiyacını tatmin için 

on bin liradan fazla tebcrrüatta b:.ı
lunmnğa karar vermişlerdir. Şimdi

den arsa alınmış, yapılacak mektep 
binnsının krokileri vilayet nafıa mu
dürlüğüne gönderilmiştir. 

----o---
Kilizmanda Sancak 
Verme Merasimi 

Izmir - Kilizmandaki topçu ala

yına merasimle sancak verilmiştir. 

ikinci ordu mufcttişi orgeneral Jz

zettin Çalışlar, sanca0 1 teslim ctm -
den evvel m:.ıessir bir hitabe irat et
miş, sancağı alan kumandan yarbay 

Kemal de buna cevap vermiş ve bü

tün alay, kanlarının son damlası
nv. kadar, sancağın şerefini muhafa

za edeceklerine dair and icmişlerdir. 

Eskişehirde Faci Bir 
Kamyon Kazası 

Eskişehir - Emirdağından bu~

day yükile gelen bir kamyon gere 
yansı, mezbaha civarındaki hafif \•i
rajda devrilmiş, kamyondaki altı v ... -
şında bir çocuk olmüs, iki kövlü de 
yarnlanmıştır. ~ w 

1

. Mehmet Yıkar adında birisile Kemer 

k~prü mahallesinden Mustafa Biçıci Yayla ta Yeni Mektepler 
bır iddia üzerine güreşe tutuşmuş- Yaylak CTANl - Ikemızde d'lrdu 

lardır. Güreşin hararetli bir anında 1 muaUin:' dôrdil eğitmen sekız köy 
Mehmet Yıkar altına aldığı Mustafa ~ek~ebı vardır. Tunalı köyünde ye
biçicinin karnına dizi ile şiddetlic:e 111 hır mektebin temeli atılmıştır. 

Kanlı Havşar nahiyesinde dört eğit
menli mektep bınası yapılmakta ve 
ikmal edilmek üz"'redir. Ayn! nahi
yede altı eğitmenli mektep binnsı 
daha yapılacaktır 

hasmı ve barsnklarını patlatmıştır 

Mustafa hastaneye kaldır:ılmışsa da 
kurtanlnmnmış ve ölmüştür. Meh
met yıknr 1evkif edilmistir. 

• 
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Bu Seneki Türkiye Başpehlivanlığı 

Kırkpınar Çayırı Babayiğitlerin 
Naralarile Yine inleyecek 

GAZETELERLE 
. ' . ' 

·,_,:· ŞAKALAR .; 

İkinci Basış 
ve Zaafı Basar 

Yazan : Naci SADULLAH 

Dün, "Sabah., gazetesi, piyasa
ya ikinci tabını, halkı meraka 

ve telaşa düşüren bir patırdı ile sü
rünce: 
"- Acaba ne var?,, Sualini kendi 

kendilerine ısoranlar arasında ben de 
vardım. 

Fakat, bu ikinci tabıdan bir niisha 
alıp, bir tek yeni havadis bulama
j yınca, kendi k~ndime sorduğum 
l ikinci sual de şu oldu: 
! "- Acaba. bu refikimiz, ni-;in 

1 

ikinci tabı yaptı?,. 
Biraz dü~ününce, anlıyabildim ki, 

, kiiçük refikimiz, Kral Zogonun geli
şini, ancak ikinci tabına yetiştire· 

/_E_K_ O __ ,_N _O_M_ i ) 
Almanyaya Dört Ayda 
13 Bin KHo Kesilmiş 

Tavuk ihracatı Yaptık 
Bir aralık tavuk ihncı için yapıl-'

mış olan teşebbüsler muvakkat bir l r 
zaman zarfında gerilemiş idi. Dört 

aydanberi yurdumuzdan Almanyaya 

tavuk ihracı için faaliyet devam et

mektedir. 939 senesi ikincikanunun-
Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atına 
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ÇEKL.lm 
5 . 9~ 

126.6325 
3.3550 
fi.l.lfl25 

28. 1375 
67.54 
50.8151) 
21.56 

~ , bilmiş. 

dan nisan sonuna kadar memleketi· 

mizden 13.412 kilo ağxrlığında kesil

miş ve temizlenmiş tavuk ihraç olun

muştur. Bu tavuklar. daha ziyade 

Düzce. Adapazarı. Hendek, Bolu, Cz

mit. Geyve, Bartın mmtakalarından 

satın alınarak toplanmış ve Istanbu

la getirilerek kesilmiş ve temizlen

miş tavuklardır. Her tavuğun kilo

sunun esas et kıymeti 55 kuruş üze

rinden ihraç edildiği tesbit edilmiş

Sof ya 
1.0925 
1.56 

Evvelki ıene Kırkpınar güreşlerinin arifesinde başa çıkan 
pehlivanlar meşhur Suyolcunun hakemliği altında çayırda 

Başa Girecek Çetin Gençler Birinciliği 

T ekirdağlıya Kolay Bırakmak Niyetinde Değil1er 

Mayuın befinde başlıya

cak olan bu seneki 
Kırkpınar güreşleri, eski Kırk
pınarları hatırlatacak kadar 
parlak olacak ıekilde hazır

lanmtftır. 

Bed en Terbiyesi Genel Di
rektörlüğünün pek yerinde bir 
buluşla ortaya koyduğu altın 
kemer müsabıkların sevkle· 
rini ayrıca artırmıştır. 
Öte<ienberi yazardım; şu yağlı $i-

resin hali başkadır. Onun musikimiz 
.. A 

gibi ruhumuzda yeri vardır. Adetle-
ri, civanmertliği, nizamları, an'ane
sile en uzak köylerimizin hayatına 
girmiştir. 

Türke de pek yakışan bir mücade
le sporudur. 

Ne iyi oldu, bir taraftan alafran
ga güreşlerimiz kendi yolunda iler
lerken, diğer taraftan milli güreşi

Bunlar arasında Karacabeyli Ha
yati, Pehlivanköylü Mustafa, Manı
ı:.ah Halil. Babaeskili İbrahim ve Sın
d1rgılı Şerü var. Daha geçen sene 
baş altında çarpışan bu tosunlar bir 
sene içinde geli~mi~er, okkalarına 
doJmuşlar ve başa soyunmağa karar 
verecek vaziyete gelmişlerdir. 

Meramlarına belki bu sene nail o
lamazlar. Hüseyinin tecrübesi, ağıl'

lığı ihtimal üste gelir. Fakat bunlar 
bize gelecek seneler Kırkpınar çayı
rının boş kalmıyacaj!ını tebsir ·eden 
de lika n lılardır. 

Doğrusu yenileri yetişmeyince, 

geçkinliğe dönen pehlivanların ço1t 

görülmüş karşılaşmaları meraklıları 

pek sarmıyor. 
Güreşlerin başlamasına bir gün 

kaldı. Yirmi dört saat sonra Kırkpı

nar çayın, yine babayiğitlerin na

ralarile inliyecek ... 

Kırkpınarın baş altında f\ozu du
mana katacak gençlerimizden 
meşhur Hançoğlu Halil pehli
vanın yeğeni Pomak Süleyman 

m ize de hız veriliyor ... 
Yağ güreşine bir zamanlar yan 

gözle bakıla bakıla onun kendine 
m ahsus cilası solar gibi olmuştu. O 
göz ve gönül dolduran türlü peşrev· 
leri seyredemez olmuştuk. Şöyle bir 
biçimli helfillaşan, temennasmı ye
r inde ve üslubunda çakan, meydan 
pehlivanı gibi dolaşanlar azalıyordu. 
P ehlivanlar kisbet diktirecek ust-ı 

bulamaz oldulardı. Bu yüzden bazı 
büyük orta pehlivanları, baş altına 
çıkanlarla kisbet değiştirerek gür~ş

GEÇEN HAFTAKi HADiSE MÜNASEBETILE 

Fenerbahçe Maçının 
Bize Göre Hükümleri 

lerini yapıyorlardı. 

Hadiseye Sebebiyet Veren Amillere de 

Lazımdır Kanaatindeyiz Dikkat Etmek 
O insanın yüreğini titreten, gözle- G eçen pazar günü Kadıköyünde

rin i yaşartan naralanmaları pek na- ki Fener - Demirspor m ilsaba
dir fırsatlarda duyuyorduk. Yenik kasını müteakıp çıkan kavga ınüna
düşen pehlivanların rakiplerine iti- sebetiyle bazı gazetelerde neşriyat 
raz ettikleri görülmeğe başlamrş•ı. devam ediyor. 

ğimi7.i burada yazmayı bir samimi 
vazife telakki ettik 

.:\fuhterem refikimiz. hu havadisi 
at.lamakla, heybetli ve süratli rakip
lerinin tuzağına basmış: Bu da ikinci 

, basışıdır. 
Fakat, Kral Zogonun İstanbula 

muvasalatını; memlekete, sade gaze
te okuyucularının değil, okuma yaz
ma bilmiyenlerin bile duyuşundan 
sonra taze havadis gibi sürmekle, 
yeni bir haber almak ümidiyle üç 
! kuruşa kıyan bir çok vatandaşların 
'da damarlarına ba5mtş:: Bu da ikinci 
, basıştır. 

ı Bu itibarla, "Sabah,, refikimizin 
1 

ı dün çıkardığı ikinci tabına şu ismi 

f 

verişi, çok yerindedir: 
"- İkinci basış!,, 
ZavaUt refikimiz .. Artık bir gün

de iki defa "basmıya,, başladı! 

• 
"Komik,, gazetede Muhittin Bir-

genin makalelerinde, birkaç gündür: 
'"Şifa ve salah,, alametleri belirir 
gibi oluyor. Ona samimi bir ümitle: 
"- Geçmiş olsun!,, derim. 
Bu alfunetleri, falihayır saymakta 

haklıyım: Zira üstadın, uzun za
manda nber i çekmekte olduğu teh
likeli hastalığın adı şuydu: 

"- Zaafı basar!., 
Bana öyle gelir ki, onu bu hasta

lığından kur taran şifabahş ilacın a
dı da şudur sanırım: 

"Papara,,. 

• 

tir. Mevsim itibarile tavukların yu-

murtlama ve kuluçka vaziyetleri art

mış bulunmasından dolayı nisandaki 

ihracat az olmuştur. Maamafih hazh 
randan sonra bu ihracatın tekrar in

kişaf edeceği umuluyor. Kesilmiş ta

vuk ihracınm menedildiğine dair ve

rilen haberlerin aslı yoktur. 

iÇ PIY ASALAR : 

Borsada Dün 
Y apllan Satışlar 

ıJün piyasamıza 120 ton buğııay, 
105 ton çavdar, 13·1 ton mısır, 35 ton 
un, 63 ton zeytin yağ, 40 ton yulaf, 
12 ton fasulya getirilmiştir. Yumu
şak buğdaylar 5.31-5.36, sertler 4.36-
5.02.5, kızılcalar 5.32. Anadolu arpası 
dökme 4.14, çuvallı beyaz mısır4.07.5 
"'" '"' ""1"1r dökmf'! 4 .08 - 4.10. cuvallı 
kuş yemi 5.30 - 5.37.5, bulgur 10, u-
fak kuru fasulye 12, kaba afyon 

~97.5, Anadolu yapağı 47.5 - 54, ta

ze beyaz peynir 21 - 24.05, kuruştan 

satılmıştır. 

Şu satırları da "Ciddi,, gazetede Turfanda Üzüm Geldi 
okudum: Sebze ve meyva haline getirilmiş 
"Kumkapıda Ethem adında bir olan turfandalardan sakız kabağı ki

zata otomobil çarpmıştır. Yaralı has- losu toptan 18 _ 23, Ayşekadın fasul
taneye kaldırılmıştır!,, 

Bu havadisin serlavhası da şuydu: ye 80, patlıcan 80, Malta eriği 12 -
"- Şoför aranıyor!,, 20, can eriği 10 - 20, taze üzüm 100, 

Acaba zabıta, maznunları artık Ereğli çileği 50 - 30 kuruştan satıl-
gazete ilanlarıyle mi arıyor dersi- mıştir. 

niz? 

• t'I 
"Son Telgraf,, refikimizin yazdı-

ğına göre, bir ecnebi şirketi, İstan
bulda "Beyaz Esire,, adında bir film 
çevirmiş. J\1evzuu. Üçüncü Sultan 
Selim devrinde geçen bir vakadan 
alınmış olan bu film, büyük bir mu
vaffakıyetle tamamlanmış. Fakat 
"Son Telgraf,, ın meth~ttiği bu fil
min eşhası arasında bir de "polis 
müdürü,, var. 

Üçüncü Sultan Selim devri, ve ... 

Piyasaya Çıkarılan Yeni 
iki Buçuk Lirahklar 

Ankara, 3 (A.A.) - Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankasınca 3 mayıs 
939 tarihine kadar yeni harfli iki bu
çuk liralıklardan 2.810.000 lira teda
vüle çıkarılmış ve mukabilinde eski 
harfli banknotlardan ayni miktar te
cta vülden kaldırılmıştır. 

Madrid 14.035 
Varşova 23.84110 
Budape!jte 24.llfi75 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5475 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk borcu II peşin 
Ergani 
Sıvas-Erırurum 5 
1938 % 5 Hazine tahvili 
Merkez Bankası 
Reji 

19.75 
19.-
19.5() 
91.75 

103.-
1.15 

'-1----------------~-J 
SANAYi: 

Çürük Çoraplar 
Hakkında Rapor 

!pekli kadın çoraplarının çürüklü
ğü hakkında yapılmakta olan tetkik
ler nihayet bulmuştur. Ticaret odası 
sanayi şubesi müdürü Vedat ve sa
nayi birliği umwni katibi Halit Gü
leryüz çorap fabrikatörlerile bir haf
ta evvel yapılan içtimada verilmiş o
lan kararlarla odanın ve birliğin mü-
taıeaıaıuu ...-- -·~ . . _, _ ı.:- __ 

por hazırlamağa başlamışlardır. Ra
por iki güne kadar ikmal edilecek ve 
müteakıben bütün çorap fabrikatör
leri bir toplantıya davet edilecektir. 
Bu toplantıda hazırlanmış olan ra
porun esasları üzerinde en son mü
talealar alınacaktır. Bu rapor Iktı
sat Vekaletıne gönderilecektir. 

Sergi Haıırhkları 
Bugün Sanayi birliğınde sanayici

ler idare heyeti ile bir toplantı yapa
caklardır. Toplantıda bu sene yine 
Galatasarayda ve Izmir fuarından 
on gün evvel kapatılmak üzere açıla
cak yerli mallar sergisi için görüşü

lecektir. Sanayi birliği sergi için ha
zırlıklara başlamış olmakla beraber 
bu seneki serginin daha mükemmel 
olabilmesini temin maksadile alaka
darların da mütalealarını alacaktır. 
Serginin zenginliğini başarmak üze
re devlete ait sanayi müesseselerinin 
istisnasız olarak hepsinin iştirakini 
temin etmek için alakadar vekaletin 
yardımı istenilecektir. 

Halbuki eski pehlivanlarımız galibi- H adise, haddi zatında ötedenberi 
yeti, mağlubiyeti münakaşa etmeği bu gibi mühim m açlarda ı_:öze çar

Bu vesile ile şu ümidi lle izhar e· 
delim ki; Ut<'.i.Um müdürlüğiin him
metiyle kurulmuş olduğunu mem
nuniyetle öğrendiğimiz hakem ko
mitesi artık, bundan sonraki maçla
ra hakem tayin edilmesindeki isa
betsizliklere bir nihayet verecektir. 

Polis müdürü! .. 
Bana kalırsa, bu parlak filmin se

naryosunu, bizim tarihi tefrika mu· 
harrirleri yazmış olacak! 

Kastamonu itfaiye 
bilmezlerdi. Nice güreşlerde az açt~< 

pan h akemin iyi int ih ap edilmemiş 
düşen büyük pehlivanlar halkın m-

bulunmasından ve böyle maçları razlanna karşılık yenildiklerini söy· 
}emişlerdir. idareye kudreti olmadığı defaatl a Üsküdar 

Spor 

Halkevinin 

Faaliyeti 
Haydarpaşa 

TeşkilCitı Genişletilecek 
Alaturkanın bütün asaletini yap;ın sabit olmuş kimselerin elin e milli 

bu adetler ve an'anelere hasret c:e- kümenin en mühim bir maçı tevdi 
ker olmuştuk. edilmiş olmasından çıkmıştır. 

Bu seneki güreşlerin tertip şekli- Bu sözlerimizle hadisen in çıkına-
ne bakarak içimiz ümitle doluyor. sını mazur gösterıneğe çalıştığımız 
Ö zü ve menb.1 ları kaybolmamış ohn zannedilmesin. Bilakis, bu gibi \'a
bu güreşin tekrar nerelere kadar kalan biz dalına t akbih etm ekteyiz. 
yükseleceğini düşünebiliyoruz. Ancak zaten zuhur u hoşa gıtmiye-

Bir altın kemerle başlanan yol bu cek olan bu kavgayı bir m~sde ha-
lşin tam doğru yoludur. line getir ip uzun uzadı makale mev-

Gelccek seneler rağbet daha art- zuu yapmak, beyan atlar verm~k, he
tıkça zamanla fena bir huy haline le i cabında hakim mevkiin i işgal e
gelmiş olan berabere kalmak usulü- decek olanların kanaatlerJni evv"lce 
ne de mani olacak kayıtlar koyabili· iJısas etmeleri gibi spor adaletine 
r iz. uymıyacak hareketlere fırsat ver -

Üsküdar Halkevi tarafından ter
tip edilen futbol karşılaşmaları pa
zar günü Çamlıca sahasında yapıl

mıştır. 

Sirkeci İdman-Üsküdar Halkevi i

kinci takımlar maçında Sirkeci İd
man 2 - 1 galip gelmiş, A takımlar 
maçında da Üsküdar Halkevi 1 - O 
maçı kazanmıştır. 

Haftanın Maçları 
Çok basit bir iki madde ile berabPr mek, düzelmesi cümlenin emeli O· Bu hafta Ankaragücü İstan-

lik illetini de ortadan kaldırırsak as- lan sporun lehine bir şey değildir. bula gelmektedir. Ankaralılar 
t'l• duygulara uygun ve her sınıfın a,.. Buna benzer, bir çok hadiselerin .k 1 p 

cumartesi günü Beşı taş a, a

Lisesi Atletleri 
Bursad a Kaza ndı 

Haydarpaşa lisesi atletleri geçen 
pazar günü Bursaya giderek Bursa 
atletlerile karşılaşmışlardır. Müsa
bakayı puvan itibarile 44 e karşı 51 
puvanla Haydarpaşa kazanmıştır 

Kasımpaşa - Kurtuluş 

Güreş Müsabakasr 

lakadar olabilecegvi mükemmel bir matbuatımızda sükutla geçiştirilmiş 
zar günü de Galatasarayla kar· 

güreşi yeniden ihya etmiş oluruz. olduğunu d a bildiğimiz için bu me-
• şdaşacaktrr. 

Kasırnpaşalılar cumartesi günü 
akşamı Fransız tiyatrosunda bir mü
sabaka te'ftip etmişlerdir. Kasnnpa
şalı güreşçiler Kurtuluş güreşçilerı

lc karşılaşacaklardır. Kastamonu itfaiyecileri 
Klrkpmarda bu sefer başı alnhk sele lizcrine (azla düşiilme->inı ve Geml·ıkte Pı·r·ıne TAN) K t Ankaragücü - Beşiktaş ma- Kastamonu ( - omu an 

hayli müşkül görünüyor. devletin pederane idaresi altında k .. •k Necmettı'n Dı·nçerın· ı'daresinde bır 
çını Suphi Batur, An aragu - Fabrı ası 

Başpehlivan Tekirdagvlı Hüseyini bir sükunet devresi geçirmeğe ve in- .. f d 
cü - Galatasaray maçını da Ta- Gemlik (TAN) - Müteşebbis bir çavuş, bir onbaşı ve on uç ne er en 

bu defa adamakıllı terletmeğe niyet- kişafa doğru yürümeğe başlamış o· rrk idare edecektir. vatandaş, burada ilk pırine fabrika- ibaret olan itfaiyemizin kadrosu ~ibi 

vazifesinde muvaffak olduğu görül
mektedir. 

Önümüzdeki mali yılda itfaiye ~f
radı çoğaltılacak, vesaitine bir ara

lenmiş çetin gençlerden beşi de başa lan sporumusda h ercü merç varmış vesaiti de mahduttur, buna rağmen 
1<>yunacaklar;.~~~~~~~~~~g~i~b~i~g~o~·s~t~er~i~h~ne~si~nı~·~f~a~y~d~a~lı~g~ö~rm.~e~di~·-::..._~~~~~~~~~~~......:..~~--=-s-ını~-aç~mı~ş~t-ır_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~ ....... ~~~ zöz daha katılacaktır. 
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HAYRETE SAY AN BiR KESiF 
nsan ·Eline Teslimi 

Tehlikeli Bir Kudret 
Keşfine Çalışılıyor 

lngiliz Alimlerinin Yaptıkları Tetkiklere Göre, Bir Saniyede 

Bütün Bir Memleke ti Silip Süpürmek Mümkün Olacak, Fakat 

Bir Küçük Hata da, Bütün Dünyayı Tehlikeye Koyabilecek 

i ngiliz alimleri ö;v le bir 
. keşif üzerindedirler ki, 
dünyayı insan hayalinin fev~ 
kinde değiştirecektir. 

Bu keşif, Uraniyum denilen na
dir bir madenin atomlarını patlat
lllak suretile yeni ve muazzam bir 
enerji istihsalini istihdaf etmekte
dir. Bu keşif tatbik sahasına geçti
ği gün yanm kilo Uraniyum made
ninden, 20 milyon tondan istihsal 
edilen kudreti çıkarmak mümkün o
lacaktır. 

Bu muazzam ve hayrete şayan 
keşif hakkında bir Ingiliz alimi şu 
izahatı vermektedir: 

"-Bu keşif, şimdiye kadar vu
ku bulan bütün keşifleri gölgede 
bırakacaktır. Şimdi Ingilterenin 
i:iç şehrinde bu sahada tecrübeler 
Yapılmaktadır. Amerikada da bu 
sahada büyük tecrübeler yapıl

ın.akta ve fakat harpte kullanılır 
korkusile elde edilen neticeler if
şa edilmemektedir. 

"Bu yeni kudret, atomu parça
lıyarak içindeki enerjiyi serbest 
bırakmak suretile elde edilecektir. 
'Ru 1:11norji ~oktauberl bıliniyorau.Fa. 
kat bu enerjiyi serbest bırakmanın 
usulü bulunmamıştı. Yalnız mah
dut miktarda ve pek pahalıya mal 
olan ufak bir muvaffakıyet elde e
dilebilmişti. 

"Şimdi atomu parçalamak için 
yeni bir yol bulunmuştur. Evvel
ce kullanılan usul 1919 da aliın 
Lord Rutherford tarafından bulun
mıl§tu. Onun usulü krsmen şu va
kıaya dayanıyordu: Her hangi bir 
ınaddenin atomu iki parçadan mü
rekkeptir: Elektron ve proton 
Proton elektrikle mücehhezdir, di
ğeri değildir. Lord Ruthford muh
telif maddelerin atomundaki ener
jiyi hidrojen gazına protonu ile 
bombardman ederek serbest bıra
kıyordu. Bombardman edilen mad
denin atomu parçalandığı zaman 
iki yeni madde vücude getiriyor
du. Fakat ayni zamanda muazzam 
enerji çıkarıyordu. Bir santimetre 
:ınurabbaının 200 milyonda biri ka
dar küçük bir atomdan dört beş 
yüz milyon elektron volt enerji çı
kıyordu. Yalnız bu enerjiyi istih
sal için bunun bir kaç misli enerji 
sarfet.mek lazım geliyordu. Çünkü 
bombardman esnasında atomlardan 
yalnız biri parçalamyor, bu suret
le bir çok kuvvet israf edilmiş o
luyordu. 

F akat, blr senedenberi muh
telif memleketlerin muhte

lif laboratuvarlarında hem de. ay
ni zamanda yeni bir usul tatbiki
ne başlanmıştır. Evvela bir Alman 
Alimi, atomu bombardman etmek
sizin de parçalamak mümkün ol
duğunu bulmuştu. O proton, mad
denin diğer unsuru olan Neutron
la bombardman ediyordu ve pro
tonla bombardmandan elde edilen 
neticeden daha büyük semere el
de etti. Bu yeni usul ile yalnız bir 
maddenin atomu parçalanabiliyor
du. Bu da en ağır madde olarak ta
nınan ve gayet nadir olarak bulu
nan Uraniyum madeniydi. Bu ma
den demire benzer, kurşundan iki 
defa ağırdır. 

Fakat atomu Neutron'la parça
lamak da pahalıya mal oluyordu. 
Mesela Uraıtiyum atomundan 200 
milyon volt enerji istihsal edebil
mek için on trilyon volt enerji sar
fetmek lazım geliyordu. 

Hidrojen gazı ile atomu parçalamtya çalışan 
bir alim laboratuvarda çalışıyor 

Bir benz in molekülündeki 

atomun vaziyeti 

Fakat bu keşif ortaya yeni bir 
nakikat meydana çıkardı. Urani
yum atomunun parçalanmasından 
hasıl olan iki parça tekrar Neut
ron bırakıyor ve bunlar parçalan
dıkça atom parçaları meydana ge
liyordu. Binaenaleyh bir atomlln 
böyle biribiri arkası sıra parça
lanmasına devam edilirse her biri 
iki milyar enerji btı·akıyordu. 

işte ilim atomun parçalanma
sında şimdi bu devrededir. Ilim, 
şimdi öyle bir enerji istihsali ari
fesindedir ki, bu enerjiyi nasıl kul-

lanacağını henüz hayal etmek bile 
mümkün değildir. 

I~ aboratuarda. yarım kilo U
L raniyumu parçalamak için 

yapılan hazırlığa :şah it oldu m. Bu 
miktar Uraniyum laboratuara on 
liraya mal oluyor, Fakat bu ma
denden 20 milyon ton kömürden 
istihsal edilen enerjiyi elde etmek 
mümkün olacaktır. 

Bu muazzam enerjinin is
tihsali11den doğacak neti
celer korkunçtur. Tecrübe 
esnasuıda küçük bir hata 
bütün /ngiltereyi tuz buz 
edebilir. Brı enerji öyle bir 
kudrettir ki, bunu insanın 
eline vermek caiz değildir. 
Çünkü bu enerjiyi elde e
decek millet düşman mem
leketini bir saniyede imha 
edebilir. 
Bir profesörün mütalaası
na göre bir kilo uranyum
dan istihsal edilecek enerji 
ile Kürei Arzın mihverini 
bile değiştirmek mümkün
dür. 
Fakat laboratuarlar tecrübeleri

nin neticelerini şimdilik gayet giz
li tutuyorlar. 

Bu tecrübelerin neticeleri ilan 
edildiği gün dunya tamamen de
ğişecek, ve insanlık yeni bir dev
re girecektir. 

lswfke Ortaokulunda Müsamere 

Temsil veren gençler 

Silifke (TAN) -= Ortamektep ta- bu arada "Gavur İmam,, piyesini ve 
lehP.Sİ, halkevi salonunda, zengin "Şer'iye mahkemesinde,, komedisini 
programlı bir müsamere vermişler, muvaffakıyetle oynamışlardır. 

Kral Zogo ve Kraliçenin dün sabah Sirkeci istasyonunda alınmış resimleri 

Kral Zogo Tarabyada 
Bir Yalı Kiralıyor ı 

E v~elki gün alaca karanlıkta 
Istanbula ayak basan Ar

navutluk Kralı. bütün memleke-
tin alakasını üzerine toplamış bu
lunuyor. 

Vatanı yrkılan Arnavutluk kra. 
lına ve yakınlarına, topraklan ü
zerinde emin bir köşe ayıran Türk 
milleti, tarihi tıka basa dolduran 
eşsiz ve asil hareketlerine bir ye
nisini daha ilave etmiş oluyor. 

Evvlki gece, şafak vaktine ka
dar Sirkeci istasyonunda kralı ve 
kraliçeyi bekliyen kalabalığın a
rasında ben de vard1m: Saat tam 
üçü on geçe istasyona giren husu
si trenden ilk indirilen yolcu. bir 
Alınan guvernantın kucağında mı
şıl mışıl uyuyan bir aylrk veliaht
tı. Belki daha ana sütü emmemiş 
olan talyısjz yavrunun Perapalas 
oteline gönder:ili,şinden yarım sa
at sonra trenden inen ikinci yolcu 
da, Kral Zogoydu! .. 

Resimleripe bakanların esmer 

zannettikleri Kral Zogonun sarı

şın yüzünde, maddi. manevi her 

çeşit ıztırabın yorgunluğu vardı 

Kraliçe Jeraldini, elinden tutarak 

trenden indirdi. O muztarip ve pe

rişan haleti ruhiye içinde bile, fe
dakar, zevcesine bu hürmeti ve 

nezaketi göstermeyi unutmayxşın
dan da belliydi ki, Arnavutluk 
Kralı, yediği ezici darbelere rağ· 

men, metanetini kaybetmiş değil
di!.. 

Kralın, kraliçenin ve kralın 

hemşirelerinin ellerini sıkan ilk 
vatandaş, emniyet direktörü Sad
ri Aka idi. Zogo, Türk milleti na
mına kendisine uzatılan bu eli sı
karken dikkat ettim: O anda, yü
reği derin bir tahassüsün acı lezze
tile sızlayan kralın yanaklarından 
yuvarlanan damlalar, Sirkeci ga
rının kör ampuJlerine rağm':'!n 

gözlerden ka!;mıyacak kadar iri i-
cii. 

z ogoyu. Sadri Akadan sonra, 
Arnavutluk elçisi Asaf se

lamladı... 

Kral, onunla da türkçe konuşu
yor, ve: 

"- Galiba, sizi çok bekletti.le: 
Çünkü trenimiz biraz gecikti!." dı
yordu. Fakat bu sözleri söyler
ken, zihninin büsbütün başka 
mevzularla didiştiği aşikardı: 

Çünkü altları, kim bilir kaç gece 
sürmüş bir uykusuzluğun yorgun
luğile morarmış ve şişmiş görü
nen gözlerine derin bir düşünce
nin züiri karanlığı sinmişti! .. 

Kraliçe, atlattığı bütün tehlike· 
lere rağmen, canlı, metin, ve va
kurdu!.. Birşeyler kaybettiğini 

kabul etmemiş görünüyordu! .. 
İkisi de, kırpılmıyan birer göz 

gibi Üzerlerine dikilen fotoğraf 

objektiflerinin önünden geçerek. 
bir otomobile yerleştiler. Hemşi

releri, ve nazırları. arkadaki ot04 

mobillere binmişlerdi. 
Bomboş İstanbul sokaklarını 

büyük bir sür'atle aşan bu kafile. 
Perapalas oteline vardığı zaman, 
şafak sökmüştü: Biraz sonra, İ3-

KRAL ve KRALiÇE 
Türkigede Kalmak 
Niyetindeymişler 

Veliaht, mürebbiyenin 
kucağında 

tanbul uyanırken, onlar uykuya 
dalmış bulunuyorlardı!. 

• •• Q ğrenmiş bulunuyoruz ki, 
krala, tam yetmiş beş kiş! 

refakat etmektedir. 
Bu talihsizler kafilesinde: "Re

ze", "Dane", "Nirzem", "Macide". 
"Ruhiye", "Mahfiye" adların:ia 

altı tane prenses vardır ... 

Kralın kardeşi Prens Celal, Yu

goslavyada kalmıştır. Krala, hem

şirezadeleri olan iki Prens te refa

kat etmektedir. Kraliçe Jeraldina

nın biraderi Kont Apponyi de 

şehrimize gelenler arasındadır. 

Jcraldinanın refakatinde, Rulmig 
dında da bir Barones vardır. 

Perapalas otelinin, tamamen 
kral tarafından işgal edilmiş bu
lunan birinci katına yerleşenler 
arasında, dört te yaver vardır: Bu 
iki yüzbaşı ile iki mülazım de, si
vil giyinmektedirler!.. 

Müdafaai Milliye Vekili Cemal 
Aranita, Maarif Vekili Abdurrah
man Dibre, Dahiliye Vekili Musa 
Yuka, Saray muhıdızı Miralay 
Hüseyin Selman, adliye nazırı Fa
ik Şatko ve meclis reisi de, kralla 
birlikte İstanbula gelmişlerdir .. 

Bu zevatla birlikte, bir kısmJ 
Tepebaşındaki Bristol ve Konti
nantal otellerine, bir kısmı da Sir
kecideki Özipek Palas oteline yer· 
leşen diğer mülteciler. büyük, kü
çük rütbeli zabitlerden müteşek
kildir 

p erapalastaki dairenin 30 - 31 
numaralı od.alarmı işgal e

den Kral Zogo ve Kraliçe. dün, 
bütün gün, hiçbir yere çıkmamış
lardır. 

Vakıa bazı meslekdaşlar, onla-

n hayalen, - Kral Zogoya evlendi
ği gün Hitler tarafından hediy~ 

edilen - otomobile bindirerek Bo
ğaziçinde gezdirmişlerse de, ~u 

havadisin hakikatle alakası yok
tur: 

Zira dün, bir aralık meclis reisi
ni, Arnavutluk elçisi Asafı, harbi
ye nazırlarını kabul ederek görü
şen Kral Zogo, ve refikası. tav•ılt 
suyundan, zeytinyağlı enginardan 
ve kompostodan ibaret olan öğl~ 
yemeklerini bile odalarında ;ye
mŞerdir. 

Krala ve maiyetindekilere Rit 
olan iki vagon eşya da. henüz bo· 
şaltılmamıştır. Dün kulağıma ge
len kuvvetli rivayetlere göre. nu
günlerde Ankaraya gitmek niy~

tinde olmıyan Kral Zogo için. l'a· 
rabyada Bay Zarifinin yalısı ki 
ralanmıştır. Ve bir müddet din
leneceği söylenen kralın eşyalar! 

doğrudan doğruya oraya götürü. 
lecektir. Fakat, otel sahibinden !i· 
atların biraz indirilmesi istenildi
ğine göre, kral, Perapalasta bir 
kaç gün daha kalmak isteğindedir 

Ben dün, çıkarılan bütün müş· 
külata rağmen Perapalas otelinin 
birinci katına kadar çıkmak fır

satını bulabildim. Fakat orada 
karşılaştığım talihsiz mültedleri 
göze çarpan telaşları ve teessürle
ri arasında, sırasız suallerle sıkış
tırmak nezaketsizliğini göze ala
madım. Oradan ayrılırken, ar
kamdaki sessiz koridora ince bir 
çocuk feryadının akisleri yayılı
yordu:· 

Kundağından evvel. sarayından, 
vatanından çıkan talihsiz veliaht 
ağlıyordu! 

Selirr T evlik 

iki Köyün Yer i 
Değiştiriliyor 

Kızılcahamam (TAN') - rıivarla

nnda pirinç zeriyatı yapıldığı ve et
raflarında bataklıklar bulunduğu i
çin, Çeltikçi nahiyesine bağlı Göme
le ve Değirmenönü köyleri halkının 
son senede hemen hemen yar1 yarı
ya inkıraz bulduğu, kalanların da 
sıtmadan tehlikede oldukları tees· 
sürle tesbit edilmiştir. Bu iki kövün 
~üzel havalı ve sulu başka verİere 
nakli kararlaştırılmıştır Ankaradarı 
gelen bir heyet bu hususta t .. •kikat· 
ta bulunduktan sonra dönmüştür. 

Tireboluda Cocuklara 
Yardim 

Tirebolu (TAN) - Çocuk Esirge· 
me kurumuı, on iki fakir çocuğu te· 
peden tırnağa kadar giydirmiştir. 
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Bafanın eteği öpülüyordu 
O, Banu Tabii Buluyor, Küçük Bir Heyecan 
Göstermeden Her Dudağa Etek Uzatıyordu 

K mn çddığmı görür gör -
mez k()ftu. Sol koltuğuna gir

di, sumalı Jrumaılarla örtülü ve 
ku§tüyü yastıklarla çevrili sedire 
oturmasına yardım etti ve hamam 
sıcakhğiyle bambaşka bir saba • 
hat, gerçekten akıl dağıtıcı bir le
tafet alınış olan kızın teri kuru
yunca, altın tellerden yapılınlf sa
nılacak kadar bol sırma tapyan 
bohçaları açb, .nefesle uçacak de
recede ince örülmüş bir ipek göm
lek çıkardı, güle tül örtüyormuı 
gibi nazik davranarak onu, Ba!a
ya giydirdi. Uzerine elmas düğ • 
meli bir sevai entari, onun üstü
ne pek zarif bir yelek geçirdi, 
"Aman Allahım, ne güzel şeylern 
diyerek kızın ayaklannı ppır şa
pır öptükten sonra, o nefis nesne
leri çorapla örttü, çorapları da 
iri iri incilerle süslü bir terlikle 
kapadı, saçlarını elmaslı altın ta
rakla taradı, sonra önüne bir gü
müş çekmece sürerek kapağım 

açtı: 

dor, baştan bap pmdanlarla ay
dınlatılml§tı. On kız - ellerinde 
altın buhurdan - güzel hase.kıyi 
bekliyorlardı. 

Bafa, .ifte bu mevkible büyük 
salona götürüldü, şehzade tarafın
dan bqılanarak bir köşeye otur
tuldu, saraylıların kendisine tanı
tılacağı haber verildi ve muhte
şem bir rasime başladı. Yüz güzel 
kız, koğuşlar baş kalfı.sı tarafın

dan hasekiye is'mlerıyle takdim 
olounuyor ve içlerinden bir kıs
mı da "İyi saz bilir,, , "İyi rakse
der,, gibi cümlelerle ayrıca teşhis 
ettiriliyordu. Her kız ismi soyle • 
nir söylenmez, diz çöküp şehzade
nin ayağını ve Balanın eteğini ö
püyordu. Doğduğu gündenberi a
yaklan öpülegelen Murat, bu ra
simcye karşı kayıtsızdı. Fakat ken
disi gibi insan, kendisi gibi karlın 
olan bu kiime küme mahlUkun 
eteğini öpmesini Bafa da - Mu
rat Jrndar - tabii buluyordu, kü
çük bir heyecan göstermeden her 
dudağa eteğini uzatıyordu. 

mezlerdi. Şu halde onlann Baf ay
la tanışmalan müsavi şahıslar a
rasında vukua gelen bir muamele 
hududunu aşamazdı. Gerçi şehza
de tarafından bu bir düzine göz
deye yapılan tebligatta "Haseki,, 
ile görüşecekleri haber verilmiş 

olduğundan kadıncağızlar telaş i
çindeydi, hiç yoktan peyda olu"e
ren bu hasekiyi görmeden lanetli
yorlardı ve onunla kendilerini tn
tıştırmak istediği için, şehzadeye 
de kızıyorlardı. 

Bununla beraber, agır davrıın
mıya da - ayn ayn - a:mıetmış

lerdi, bir tiıredi saydıkları çocuk
suz hasekiye yilksekten bakmayı 
tasarlıyorlardı. 

Ş ehzade de onların şerefleri
ne saygı göstermeyi unut

madı, cüceler vasıtasiyle gözdele
rin artık gözden düştüklerini 

- aşıkane bir gevezelik olarak -
Bafanın kulağına fısıldadıktan 

sonra, kendisi bizzat talihsiz or
takları birer birer tanıttı ve to
puna birden şu emri verdi: 

TAN 

Silivri 
Hükumet 
Konağı 

Vali Lütfi Kırdar, r efakatinde na
fıa baş mühendisi Bedrı olduğu hal-
de dün Silivriye gitmişler, bütün Si
livri halkının iştirakile Silivri hüku
met konağının temel atma merasimi
ni icra etmişlerdir. Hükumet konağı 

İstanbul - Edirne asfalt yolu üzerinde 

inşa edilmektedir. 
Vali avdette Yedikulede otomobil

den inmiş Yedikule ile Samatya a

rasında ve demiryolu güzergahında
ki teneke evlerin pek çirkin bir 
manzara arzettiğini görerek bunln- 1 

nn kaldırılması için teşebbüsala gi
rişmiye karar vermiştir. Bundan son
ra Lutfi Kırdar yanan Adliye sara
yına gP.lmiş ve buradaki enkazın en 
kısa bir zamanda kaldırılması i;in 
alakadarlara emirler vermiştir. 

YENİ BİRLİK 
Aylık, Gençlik, Kültür, 

San'at Mecmuaaı 

~ültür, sanat mecmuası, me
sul müdürünün değiştirilmesi, 

teknik işlerle alakadar arkadaş
ların vazifeyle dışan gitmeleri 
sebebile bir iki ay çıkamıyacak
tır. 

Kıymetli okuyuculardan 
özür diler, yakında daha kud
retli, özlenilen ve istenilen şe

kilde ve hakiki kadrosile çalı
şabileceğini müjdeler. 

4 - 5 - 939 

r Z ilede Çocuklara Yardım 

Yardım gören ~ocuklar 

Zile (TAN) - Çocuk Esirgeme 

kurumu, bu yıl 70 çocuğa. muntaza

man yemek, haftada iki defa, tatlı 

.-ermiş, 100 çocuğa da elbise dağıt-

Filyosta Plcii 
ve Sporlar 

Zonguldak (TAN) - Filyos nahi
yesindeki Incikum plajı ve çalgılı ga
zinosu açılmıştır. Her sene, civar köy 
ve kasabalardan binlerce halk gele
rek bu plajdan istifade etmektedir. 
Şehrimizdt:n Filyosa her gün üç ban
liyö treni hareket ettiği gibi ~ara
bük inşaatında çalışanlann da isti
fadesi için pazar günleri oradan Fıl
yosa bir tren kaldırılmaktadır. 

Karabükte çalışan İngilizler, Fil
yosta üç bin lira sarf ederek, kendile
ri için plaj, binası, soyunma, giyin
me, istirahat etme ve uyuma yerler; 
yaptırmışlardır. Bir de kotra almış
lardır. 

mıştır. Hastalanan 60 çocuğu tedavi 
ettırm ştir. e 

Hukuk hakimi Recep Balkanın ka
yınvaldesi, 18 fakir mektep talcbesı

ne ayakkabı ve elbise vermiııtir . 

SarCJona Halkevinde 

Radyo 
Sürmeneden yazılıyor~ 

- Seçintz, dedi, bütün bunlar 
sizin. Şimdi hangilerini takmak is
tiyorsanız alınız. "Ost tarafını dai
renize götüreceğiz. 

Halayıklardan sonra, haremıiğcı
lan ayak ve etek öptüler. Fakat 
sıra gözdelere gelınce, sahne de
ğişti. Onlar :sekiz on kadındı, her 
biri bir bakımdan müstesna güzel 
sayılabilirdi. Orada, şehzadenin 
sarayında üçer beşer sene (Ace
mi) hayatı geçirmişler, Raziye ka
dından sille, haremağalarından 

kamçı yemltler ve nihayet gözde
Uk 181'eflne erebllmltlerdl. Mura
dın kalbne değil, koynuna girdik
lerini biliyorlardı. Ondan ötUrii 
de aralarında kıskançlık yoktu, nö
betleme nza gösterip ve "Ne ver
seler ona şakir, ne kılsalar ona 
şad,, deyip şikayetsiz yaşıyorlar

dı. 

- Haydi, sokulun. Hasekinin ı 
elini öpün. Yaşta değil ama, yolda '--------- ------

Filyos gençleri, spordan pek hoş
lanmaktadır. 14 Mayısta at yarışları, 
güreşler ve futbol maçları yapılacak, 
bunun hasılatı inşasına başla

nılan Halkevi ve C. H. Partisi ku
rnğile, lncikum plaj ve gazinosunun 
ikmaline nrfolunacaktır. 

Kazarnızın Mahno mıntakasındaki 
Sargona'da açılan H:ılkevi için bir 
radyo tedariki maksadiyle vuku bu
lan müracaat üzerin~ Istanbulda iş 

yayan Inetali Haydar 80 lira vermiş, 

Hakkı, Halil, Rifat kaptanlarla şiş· 

man Mustafa, Palamar Mustafa, 
Mahmut oğlu Mustafa, Mahmut og
lu Yusuf, Rizeli Fevzi kaptan, Gölen
sali Bulut oğlu Hakı, lnetalı Gazi og 
lu İsmail, Hacı Mehmet og!u Kerim, 
Inetali Suphi, Şileli Mustafa Kap
tan, komisyoncu Trabzonlu Osmnn, 
Osman oğlu Bayram ve Japonya 
Mustafa da ianelcriyle bu parayo 
260 liraya çıkarmışlardır. Bununla 
bir radyo alınm~, Ayvalıkta Sur 
meneli Salih Kaptanın gönderdiği 

15 lira ile de anten masrafı görul
müştür. 

B afa, ne yapılmak Hinm ge
leceğini hemen sezdiği için 

bu sözlerin manasını işaretle sa
rahatlendirmek ihtiyacına düşme
di, açgözlülük te göstermedi, se
vincini hazmederek: ağır ağır el
masları gözden geçirdi, bir gelme 
yakışacak şeyleri seçti, başına ve 
bc>Jmvna taktı, yalnız yüzük alına
dı. <:ünkü parmağında şehzadenin 
kendi eliyle taktığı elmasparenin 
bulunmasını istiyordu. 

sizin büyüğünüzdür. 
Gözdelerin gözleri şüphe yok 

ki karardı, içlerine elem yayıldı. 
Lakin şehzadenin emrini, dü='liln
meden, yerine getirmeğe küçük -
tenberl alışmışlardı. Onun için 
- yüreklerinden k an gide gide -

ıraya girdiler . özdelik eki ı • 
dem sırasiyle yürüdüler, birer bi
rer Bafanın elin i öptüler, yine bı
rer birer rükua vararak geri çe
kildiler, şehzadenin işareti ıizeıi

ne de odadan çıktılar. . Bu i§ler olup bitince, sıra ha
mamdan çıkmağa gelmişti. .Razi
ye ile küçük halayıklar henüz gi
yinmemiş olduklarından, Bafaya 
rehberlik vazifesini hazinedar us
ta, omuzuna aldı, alaturka kostüm 
içinde yepyeni bir güzellik kazan
mışa benziyen talihli kızı hamam 
dairesinden dışarı çıkardı. Kori-

Bu durumlanna rağmen, Üzer
lerinde "Şehzade gözdeliği,, şere
fi vardı. Onun için - Valde sul
tandan (1) - başka bir kadının, 
efendileri olan şehzadeyle babası 
hünkardan başka da her hangi bir 
erkeğin ne eteğini, ne ayağını öp-

Murat, Osmanl ısaraylannda A
det olmıyan bu merasime ancak 
bir iki saat sonra açılacak cennet 
ve cinnet kapıları batın ıçin rıza 
ve tahammül göstermişti. O sebep
le sabırsızlanıyordu, işin çabuk 
bitmesini istiyordu. Bu dilek tca· 
biatiyle yerine gelince, geniş bir 

ı········································--......................................... . 

L.~~n~:!~a61!83en~F~KA ~!:._ 
Gayri ihtiyari dedim ki: 
- Çocuğunuzun yüzünü yaşadığı müddetçe hep 

ıördünüz değil mi? .• 
- Eveti.. t 

- Yine bahtiyarsınız mösyö!-
Bu sualimin manasını anlamadı; belki garipliği

n i bile farketmedi. 
Bu sırada kaynana, kapağım açtığı büyük bir se

,etten yiyecek öteberi çıkanyordu. Lanskoi mem
nun bir yüzle: 

- iyi akıl ettin anneciğim.. Karnım öyle acık-
mı§tı ki!.. Dedi. 

Şerif, kolumu dürterek sordu: 
- Bunlar ne yemeği yiyecekler? .• 
- Bilir miyim! .. 
- Nezaketsizlik!.. 
- Canım sana ne? .• 
- Uyku zamanı yemek kokusu çekilir mi?. Ben, 

sana tenha bir yere oturalım, dedim. 6 
Konuşmamıza kulak kabartan, fakat hiç bir şey 

anlamıyan Lanskoi, ön lerine açılan sofrayı işaret 

ederek: 
- Buyurun mösyöler .. Siz de buyurun!. Dedi. 
Şerife tercüme ettim. Arkadaşım kokusundan şi

kayet ettiği yemeklere bir göz gezdirerek: 
- Fena olmaz, diye mırıldandı: 
Galiba benim de karnım acıkmıştı. Lakin :ıdamın 

teklifini birdenbire kabul etmiş olınamak için bi
raz nazlandık. Sonra biz de soframn başına geçtik. 
Önümüzde ala sövüş, yumurta, çörek, peynir ve 
zeytin vardı. Hep beraber iştiha ile yemeğe koyul
duk. Kadınlar çok neşeliydiler. Mütemadiyen ko
nuşup gülüşüyorlar, tuhaf fıkralar anlatarak, bizi 
de güldurüyorlardı. 

Hiç söze kanşmıyan ve gülmiyen Şerifti: Yalnız 
b ir aralık: 

- Aman lokmalan ne kadar iri yutuyorlar .. Bi· 

ze bir şey kalmıy~cak!.. Dedi. 
Gülmeden az daha yemek genzime kaça<'aktı. 

Ağzından ikişer, üçer çıkarıp önime koyduğu zey· 
tin çekirdeklerine bakarak: 

- Belki sana yetişmeğe çalışıyorlar, diye cevap 
verdim. 

Bu sırada tren bir istasyonda durmuştu. Fakat 
çabuk kalktı. Gözum istasyonun saatine iliştigi ıçin 
dedim ki: 

- On ikiye geliyor .. Biraz uyuyamaz mıyız? .• 
Lanskoi başını sallıyordu: 
- Tabii!. Tabii! .. 
Şeriften maada hepimiz, birer bardak şarap yu

varladıktan sonra, birer köşeye çekildik. Başımı 

koluma dayadığımı biliyorum; derhal uyumuşum .. 
Hafif bir sarsıntıyla gözlerimi açtığım zaman, sa· 
bahın a laca kranlığıydı. Yol arkadaşlarımız kalk
mışlar hazırlanıyorlar, çantalarını, bavullannı top
luyorlardı. Doğruldum. Bir ıstasyonda durmuştuk. 
Lanskoi uyandığımı görünce. elini uzattı: 

- Adiyö dostum!.. Biz "Bamaul,, da iniyoruz .. 
Yerimden doğrularak evvela adamın, sonra da 

kadınların ellerini sıktım. Ve tekrar tekrar alc~tım
ki iyilikleri için teşekkür ettim. Şerif te, yan işa
retle, yarı lisanla beni taklit etmişti. 

Onlar trenden indikten sonra, yapayalnız ltaldık. 
Şerifin her halde gönlü olınuştu ki, keyüli bir ta
vırla: 

- Oh! Şimdi ayaklarnnı istediğim gibi uzatırım •• 
Diyordu. 

İstasyonda bir saat kadar bekledik. Sonra hare
ket ettik. Uykum açılmıştı. Lakin Şerif esniyerek: 

- Aman ben biraz daha uyuyacağım, diyerek 
boylu boyuna tahta kanape üzerine uzandı. 

Ortalık açılmıştı. Pencereden etrafı seyrediyor· 
dum. Bazan ormana benziyen ağaçlıklı arazi, ha
zan da, dümdüz kırlar görünüyordu. Sık sık tesa· 

nefes aldı ve ayağa kalkarak Ba
faya sokuldu: 

- Haydi, dedi, gidelim, bir:ız 

da saz dinliyelim. Acıkmışsanız, 

orada çerez de bulursunuz (2). 

(Devamı var) Kızalcahamamda Yağmur 
Kızılcahamam (TAN) - Devamlı 

Çaycumada Frengi 
Kalmadı 

Devrek. ('fAm - Çaycuma nahi· 
yeslnde fren l hastalı,ğ\ tamamen İ· 

zale edilmıştır. Artık orada frengi 
mücadelesı yaprlµnyac:ıktır. 

ya r a 
\'.İndirmektedir. 

(l ) Hık yemizin tesaduf eti i yıl
larda Valide Sultan tfıbiri yoktu. Bu 
tl'ıblri - resmt bir unvan olarak - ka
bt.ıl eden, padişah anaları hakkında bir 
takım merasim tesis eyliyen QçOncll Sul
tan Mehmettir. Fakat padişahlarm ana
larını o tabirden daha iyi ifade edecek 
kelime bulunmndığından - o devirde 
Valide Sultan tabiri bulunmadığını bi
le bile - kullandık. 

Adapazarında Yağmur 
Adapazarı (TAN) - iki aydanberi 

ciltçinin gözlediği yağmur yağmış 
köylüyü sevindirmiştir. 

Tlreboluda HcSmit Gecesi 
Tirebolu (TAN) - Halkevımizdc 

bir Hamit gecesi tertip edilmiş bü
yük şairımızin hatırası ve eserleri a
nılmıştır. 

(2) Saraylarda aksam yemeği - Ra
mazan müstesna - gruptan çok evvel 
yenilirdi. Murat, tertip ettiği eğlence 
habrı için bu Adete o gOn uymadığın
dan ve Baf nın acıkmtıJ olacağını dn 
düşunduğunden bu sözleri söylemiştir. 

Istanbula en yakın, havası mü
kemmel, menba suları, tiyatro ve 
Filips makinesile sineması, De
niz Park gazinosu bulunan Bey
lerbeyini say! iye içm tercih e
diniz. 

Ezinede Doktor Yok 
Çanakkale (TAN) - Ezine hükU

met ve belediye doktorlukları bir 
senedenberi açıkbr. Halk. doktor ih
tiyacının temin olunmasını istemek
tedir. M. T. T. 

düf ettiğimiz irili ufaklı köy ve kasabalar, sabah 
güneşi altında o kadar güze\qi hH_ .. 
Durduğumuz bir küçük istasyondan, bulunduğu· 

muz vagona yaşlı bir yolcu bindi. Pejmürde kılıklı 
olan bu adamın omuzunda gayet büyük bir torba 
ve kolunda asılı sarı bir şemsiye vardı. Bir bana, 
bir uyuyan Şerife ters ters baktıktan sonra, torba· 
sını "Güm!,, diye yere indirdi ve "Hooo!,, cliye ge
niş bir nefes alarak kendini kanapenin üstüne attı. 
Bu gürültüden sıçrıyan Şerif, şaşkın şaşkın etrafına 
bakınarak: 

- Ne oluyor? Ne var? Diye sormağa başlamıstı. 
Kulağına eğildim: 

- Bir yolcu bindi.. Sen de artık kalk, dedim. 
Arkadaşım fena halde öfkelenmişti. Hemen doğ-

ruldu. Şeklinden , Rus Tataralanndan oldugunu tab
ının ettiğim yolcuya dönerek: 

- Burası insanlara mahsus.. Sen yanlış binmiş
sin! .. Dedi. 

Bereket versin ki. herif türkçeyi anlamadı. Eğer 
anlamış olsa aralarında bir kavga çıkacagı muhak
kaktı. 

Falcat Şerifin hiddetli tavrını ve kendisine fena 
bir söz söylediğini farketmi§ olmalı ki, gözlerini 
çevirerek cevap verdi: 

- Sen uyuyorsun diye herkes uçacak mı? .• 
Karşılık vermemesi için Şerifi dürttüm. Ve eline 

bir sigara tutuşturdum. Bir müddet böylece yol 
aldık. Şerif karnının açlığından şikayet ediyordu. 
Durduğumuz bir istasyonda Tatar kızlanndan biraz 
yiyecek tedarik ettik. Karpmızdaki yolcu ~ayet es
ki ve pis bir hesap defterini kanıtınyor ve kurşun 
kalemiyle içine bir şeyler yazıp çiziyordu. 

Yemeğimizi yerken Şerif, onu işaret ederek d• 
di ki: 

- Galiba bu herif bakkal!.. Acaba torba&ında 
ne var? .. 

- Soracak değiliz ya!.: 
- Niçin sormıyalım? .. Sen bana na.ı;ıl söylenece-

ğini öğret, ben sorayım! .. · 
- Haydi canım! Deli misin? .• 
- Neden deli olayım? .. Belki dişe dokunur bir 

şeydir ... 

- Peki ama, bundan ne istifademız olacak? .. ls
tiyecek değiliz ki! .. 

- Olsun!.. Hiç olmazsa meraktan kurtuluruz .• 
Arkadaşımın arzusundan ziyade, adamın hüvi

yetini anlamak ve iki laf etmek için dedim ki: 
- Arkadaş! .. Ne tarafa gidiyorsun?.. Yolculuk 

utun mu? .. 
Suratsız herif, başını defterden kaldırarak beni 

süzdü: 
- Ne vazifen?. Ben sana soruyor muyum? Dedi. 
Bu cevabın, bende hasıl ettiği ofkeyle Şerife bir 

tokat aşketmemek için kendimi güç tuttum. O, alık 
alık yüzüme bakarak: 

- Ne söyledi? Diye soruyordu. 
- Torbada saman varmış, dedim. Biraz sana ve-

recek .. 
- Affedersin .. Ben hayvan mıyım? .• 
- Değilsin ama.. Her yere burnunu sokup her 

şeyi koklamak istiyorsun .. Bu sırada ben de, zarara 
giriyorum .. 

Şerif yüzünü öte tarafa çevirdi: gQya hana kız
mıştı. Ben hiç aldırış etmeden yme pencereden et
rafı seyre daldım. 

Ak§Sm yaklaşıyordu. Güneş yavaş yavaş alçal
maktaydı. Bu sırada suratsız yolcu defterini kapa
dı, kalemini cebine yerleştitdi. Tren de ağırlaşmış 
ve bir istasyonda durmuştu. 

Acul bir tavırla kocaman atır torbasını sırtına 

vurarak vagondan fırladı. Lakın şemsıyesini otur
duğu yerde unutmuştu. Derhal onu pencereden 
kendisine uzatmak ıstedim. Fakat Şerü kolumdan 
çekerek: 

- Ne oluyorsun? .. Verme, fU murdarm ~-emsiye
slni! .. Unutmasaydı .. DedL 

B!: münaka§S edinciye kadar da tren hareket et,.. 
mişti. Biraz yol aldıktan sonra Şerıf, şemsiye f 
muayene etmek için açtı. Ustünde iki tane yama 
vardı. Bazı yerleri de hem solmuş, hem çatlamıştı. 
Bunlan parmaklariyle yoklıyan arkadaşım: 

- Oh! Oh! Diyordu. Yağmura tutulursak hemen 
başımıza açanz.. 

fDe"amı Var) 
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içki Sofrası Başında Toplanmışlardı 
~ 
~ 

~ Yazan: 

Bi LEYiC İ 
Komitacllar Akdlarınca Bul9ar Sadık Kaptanla 
Erzincanll Şakiri de Aralarına Almış Bulunuyorlardı 

=~~~· 
P arker sokağı şehrin göst~ 

rişli ana caddelerinden de
ğildı, fakat şehrin cafcaflı merkez
lerinden elini ayağını çekmiş, ken
di halinde bir arka sokakcağızch. 

Hava kuruyken bütün sokak bo
yunca çocuklar bilya yuvarlarlar
dı. Yağmurda kağıt kayıklar yüz
dürürlerdi. 

·· · lere biraz sonra da sızıp derin bir O gece, teşebbüsün son muza- lar çarpılmıştı. Hepsı de ayrı ay- ' 
1 

d 
keresi, Taksimde Camcı çıkmazı n afili, cakalı tavırlar takınmış- uykuya dalmış ar ı. 
&okağında, kapiten Halidin adam- tı. Halit gülümsüyor, mahmurJa-
larından (Agop Samuryan) uı e- şan gözleriyle babayiğitleri bırer 
Vinde yapılıyordu. Remzi paşa, birer süzüyordu. O esna~a Nevı:~s 
erkanıharp Refik ve Nevres, o ak- te yaygın ve baygın hır eda ı..e 
Şarn bu evde, kapiten Halit tara- söze başlamıştı: . . .. .. 
fından hazırlattırılan mükellef - Tosunlarım, demıştL Buyuk 
bir içki sofrasında toplanmışlardı. bir sevinçle karşılıyacağımız bir 
lialit, şen, şakrak söylüyor, içi- bayramın arifesinde bulu ... 
Yordu. Misafirlerini şenlendirmek, Sözü ağzında kalmıştı Nevre-
rneınnun etmek için hiç bir şey- sin. Çünkü, Bulgar Sadık kaptan-
den çekinmiyor, didiniyor, çırpı- la göz göze gelmişle~.i. ?" a~~~ 
ıuyordu. Yatsı vaktinden biraz aymış ve ayılmıştı. Söylıyecegını 
sonra, bu hiyanet meclisine kay- de unutmuş, yapacağını da şaşır-
lllakam Zeki de iştirak etmiştL mıştı. Kanlı gözleri açılmış, sal-
Evin diğer bir odasında daha bü- yalı ağzı kapanmıştı. Sık s~ yut-
Yiik bir sofr~ kurulmuştu. Bunun kunuyor, tıkanan boğazını oguyo~-
etrafını da, kapiten Halidin bas- du. Biraz sonra, yavaş yav~!. gerı 
kında bilfiil çalıştırmak için bul- çekilmişti. Tam kapının eşıgınde, 
durduğu eli kanlı, beli kamalı frenk dili~le: . . . 

N iyanet meclisinde panik baş
ladığı sırada, Bulgar Sa

dıkla arkadaşı Erzincanlı Şakir 

de, kargaşalıktan istifade ederek 
kendilerini evden dışarı atmışlar
dı. Camcı sokağının Sıraservilere 

çıkan köşesine doğru ilerlerken, 
ikisi de birden duraksamışlar ve 
istifhamlı nazarlarla bakışmı~lar

dı. Çünkü, sokağın sağ ve sol kö
şelerinde, adeta yolu bağlamış va
ziyette, bazı karaltılar gôrmı.işler
di. Ufak bir istişareden sonra da 
hemen geri dönmüşlerdi. Ne yr.
zık ki, on beş yirmi adım :ıerle

rnişler, yine durmuşlardı. Sokağın 
o başında da esrarlı gölgeler b~ 

lirmişti. Erzincanlı Şakir fısılda

mıştı: 

- Sadık baba, sokak iki ba~tan 
torbalar doldurmuştu. Hepsi de - Kapıten, ıçımızde İttihatçı· 
Ölçüsüzce atıp tutuyor kesip sa- lann bir adamı var. kesik. 
VUruyorlardı. ' Demiş, sendeliyerek yandaki o- _ Öyle .. 

Parker sokağı denince mutlaka 
bıçak bileyicisi Kürk dede hatıra 

gelirdi. O mu sokağm malı idi, so
kak mı onun malı idi, pek belli de
ğildi. Fakat sabahtan akşama ka

dar orada mekik dokuduğu ve so

kağa bakanların mutlaka gczü ö
nünde yı.izlerce kere gelip geçtıği 

için Kürk dede sokağın ayrılmaz 
bir parçası olarak, mevcudiy~tile 

sokağı tamamlıyordu. A,-ni zaman

da, Kurk dede sokakta oynayan ço
cukların eğlencesi idi. Zaten kos
koca sakalı bir kürke benzedigi i
çin ona o lakabı takmışlardı. Ta
kılan bu ad ihtiyar bileyiciye de 
aşı gibi tuttu. Yaşlı insanlar bu a
dı çocuklardan öğrendiler. Zavallı 
Kürk dede böylelikle herkesin 
Kürk dedesi olarak kaldı. 

Bu zorbalann arasında o sıra- daya girmişti. Hemen Çerkes _ Ne yapacağız? .. 
larda Azerbaycandan f~tanbula Hurşidi yanına getirtmişti. Bir _ Sokakta yatacak değiliz a. 
gelen Bulgar Sadık kaptanla ar- yay gibi gerilmiş, yuvalarından Elbette geçip gideceğiz. 
kadaşı Erzincanlı Şakir de bulu- fırlıyacak gibi büyüyen gözlerini _ Bunlar karmanyolacılık ya-
nuyordu. Fakat, ikisi de hiç te, muhatabına çevirmişti. Titrek bir pan palikaryalar olmasın oaba 1 

aöze karışmıyordu. Bir çocuk us- sesle: _ o da bahtımıza. 
Kürk dede bir kaç bıçak veya 

makas bilemek için durdu mu idi, 
çocuklar hemen dört taraf mı sa
rarlar, dönen bileği taşının kıvıl
cımlarını seyrederlerdi. Kürk dede 
sokakta dolaşıp dururken sağdan 

soldan bir sürü dedi koduların ku
lak misafiri olurdu. Onun için. el
de torba, bakkaldan. dükkandan 
dönen ev kadınları, seyirci çocuk
lara karışırlar ve Kiirk dedeyle 

luluğile bir kenarda oturuyorlar, - Hurşit, demişti. Kim getirdi, _ Vuruşacak mıyız? .• 
arasıra içiyor, söylenilen şeylere Bulgar Sadığı buraya?.. _ tcap ederse. 
de biraz içerler gibi görünüyor ~ Hurşit, efendisinin perişan ha- İki arkadaş, bellerinden çıkar-
lardı. li.ni farkedebilecek bir halde de- dıkları tabancalarını cepl~rine 
Sadık kaptanı bu işe sokan ve ğildi. Akşamdanberi içtiği rakı - sokmuşlar, birbirlerinden açılıp 

bu meclise katan Çerkes Hurşit nın tesiriyle kendinden geçmişti. sokağın iki yanlarına sokulm•ış -
adında bir serseriydi. Davet qece- Sorulan suale cevap olarak ancak: }ardı. Yavaş yavaş ilerliyorlardı. 
Sinden bir kaç gün evvel Sadık - Ben. Köşeyi kesen karaltılara iyice de 
kaptana Beşiktaşta bir kahvede Diyebilmişti. Kapiten Halidin vaklaşmışlardı. Tuhaf değil ıni?. 
Erzincanlı Şakirle görüşürken te- de aklı başına gelmişti. Titiz bir (Devamı \ •ar) hoş beşten hoşlanırlardı. 
~dfil ~m~ti. Hm~~ Sadık ka~ ~~rla odanın ·~nde j~in~o~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
tanı Rumeijd.ml, Erzincanlı ~iri s nlrlnden artsız arasız geriniyor, 
deTtanbuldan tanıyordu. Ne ga- esniyordu. Huqldin bu .kii8tnh 
riptir ki, ikisini de kendi gibi mil- tavn Nevresi fena halde hiddet -
let ve memleket haini sanıyordu. lendirmişti. Tıpkı bir ispenç ho-
Bunlan kahvede görünce çok se- rozunun baş sallıyarak, kanat çır-
vinmişti. İkisinin de aradığı ölçü- parak böbürlenmesi gibi, o da 
de birer adam olduğunu eskiden- çarpılmış, tepiniyor ve çırpınıyor-
beri bildiği için, hemen yanlarına 
oturmuş, ağızlarını aramağa ko -
yulmuştu. İki kurnaz ahbaplar, 
Hurşidin yaltaklanmasından, la -
kırdıları geveliyerek söylemesin
den, bu habisin ağzında bir bakla 
olduğunu pek çabuk anlamışlar
dı. Pohpohlamışlar, koltuklarruş

lar ve nihayet çenesindeki kilidi 
açmışlardı. Çerkes Hurşidi coş -
turmuş, zehirini kusturmuşlardı. 

Bir saat içinde de anlapnışlardı. 
Hep beraber çalışmak için hayır
laşarak, bu gece toplandıkları ev
de birleşmek üzere aynlmışlardı. 
Çerkes Hurşit, bu iki babac~ o 
gece kapiten Halitle, Manavo~lu
na tanıtacaktL 

S adık kaptanla Erzincanlı Şa
kir, bu aptal komitacının 

arkasından gülmüşlerdi. Yapıla • 
cak hiyaneti öğrendiklerine de ta
bii sevinmişlerdi. Hemen. 0 • gece 
keyfiyeti Tevfik paşaya bildırme
yi de ihmal etmemişlerdi. Bu ge
ce de yapılacak baskının gününii, 
saatini öğrenmek için bu eve gel
mişler ve bu serserilerin arasına 
girmişlerdi. Şahıslarını tanıdı~la
n ve ne mallar olduklarını bil • 
dikleri Süleymaniyeli Kürt Hak
kının, Çerkes Hurşidin, Abaza Ke
rimin, Gönenli Bekir Sıtkının sav
runtulan karşısında için içm gi.ı
lüyor, bu ahmaklarla eğleniyor • 
lardı. 

Halidin bulunduğu büyük fesat 
eofrası kararlannı vermişti. Bi -
rincikimunun yirmi beşinci cumar· 
tesi günü Babıaliyi basacaklar, 
Tevfik paşayla arkadaşlarını kol
larından tutup atacaklardı. Gc?ce 
ynsı yaklaşmış, dumanlanan baş
lar büsbütün şahlanmıştı. Kaoiten 
Halit, baskını yapacak kabadayı
lan görmek ayn ayn hepsile gö
rüşmek arzusuna kapılmıştı. He -
men Nevresi koluna takmış, hiya
net aletlerinin doldurulduğu oda
ya dalmıştı. 

Serseri meclis, Halitle Nevres! 
görünce, bittabi hemen ayaklan • 
mıştı. Bıyıklar bükülmüş, omuz • 

du. 

Boyunun kısalığı münasebetiy
le uzanıp ta atamadığı tokadın ye
rine, hırsından dişlerini sıkıyor, 

çok uzun boylu olan muhatabının 
ancak baldırlannı çimdikliyebili
yordu ve: 

- Behey ahmak herif, diyordu. 
Bunun ne olduğunu bilir misin 
sen? .. 

Bu acı itap ve hitap karşısında 
kendini toplamak ister gibi oldu
ğu yerde teprenen Hurşit, yumuk 
gözlerini oğarak: 

- Elbette ya, diyordu. Bilme
sem getirir miydim hiç. Eli ve 
gözü pek, tam iş ehli ve çelik us
tura gibi bir adam işte. Nesini be
ğenmiyorsun a beyim? .. 

Nevresin asabı gibi ağzı da bo
zulmuştu. Bir kaç külhanbeyi kü
fürü savurduktan sonra: 

- Ulan çeçen herif, haberin 
var mı senin?. Demişti. İttihatçı
dır bu Bulgar eniği. 
Aralarında bir ittihatçının bu

lunduğu haberi bu hiyanet evinin 
eminliğini, evdeki hainlerin de 

• gerçekten şenliğini bozmuştu. 

Remzi paşa, yapılan bu tedbirsı7.
likten dolayı kızmış, köpürmuş, 

Nevrese bayağı ate§ püskürmüş -
tü. Bir hayli söylendikten sonra: 

- Beceremiyeceğin işe b•ırnu

nu sokmıyaydın bari. Beğendin 
ml yaptığın marifeti şimdi? .. Hem 
Aleme rezil, hem de damat paşaya 
mahçup olduk işte. 
Demiş ve siyah gaınselesinin, 

başına geçirdiği.' kukulete~i~i ~
züne kadar indırerek, çekılıp gıt-

mişti. Panl pa~l ~~~~ ~iyan~t 
ocağı, üzeriı , • kul dokulmuş gibı, 
birden sönmüş ve akşamdanberi 

içtikleri rakmm tesiriyle uyuşan 
hainlerin yüreciklerine de bir. ıııo
ğukluk düşmüştü. Hepsi de bırer 
.kişer savuşmuşlar, koca evde, ev 
:ahibi Agop Samuryan ile kapiten 
Halit ve Nevres başbaşa kalmış -

1 rdı. Konu§lllly& değil, durmağa 
~le mecalleri yoktu. U çü de bi
rer kö§eYe çekilip kara düşünce-

Mideden Gelen Uykusuzluk 
Uykusuzluğun mide bozuklu- kıp ta, gözlerin akında biraz sa-

ğundan ileri geld ii de çoktur: Mi- rılık farkederse, tereddüt etme -
desi bozuk olanların bazısı yattığı den perhiz etmege, hele akşam ye
vakit uyuyamaz, çunkü hazmı pek meklerıni az \e etsiz, yumurtasız 
ağırdır ve uyku saatine kadar na- yemeğe razı olmalıdır. Perhiz .. ka-
la bitmemiştır. Bu halde akşam racıgerin ışını kolaylaştırdık~a, 
yemeğini erkence ve bafıf yeml!k uykusuzluk ta kendi kedine geçer. 
zaruri olur. Ancak yatakta nefes darlığı yal-

Bazısı da yattığı vakit, hemen nız karaciğerden gelmez. Akciğer 
uyur da, bır kaç saat sonra bırden- hastalıklarında da, kalp hastalı -
bire uyanır ve tekrar uyuyamaz. ğında da nefes darlığı gelir ve uy-
0 vakit barsaklarda ha:ıınisızlık kuya mani olur. Akciğer bastalıiı 
bulunduğu hatıra &clmelidir. Ki- öksürükle kendisini belli eder. 
misinde, birdenbire uyandıiı va- Kalp hastalığını da hekim henüz 
kit karnında sancı da bulunur. haber vermemişse, gece 1ıykusuz-
Sancı bulunsun, bulunma-sın uy- lukla gelen nefes darlığı üzerine 
kusuzluğu geçirmek için barsak- hekimine giderek kendini muaye-
lardaki rahatsızlığı tedavi ettir - ne ettirmek iyi olur. 
mek lazım &elir. Gece, hatta gündüz, fazla kah-

Bir de, uyku saatinde rahat u- ve yahut çay içmekten de, uyku-
yuduktan sonra, gece içinde uya- suzluk geldiğini herkes billr. On-
nan sinirliler vardır. Ne midede, lar gibi, alkol de ... Alkol fazla o-
ne barsaklarda hiç bir rahatsızlık lunca insanı sarhoş eder, çok uyu-
hissetmez. Yalnız açlık duyar. Bu tur ama, azı bile uykusuzluk geti-
türlü uykusuzluğa çare, kendi ken- rebilir. o halde, uyumak için çok 
dini belli ecrer demektir. insan alkol içmeli, demeyiniz. Sarhoş 
akşamdan rahat uyuduğu halde ge- uykusu tabii uyku demek deiildir. 
ce yarısı yahut daha sonra birden- Uyumak için, kullanılan uyku 
bire uyanıp ta hiç bir tarafında ilaçlarının da, uyku yerine uyku-
ağrı, sızı olmadan yalnız açlık his- suzluk getirdiii olur. Filin ilaç 
sedince hemen biraz yemekte te- insana rahat uyku veriyormuş di-
reddüt etmemelidir. En iyisi !>ir ye işitirsiniz. Siz de ondan kul-
gevrekle, bir kase yoğurt. Keyfi lannıağa başlarsınız. İlk bir kaç 
bunu istemezse süt, hafif bir pas- gece uyku gerçekten gelir. Fakat 
ta, yemiş. Bazısı b1r bardak su sonra ilaç kullandığınız halde, uy· 
içince bile tekrar uyur. ku gelmez ilacın miktannı arttı-

Gene mideye bailanan bir .ıy- rırsınız, g~ne gelmez, ne o!duğu-
kusuzluk daha vardır. Bu türlü • nu bilemediğiniz o süslü kutular-
sünde nefes darlıtı bulunmılsı, o- daki meşhur uyku ilaçlanndan 
na ayırdettirir. Böyle, nefes darlı- başka, yabancı bromür bil~ bu 
ğından dolayı uyuyamıyan yahut marifeti gösterir, hem de ınsanı 
akşamdan uyuduktan sonra, bir - sersem ederek ... Onun için, insan 
denbire uyandığı vakit nefes d:ır- sinirli olunca, iyisi hiç bir uyku 
lığı hisseden, bir iki gün önce ne ilacı kullanmamaktır. 
yediğini düşünürse, ya fazlaca ye- Sinirleri kuvvetlendirmek için 
mek. adetinden fazla et veya ha- kullanılan ilaçların da uykusuz-
harb salçalar yediği hatırına ge- luğa sebep olduklan vardır. Kuv-
lir. Bazısı da yumurta yedikten vet ilacını kullandıkça, uykusuz-
sonra, uyuyamaz. 

Bu türlü uykusuzluğun da ha
zımla münasebeti vana da, asıl 
sebep karaclierin kifayetsizliği, 
itini iyi ıörememesidir. Uykusu 
kaçan adam, aynada ıözlerine ba· 

luk artar. Çünkü sinirleri kuvvet
lendiren ilaçlar, sinirleri bir ta • 
raftan da tehyiç ederler. Bunun 
da fazlası uykusuzluğa sebeptir. 

Ondan dolayıdır ki, iliçlan ara
da sırada bırakmak ta bir ilaç olur. 

Edward Munro 

Kürk dedenin yeryüzünde 
kimsesi yoktu. Dostları, 

ancak Parkcr sokağının çoluk, ço
cuğile, esnafı idi. Gece odasına çe
kilince ateşini ve piposunu yakar, 
ve garp edebiyatının Magara şela
lesi gibi akıttığı polis romanları
na ve Kovboy hikayelerine dalar
dı. Atlar hep dört nala sürülür, al
tı patlarlar patlar, toz dumana ka-
tılırdı. ' 

Kürk dede okuduklarını rüya
larında sayıklamak uzere tam on 
ikide, yatağına kıvrılırdı. 

Ertesi güniı tam saat sekizde 
kalktı. A vadanlığını sokağa sürdu 
........ tıilDkü ap#J yukarı Plif ... 
liflerine bafladı. Kasap .Jon90nwı 
dükkinı onünde, bizzat kasap tara
fından durduruldu. Bilenecek et 
baltalarını, satırları, bıçakları var
dı. Kürk dede iştahla işe koyuldu. 
Ara sıra kasapla birkaç laf teati e
diyordu. ikisi de meslektaş gibi 
idiler. Çünkü kasabın işi de, Ktirk 
dedenin işi de bıçakla alakadardı. 
Ne var ki, kasaba müşteri gelince, 
Jonson Kürk dedenin yanından is
temiyerek ayrıldı ve bileyici ya
payalnız kaldı. 

Kürk dedenin keskin gözleri bi
lediği baltada idi. Can ve gönülle 
işliyordu. Baltaya daha keskin, da
ha kılağılı bir uç vermiye ugra
şıyordu. Dunyada en büyük zev
ki, küt bir bıçağı ustura gibi kes
kınleştirmekti. Biledikçe bıçağı ke
male erdirdiğıne kanidi. 

Bıçağın biraz sonra körleşeceği 
hatırından bile geçmiyordu. Bü
tün dikkati, beceriksizliğinin ver
diği ilk netice üzerinde toplanı

yordu. Sonrasını düşünmüyordu. 

Meseli elindeki baltayı biledikçe, 
baltanın kırmızı ve yumuşak etleri 
nasıl yaracağını, duyuyor gibi olu
yordu 

E forsuz yarış. biçiş, kıyış ve 
kesişin zevkı başına vuru

yor, onu bayağı sarhoş ediyordu 
da .. içinden "ha gayret daha bile! 
Daha, daha bile! Keskin olsun!" di
yordu. Işte bundan dolayı acele ve 
baştan savma iş görmüyordu. işte 
şimdi yine pür dikkat kesilmişti. 
Sokağın en güzel kızlarının biri o
lan Meg, yanından geçti. 

Kızın o gün bir haspalığı, bir 
cana yakınlığı vardı. Bütün yüzü 
sanki bir gülüşten ıbaretti. Kürk 
dedeyi selamladı. "Geri dönerken 
seni yine selamlıyacağım" dedi. 
El salladı. Koşarak giderken Kürk 

dedeye, bir çift şaheser olan ba

caklarını gösterdi. 
Kız ayrılınca Kürk dede, aklını 

yine tamamen keskin çeliğin kesi
ci ucuna, parlaklığına verdi. Kes
kin bıçağın kesiciliğinı insanlar ar
tık eskisi kadar takdir etmiyorlar
dı. Kürk dede, o eski şövalyelerin 
şimşekler salan kılıçlarını hatırla
dı. Her asılzadenin, kılıcının o za
man bir adı da vardı Mesela Ex
callbur Duridan gibi. Ne şanlı ~y-

terdi onlar. Hele o Musketer'lerin 
yılanlar gibi vızıldayan meçleri. 
Ah ne olurdu. Günün birinde o da, 
kınından fırlıyarak alev gibi çıkan 
bir kılıcı elinde tutabileydi. Yal
nız kurşun ve bombanın iş gördü
ğü bu kötü güne, ne etıniye ~oğ
muştu. Kraliçe Elisabeth zamanın
da dünyaya geleydi ya! işte o za
man ılk yapacağı şey, kendisi gi
bi bir kraliçeyi, yani zavallı Ma
ry Stuart'ı baltayla idam ettiren, 
Elisabeth 'in göğsüne bir kılıç sa~ 
lamak olurdu. 

Zavallı Mary Stuart·ın boynu ve 
gerdanı mutlaka bir kuğununki ka
dar beyazdı. Fakat keskin bir bal
tayla kar gibı beyaz bir gerclam 
yarmak ne boı bir le)' olacaktı. 

Kürk dede elindeki kasap bal
tasının kenarına parmağını gezdir
di. A! güzeldi. Keskindi. 

"- Selam sana Kurk dede! ' 

K ürk dede başını kaldırdı. 

Ona selam veren yine Meg' -
di. Gülüyordu. Güzelliğine mag
rur olarak başını kaldırmış ve ar
kaya atmıştı. Boğazı ve gerdanı 
canlı bir mermer sütun gibi apak 
parlıyordu. Güzeldi, dikti. Mary 
Stuart'ın başını düşürmüş olan cel· 
lat bal~sı bir an için Kürk dede
nin hayalinde şimşek gibi çaktı. 

Kürk dedenin elindeyse kasabın 
balusı vardı. 

Fakat Megin, o ak gerdam al kan
lara boyanmış, ve kapkara saçları 
sokağın toz ve toprağına belenmiş 
olarak yerlerde serili hali, ise hiç 
güzel değildi. 

Kürk dede, polis gelinciye ka
dar şaşalamış ve taş gibi donmuı 
bir halde, sokak orta~ında dikile 
kaldı. Bu iş o kadar çobuk olup 
bitmişti ki, Kürk dede neden ve 
nasıl olup bittiğini anlayamamıftL 
Hatta iki ay sonra dar ağacında a
sılırken bile, daha hali aklı bir 
türlü ermemişti. 

Şilede Köy 
Kat ipleri Kursu 

Şile (TAN) - Bir hafta devam e
den köy katipleri kursu bitmiştir. 

Buna bütün köylerimizin katipleri. 
hariçten de birkaç kişi devam etmit
tir. Müdavimlere koy kanunu, muh
tar ve katipleri alakadar eden but
çe, köy muhasebe defterleri, evlen
me. nüfus. tapu işlerine dair ve ada
bı muaşeret hakkında ızahat veril
miştir. Müdavimlerin ehliyetnamele
ri yakında dağtıılacakur. 

Yozgatta Bir Kız Çiğnendi 
Yozgat, (TAN) - Şoför Fehminın 

idaresindeki kamyon hukum'?t cad
desinden geçerken, maliye memurla
rından Hacı Ahmet kızı Nerimanı al
tına almıı ve öldürmüştür. 

Şoför, cürmü meşhut mahkemesi
ne verilmlftir. 
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Polonya • Almanya 

Münasebatı Vahim 
(Ba§ı 1 incide) 

Danzig"e dair olan Alman istekleri 
hakkındaki hattı hareketini görüş

müştür. 

Pariste İntransigent gazetesinin is
tihbarma göre, Polonya Danzig'den 
su dört garantiyi istiyecektir: Dan
zig üzerinde Polonyanın himaye 
idaresi, Danzig ayan meclisinin ka
rarlarında Polonyanın Vetosu, D~m
zig'in Polonya kıtaatı tarafından iş 
gali ve Danzig topraklarında ağı:

sanayiin Polonya tarafından kontro1 
edilmesi. 

Fransız; matbuatının 

mukavemet hakkında 
~ mütaleaları 

Epok gazetesinden: 
Ne İngiltere, ne de Polonya harp 

istemiyorlar. Beck'in öbür gün söy· 
liycceği nutuk bunu gösterecektir. 
Fakat Polonya ve İngiltere, gittik~e 
büyüyen Alman tehdidine karşı koy
mak için kat'i bir muahede ile bir
leşmeğe mecbur olmuşlardır. Polon
ya Danzigi sonuna kadar müdafaa
ya mecburdur. Ve bu müdafaayı 

hem kendisi ve İngiltere, hem de İn
giltere ve Fransa için yapmalıdır. 

Fransa, İngiltere, Polonya ve Sov
yctler Birliği sfıu dururlar ve birle
şik goründükleri takdirde harbin çıl~ 
maması ihtimali yüzde seksen ol
duğu halde, barış koalisyonu küçük 
bir zaaf gösterdiği takdirde Avrupa
da harbin çıkması ihtimali yiizde 
yüzdür. 

Populaire gazetesinde, Brosso
lette yazıyor: 

Mussoliniyi Bitleri takipten vaz 
geçmeğe sevkedebilecek yegane teş
riki mesai Bcrlinin Romayı sürüklı 
yccegi bir harp ihtimalinin İtalynn 
milletini faşist rejimine karşı isy~· 

na sevkedeceği korkusudur. Daha 
şimdiden emin bir kaynaktan İsviç 
reye gelen haberler, Milanoda geçen
lerde mühim kargaşalıkların b:ıstı
rıldığ'\ merkezindedir. 

/ngiliz gazetelerinin 
......_ mütalealarr " 

Times gazetesi, Polonyanın Al
man tahrikatı karşısında şimdiye 

kadar btiyiık bir Jtidalle hareket e t
tiğinj, fakat tevkif yapmak jmtiyazı . 

mn niçin daima ayni kimselere ait o
lacağını anlıyamadığını kaydederek 
mukabil teklifleri anlamak için Be
kin nutkuna intizar edilmesi icap e
deceğini bildiriyor. 

Daily Telegraph Danzig mesele
sinde hayati menfaatleri hakkında 

karar vermenin yalnız Polonyaya a
it olduğunu hatırlattıktan sonra di
yor ki: 

"Polonya, tarihe dayanarak, Dan 
zigin 1795 ten önce daima kendisine 
ait bulunmuş olduğunu bildirebilir. 
fiitler usulüne uygun olan bu ceva
ba mukabele edemez. Fakat . imdi"<.i 
vfıkıalnr tarihi delillerden daha mü
himdir. Muhakkaktır ki, Almany3 
Danzigin kontrolünü bir kere temin 
etti mi, Polonyanın bütün ekonomı~ 
hayatını boğabileccktir. Buna bina
<'n, Danzig veya koridordaki toprak 
haklarının terki hakkında Polonya 
üzerine hiçbir tazyik icra edileme
mesi, taarruza karşı ıniidafaa sisre
minin insicamı ve tesiti bakımın
.ian fevkalade mühimdir. Polonyr. 
kendisıne yardım vaadetrr.;c; olan
!.ırdan derhal yardım glir;nE>diği tak
dirde bütün bu sistem vahim bir 
darbe yemiş olur. Hiç şüphesiz Hit
leı in ümidi de bundadı~ ve bunoın 
içindir ki halen bütün diplomatik 
taarruzlarını Danzige tcvrih etmek
tedir.'~ 

~---~ 
Ağında Bereket 

Ağın, (TANJ - Bundan ııonra ha
valar bozmadığı takdirde. bu sene 
nıahsulün ve üzümlcrm çok bereket-
1ı olacağı anl3şılmaktadır. 

Simdiden ta7.c yumurtanın tanesi 
yirmi paraya, taze üzumün kilosu on 
bes kuruşa verilmektedir. 

---o---
Kızllcahamamda Çocuk 

Bahcesi .. 
Kızılcahamam (TAN) - Belediye 

bir çocuk bahçesi nçrnıştır. Yüzlerce 
fidan dikilmiş olan bu bahce, çiçek 
ve çı:ım fidelerile de bezenmektedir. 

Kütahvada "Kağnı .. 
Kalkacak 

I<utahya, l'l'AN) - Umumi mec
l J , iki yıl içinde vıHıyetimizde kagnı 
3rabalarının kaldırılmasına karar 
vermiştir. 
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Tayyare Kaçakçıhğı Davası Askeri Ceza 
Kanununda 

Tadilat Yapdıyor 

Çember/ayn Avam Kamarasında 
}. 

Avukat, .Mahkemede 
fBaşı 1 incide) 
(Başı 1 incide) 

mekte ise de son zamanlarda her 
memlekette ask'erler arasında yapıl
mağa başlanılan bu gibi propagan
dalar hakkında askeri ceza mevzu~
tında dahi sarih bir maksadı temine 

Türkiye ile Sıkı 
Münasebatta 

Bulunduğunu Söyledi 
Suçlunun Hakikati 
Gizlediğini Söyledi 

yarar hükümler vaz'ı zaruret hal;nı 1 rd 
IBa!}ı 1 incide) 

İsini kolaylaştırdıJ:rınız sö;deniyor. 
Bize şu hadi eyi nnlntır mısınız? 

Ruhinin izahatı 
Ruhi sorgu hakimliğinde verdiği 

ifadeyi tekrar edeceğini söyledi. Bu
nun üzerine Asliye İkinci Ceza Mnh
kemesi tarafından verilen karar o
kundu. Haklın, hadiseyi bir defa da 
Ruhicfen dinlemek istediğini soyledi. 
Suçlu, hadiseyi kısaca şöyle anlattı: 

- Bu hudi enin cereyanı sırasın
da idi. Bir giin Ekrem Köniğ bana 
geldi. Ve benim ile gizli konu-ı· 
mak istediğini söyledi. Biz otomo
bille Karpiç lokantasına gittik. 
Ekr~ın bana orada çok miişkiil bir 
\'DZİ) ette olduğunu, bir komisyon 
işinde (170) bin lira kadnr bir pa
rayı kaybetmek tehlikesinde bu
lunduğunu \'C bir şirket tarafm
dan harici) eye gönderilen bir tel
grafı kendi iııc \'erdiğim tnkdirdc 
hu darlıktan kurtulacağını öylc
di, Ve bu telgrafın teksir edilerek 
Baş\'eknlete \'esair yerlere gönde
rilmesi halinde rakipleri karşısın

da çok miişki.il hir vaziyete dü~e
ceğini \'C hiç olmazsa şu telgraf 
metninin ne olduğunu ö«renmek 
i tedif:ini ilu\'c etti. 
Ben de onn bu işle olıikadar ol
nıadtf:tımı öyledim. Fakat aramız
daki eski dostluk \'e rabıtadan do
layı kendisine ~·ardımı da esirge
mek istemedim. Ekreıni alarak 
el'rak müdiir mua\'fni Ahmcde 
gittik. Ahmet bize bu telgrafı \'er
mesinin imkansıı; olduğunu söyle
di. Uir kaç gün sonra telgraf gel
di. Metnini alıp :Ekreıne \'erdim ,.e 
telgrafı bann inde etmesini siiylc
dim. Ekrem, telgrafı aldıktan son
ra bir dııha giirünmcdi. :\tc ele 
bundan ibarettir \'e Jıakikat te bu
dur.,, 

Fazla Bir Şey Bilmiyorum 
Hakim bu izahatı dinledikten son-

ra sordu: 
- Telgrafı ona vermeniz gibi, 
ıne\•kii muameleye koymamanız 

da işi koloylnştırıyornıuş. 

- Efendim, ben o kadarını bilmi
yorum. Telgrafı niçin istediğini bana 
anlatmıştı. Ben bunun ne dereceye 
kadar doğru olup olmadığını ne bile
yim. Sonra Ekrem Köniği şahsivet 

sahibi bir insan z~nnederdim. Onun 
böyle bir sahtekarlık yaptığından 

benim hiç haberim yoktu. Ekrem Kö 
nig, büyüklerimizden bir çoklarının 
en yakın dostu idi Eğer benden iste
meyip te onlardan istemiş olsaydı, 
yine ayni şeyi onlar da yaparlardı. 

- Onlnrdnn istemi~. Onlar ver
memişler. Mcselii, Adliye Vekale
tinden de o telgrııf i tenmiş. 
Ruhi: 
- O kadarını hen hilmi~·orum e
fendim, dedi. 
Haklın tekrar sordu; 
- Ekrem König size başka bir 
izahatta bulundu mu? 
- Hayır .. Hiç bir şeyden bahset

medi. "Ben bir sipariş aldım. Bunu 
yapmakln mukellefim,, dedi. Boyle 
harp mühimmatı vesaire diye bir şey 
söylemedi. 

- Peki, siz, hu telgrafı ona '"er
mekle onun ne kazanacağını bH
miyor mu~·dunuz? 
- Hayır. Katiyen bilmiyordum. 

O, telgrafın metnini okuyacak, işini 
diizeltecekti. Ben bu i~in ne olduğu
nu bilmiyordum. 

- IIariciye~·c böyle gizli tdgraf
lar gelir mi? 
- Gelir Efendim. 

- O halde neden bu telgrafı i~te-
) İ!jİııclcn siiplıelcnmcdiniz? 

- Efendim ben böyle şeyleri dü
şunmek ihtiyacını bile duymadım. 
Ben onu şahsiyet ve namus sahibi 
bir insan olarak tanıyordum. Benim 
bu işi bilerek yapmaklığım bir inti
har sayılırdı 

Hakim, müddeiumuminin arzusu 
üzerine sordu: 

- J:krem K<inig, size geldiği zo
ııuın si:r. onu Ahınerlc götliriiyor· 
ttnıız. Ahmet, ize hu telgrafı ve-
rcmiycceğini öyliiyor. Si1.. bunu 
neden dii~iiıuncdiniı.? 

- Diışün<·medim efendim. Onun nlmış ve nitekim Türk ceza kanu~u- (Başı 1 incıdc) Baltıktan Karndenize kadar yukn d 
benden böyle bir yardımı istemesi nun l4l ve 142 nci mndclelerine ~u İngiltere mütekabil temi- sayılan .butun de,·letleri garant i e e-
benim hiç bir zamnn düşünmedigim diışüncelere mebni yeni hiiktiml~r nat teklifini tetkike hazırdır ve cekl~rdır. . · ~· 
b. h ld. 1 .. k d·~· t . t Nıhayet, Sovyetler Bırlıgı Holla!1· ır a ır. konulmu~tur. tecavuze ·arşı ver ıgı emına ı d B 

1 
.k İ . d gararıt 

T • t B h d"I" ·- 1 ~ a, e çı a ve sVlçreye e axyı ı en a se ı ıyor Askerhge ve orduya bu suret .? teşmil için vuku bulacak müra- k . 
B 1 k H • · ş k t ·· d b k · l · verce tır. 

u sıraca nvu ·at amıt ev e tccavuz e en ve u as erı suç arı:~: c~atlaı:ı kabul edecektir .. Yuna- Bu malumattan. Sovyetler Birligi· 
İnce, ayağa kalkarak: leyen sivillerin de askeri kazaya nıstan ıle Romanyaya verılen te- nin tiç taraflı ittıfakı halen aranıııır 

L'feııt.ıı·m dedı" beıı ıııı"ı"ek biiyetini tf'min etmek ve diğer ta~ .ı~-
- ı:.; ' ' ' - minatın iki taraflı olması icin teşriki mesaı için tnhnkkuku şart tıı kilimle {IİZli olarak konuş- tan ordu disiplin ve emniyeti ve -

1 tum. JJtiilıim re milli bir dm'<l mevkiin hususiyetleri gözönünde tu- hiçbir teşebbüs vuku bulma- esas olarnk telakki ettiği anlaşı 
km·§ısuula bulmm.qoruz. l/u tularak bu suclnrın adli amirinin ttı- mıştır. maktadır. 
işiıT hiç bir taraf mm gizli yini Genel Kurmay Başkanlığına \.'P· Rusya hükumetinin ingiltcrcye Polonyaya verilen garanti 
kalmasını arzu etmiııorum. rilmesi diişiinülmiiş ve askeri muha- vuku bulnn tekliflerine bu hafta için- Londra. 3 <A.A.) - A\·om I ıı· 
lfliiekkilime daha bazı seyle- kemeler usulü kanununun bazı mad- de cevap verilecektir. Cevap yazıl- mnrnsında, Romanya ,.e 'Yunıınİ'' 
ritı sorulmasmı istiyorum. delerine birer fıkra eklenmiştir. maktadır. taııo '·erilen corantileri rnütckıı· 
/Ju telgrafı, E'krcme, /ıiç ba.'i- 148 inci madde de şu şekilde de- Mister Chamberlain Türkiye ile biliyct csnsma istinat ettirmek i· 
ka bir şeyin tesiri allıtıda kal- ğiştirilmiştir: sıkı temasın muhafaza edildiğini de ç"n tc chbiisler olup olmadığı ı;ıı· 
madmı sırf bir dostluk eseri l - Siyasi bir maksatla toplanan söylemiştir. aline Hariciye Histe arı lhıtll't 
l k · · ı. 1 • f k 1 l · • J menfi ce\•np Yermi tir. o ara mı ı·ermıştır. //Oi\Sa ar, siyası ır a nra giren er, sıy<.ısı ngiliz - Rus görüşmeleri 

b "kl · • • l d h "Hükumet Polon) aya verilen gıı· azı tazyı · erın tesırı a im a nümayiş ve içtimalar& inti .apta ;§- İngiliz _ Rus görüşmeleri henüz · 
kalmış mıdır? Hu noktaııı tirak edenler veya her ne suretle o- rantiyi genişletmek fikrinde nıı-

kati bir netice vermiş değildir. Sov- dir?,, Sualine kar ı da keza Bııt-lütfell izah etsi11. Eğer bu su- lursa olsun bu maksatla şifahi telki- yet hükumeti üç taraflı bir İngiliz _ f 
1 allere doğru cevap ı·ererek o- natta bulunanlar ve siyasi makale lcr ''Hayır., demekle ikti a ey c· 

Fransız, Sovyet akdini teklif etmek- ıniştir. /ursa, çok büyük lıakikatlerle yazanlar ve bu yold-:: nutuk söyli- tedir. 
karJo:rlas.acaksımz. yenler 5 seneye kadar hapsolunacak- Teminatın Uzak Şarka teşmili 

"' Bu i1 ti fakın gayesi evvelemirde bu Hakim, bu sozlcri Ruhiye tekrar 1ardır Ruslar, v<'rilecek teminatın Uzak 
·· iiç mcmlekP.tten her birini herhangi 

etti. Ruhi: 2 - Devletin teşkiJatı esasiye ka- bir tecavüze karşı müdafaa etmek, Şarka da teşmilini ıstemektedirter. 
- Efendim, ben onu bir şahsivet nuı1u ile muayyen olan vasıflarını İngı·ıteıenin bunu kabul etmesi üze-

• sonra da Finiandiya körfezinden Ka-o1arak tanırdım. Kendisinin böyle veya memleketin siyasi, hukuki, ik· rine Almanya, Japonya, İtalya askeri 
radenize kadar olan doğu Avrupası 

bir şeyi yapacağına katiyen ihtimal tısadi, içtimai, askeri her hangi bir devletlerinden herhangi birine karşı ittifakı tahakkuk edecektir. Rus isti· 
vermiyordum. Onun benimle gelip nizamını bozmnk veya ortad"'n kal }asından korkan küçük devletler de 

" - yapılacak bir taarruzu karşılamak-görüşmesi ve benden yardım isteme- dırmak maksadile bunlar alcvhinde tır. Bu plan, istiklalleri İngiltere ve bu manzumeye iştirak edecektir. 
si, sadece bir dostluk eseri değil, bir veyahut yabancı rejimlrr \'C komii- Londradan P:ırise resmi bir suret· 
tenevvür meselesidir. Ben onun bu Fransa için hayati bir mesele olan te bildirildiğine göre, Ingiltere Ro-

nizm lehinde ordu içinde '·eya ordu küçük Batı Avrupası devletlerinden 
arzusuna cevap vermek istedim. mensupları ve askeri fabrikalar ve manyanın mihver devletleriyle mu· 

A k t H • •t t: k t b ·· ı · herhangi birine bir taarruz halinde 
vu n amı ·.1ev ·e u soz erı müesseselerdeki müstahdemler ve nasebetlerini sıklaştırmış olduğu ka· 

dinledikten sonra: karşılıklı hareket meselesini şimdi- naatini beslemektedir. işçiler arasında herhangi bir vasıta lik acıkta bırakmaktadır. İngiliz hü-
"- Hakikati söylemek istemi- ·1e agand anlar vev· pro R H · · N 1 

prop a yap • '1 
• kumetinin temenni ettiği şey Sov- omanya arıcıye azırının 

yor. Peki devam edelim,, dedi. p?.gandaya teşebbüs edenler beş se- b 
yetler Birliği ,. hüküınetine taarruz eyanatı 

Hakim başka bir sual daha sordu: :leye kadar ağır hapis ceznsile ceza- halinde Fransı7. _ İngiliz yardımı!1a Roma, 
3 

<A.A.) _ Romnnya nr.· 
- Ekrem bu telgrah iade ctıne- landırılacaklardır. Bu y:.:zdcn hGkCı- mazhar olup tn Sovyet hükıimetin

miş, fabrika da bunu tekit etmeyince mete bir zarar gelmiş ise failler beş den de yardım istiyecek olan Doğu 
sun bunu niçin ihb, r etmedin? !-:Cncdcn az olmnmak üzere -ığır hapis Avrupasının her memleketine bu 

Ruhi: c znsilc c zalandırılncaklnrdl'r. 
-~-·• ·a r ımr ap c ın air b ir 

- Telgrafın başk.ı bir yoJla gel- 3 - İkinci fıkrada yazılı fiiller 
rasyon vermesidir. Bu tarzın i.ıç 

mesi ihtimalini düşündüm. Onun i- seferberlikte yapılmışsa failleri ö- memleketin doğu Avrupası mesele-
çin ihbar etmedim. Ekrcmin şahsi- Iüm cezasile cezalandrılacaklardır. 

terinde tesanüdünü göstermek gibi yeti bu işin önünü alırdı, dedi. Askeri muhakeme usulü kanunu-
bir faydası olacaktır. BJJnun üzerine D~vlet Şurasının nun 3 ve 30 uncu maddelerine birer 

verdiği k3rar okundu. Bu kararda ftkra eklenmesine dair kanun lavı- lngiliz - Sovyet müzakereleri 
P.uhinin telgrafı ona \·ermekle işi hası do hiikıimet tarafından Meclis'.! 15 Mayısta neticelendirilecek 
kolaylaştırdığı bcyanile lüzumu mu- gönderilmiştir. Eklenen fıkra şudur: f ngiliz _ Rus görüşmeleri, geçen 
hakemesi isteniyordu. "Askeri cezn kanununun 148 inci hafta sonunda kaydedilen inkişafa 

Bundan sonra Hariciye Vekaleti maddesinde yazılı suçları işleyenle- rağmen, ancak 15 Mayısta Lord Ha
inzibat komisyonunun kararı okun- rin muhakemeleri kor veya muadili lifaks'la Litvinof l\Iilletler Cemiyeti 
du. Burada eski Milli Müdafaa Veki- veyahut müstakil tümenlerde teşkil konseyinin toplantısı münasebeti!e 
li Kazım . Ozalpın ve Hariciye Vck:"ı- edilecek askeri mahkemeler<iP ~ö- Cenevrede mülaki oldukları zaman 
leti müsteşarı Agahın imzalarının rülecektir. Bu muhakemelerin yeri- neticelcnebilecektir. Filhakika kon-
Huhi tarafından taklit edilmemekle nı·n ta·yini nn biiyt'ik adli umire ai+. O· • b d k' l s t " seyın u ctn ı top antısına ovye -
beraber Ruhinin, telgrafı mevkii mu- Iacaktır.'' ler Birliği reislik edeceği için L'itvi-
ameleye koymadan Ekrem Königc:' nof'un Ccne\-reye geleceğinden üp-
\'ermekle suçun kolaylaşmasında ve . he cdı·lmemektedir. Sovyet kom·ıs'"" etti. Vakit bır hayli geciktiğinden ... 
tamamlanmasında amil olduh'U zikre- duruşmanın ögleden sonraya tnliki- rinin Paris ve Londrayı ziyareti im-
diliyordu. k ·1d· kansız göru""lmemektedir. Bundan sonra da daha bazı vesaik ne arar verı 1• 

gözden geçirildi. Ehlivukuf raporu o- lldnci Celse (Sovyet Hariciye komsierliğinde 
kundu. Raporda sahte e\•rak üzerin- Oğleden sonra muhakemeye 14.5 tebeddlil olduğuna göre Litvinof ye-
deki mühürün Harir.iye Vekaletinin ta tekrar başlandı. Hfıidmler heyeti rine :Molotofun gitmesi muhteınt!l
resmi mühürleri olmadığı, imzal.ırın Devlet Şfırasının ve aslıye cezo mah
da Kuzım Ozalpa ve müsteşar Ag:ı- kemesinin verdiği kararlarn istinn
lıa ait olmaüığı bildirilıyordu. Bunıın dL•n müddeiumuminin mütaleasına 
üzerine söz alan Hamit Şevket, sulh iştirak ettiğini bildirdi. Bundan son
ceza mahkemelerinın görmiyc salft- ra müddeiumumi muavini iddiasını 
hiyeti olmadığı davaların mafevk serdetti. Iddianamesindc ezcümle şöy 
mnhkemeye göndcrllmesinin usulden le denilmektedır. 
olduğunu, halbuki burada asliye ce
za mahkemesinde verilen karar üze
rine duruşmaya başlandığını, iddia 
makamının bu işi tasrih etme5i lüzu
munu ileri sürdü, ve: 

"-Vazifeyi suiistima1den mi, yok 
sa snhtckilrlıktnn mı, maznun bulu
nuyoruz, bunu bilmiyoruz. Kanuni 
imkans :ı:lıkların mevcut bulı.ındtığu
nu süyliyerek bunu lUtfen izah bu
yursunlar.'' dedi. 

Söz nlan mtiddciumumi muavini, 
Devlet ŞCırasının , bu işi memuriyet 
vazifesini suiistimalclen nuitevellit 
buldugunu, asliye ecza mahkemesi
nin de Ruhinin resmi evrak sahtekar
lığı yapmak suretile fiile islirak et
miş oldugunu bildirerek kanuni i
capların tam bir !iekilde, cereyan et
tiğini söyledi. 

- Memuriyetima müteveccih o
lan bu sualin iradına usul ve kanuni 
imkan mevcut olmadığından reddine 
karar verilmesini dilerim.'' dedi. 

Bundnn sonra Avukat Hanıit Şev

ket, başından geçen <.liğer bir hadise
yi hikaye ederek durusma muhteva
sının neden ibaret bulunduğunun i
zahına Hizum hasıl olduğunda ısrar 

- Ruhi Bozçalm•n Ekrem Könıg 
tarafından resmi evrak sahtekarlığı
na iştiraki dolayısile plevkuf bulun
duğunu, mühürlerin ve imzaların 

Ekrem König tarafından tuklit edil
diğıni, Amerik3da bir şirkete tayya
re sipariş olunduğunu ve bu aı·.:ıda 

evrak sahtekarlığında kullanılan 

evrakın birer fotoğrafla çekilmiş niis 
hnlarmın dosya arasın"a mevcut ol
duğunu, ehlivukufun bu evrakın sah
telığinde müttefik olduklarını siiyle
rii. Bu sahtekarlığın basit uir iş ol
mndığını, şirketin isin doğru olup ol
ınadıgını Türkiye Harıciye Vekaleti
ne sormuş olmasını Ekrem Köniğin 
duyunca bizzat bu iıjlerin ortaya çı· 
kacağını düşünerek keyfiyetı dostu 
Ruhiye sormuş, onun da telgrafı kay
da geçirmeden Ekreme vermiş oldu
ğunu ilave etti. 

Ruhinin ifadesine müracaatinde ev 
\'ela her şeyi inkar ve reddetliği hal
de sonradan telgrafı Ekrem Könige 
nasıl verdiğini, evrak müdür muavi
ni Ahmet Nesiminin telgrnfı ver
mekte ret cevabı verdiği halde nu
hinln neden bu işi nyni şekilde yap
madığını sordukları zaman onun muk 

dir.) 

Verilecek garantiler 
Londra, Polonya, Romanya ve 

Yunanistana verilen İngiliz ve Fnın
sız garantilerinın Sovyetler birliği 
tarafından takviyesini ve Lituanya. 
Estonya, Letonya ve Finlandiyanııı 

da gnrantisi suretiyle Baltık deni~in 
den Karadenize kndar bir Sovyet ga
rantisi vücude getirilmesini istemek 
tedir. Fakat Sovyetler, herhangi bir 
memleketi garanti etmeden önce, 
Fransa, İngiltere ve Sovyet Rusya
nın üç taraf!ı bir ittifak teşkil etme
sinde ısrar etmektedirler. Bu iş bir 
kere yapıldıktan sonra. üç devlet 

ni cevap vermediğim, Ruhinin ifade
lerinde teşcvvuş olduğunu. bir çok 
yerlerde teııakuza duştuğunu. ,,cr
digı cevaplarrn tat min!dır olmadığı
nı zikrı..:dereı.< telgrafın Ruhi ı ara; ın

dan Ekrem Konige verilmesinin 1 u 
işin tekemmülüne yegane amil >lrlu
ğunu ve eğer vermemiş olsaydı bu 
sahtekarlığın hemen meydana çıka
cağını, Ruhinin buna mani olduğunu 
beyan ederek Türk ceza kanununun 
65 inci maddesi yoluyla 342 inci 
madesine göre cezalandırılması 

lazım geldiğini söyledi. 
Bundan sonrn J-1.ımit Şevket evra

kı okumak ve müdafaa için vakit is
tedi. Muhakeme 6 mayıs cumartesi 
günü 9.5 a talik olundu. 

riciye • Tnzırı Gnfenco, 'fribunıı 

gazctcs"nc yaptığı beyanatta de· 

"Şuna kanaat getirdim iti, A \ • 
rupaııın ,bütiin hiikumct ıncrkı•z· 

Jcriııdc bir 4 vrupa harbinin çol~ 

feci neticeler doğuracağı ani şıl
ınış bulunuyor. Hu vaziyeti her· 
kes müdriktir. Ve her 1aralta çar· 
pışıın zıt menfaatlere raı:'lnen hıt 

feci iikıbeti dii.;ünmesi bir firen 
va:dfesi giiriiyor. 

Bu ,:aziyettcıı kıırtıılm:ık iriıı 

bir anlaşmaya vnrmuk 7..ıruı-cti 

vardır.,, 

Romanyn Hariciye Nazırı Gafen

co, buradan harcketınden evvel 

Fransa, İngiltere, Polonyn ve Tiir

kiye büyük clçllcrile Yunanistnn el-

çisini kabul ederek görürnıiiştür. 

ltalyan gazeteleri 
Roma, 3 (A.A.) - Garp demokr<ı

silerinin Almanya aleyhindeki pro
pagandaları İtalyan gazetelerin<IL' 
şiddetli neşriyata mevzu olmaktadır. 

Giornale d'İtalia diyor ki: 

italyaya bir takım vaatlerde buiıı
narak Romn - Berlin mihverini boz
mak teşebbüsleri akim kalmış 'b~ 

Fransa bunn fena halde kızarak gii
Jünç tehditlere başlamıştır İta lya 
kendi kuvvetine knt'iyen emin oh
rak. Fransanın hazırlnmakta olduğ..ı 

taarruzu bekliyor. İtalya derhal on 
milyon insanı seferber edebilir İta l
yanın elinde aralarında 35 er bin to
nilatoluk zırhlılar da olmak üzerC> 
kuvvetli bir filo ve pek çok denizaı

tı gemileri vardır. İtalyan hava or
dusu diışman memleketin ta kalbin
de tahribat yapabilir. ftalya. giz' i 
tutulan v~ imdiye kadar emsali gö
rülmedik derecede şiddetli infil.l!< 
evsafınn malik kimvevi silahlara rln 
sahiptir Fransa unu bilmelidir ld 
melhus harbin neticesi her n~ olıır
sa olsun deh etli ınsan fedakar!•" ı 
yapacak ve memleketin b H:tn lı <ı

yııti merkezleri mah,·o1acaku~ 

Fransa bunu daima gözonünde !J .ı
lundursun. 

--==---c._ _ _.;......;; 
Kızılcahamam Deresi 

Kızılcahamam (TAN) - Kasaba
mızın içinclt'n gecen dere mecrasının 

tımzlmine bnşlanılmıştır Bunun i çı n 

eııharı sagire kanunundan istifade e
dilmekte ve sehir planı mucibinc·e 
lazım gelen yerler. :stimlak olun
maktadır. Ameliyatırı yaz içinde bit-



e 

ı

k 
il 

J 

1 

1 

-- 4 - 5. 939 
TAN 

TÜRKİYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASI 

AKTiF. 
KASA: 

Altın: Safi kllogrıım 17 .163.143 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk llrnsı 
hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 

Altına tahvili knbll serbest 
dövizler 
n ğer d6vtz.lcr ve borclu kliring 
baklycleri 

IIazine Tahvilleri: 

Deruhde edilen evraki nakdiye 
karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddeleri
ne tevfiknn hnzlne tarnfından 
Vtıkl tediyat 

Senedat Cfizdanı: 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARf SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Ciizdımı 

(D~bte edilen evrakı nak 
"il. - (diyenin karşılıfı Esham ve 

(Tahvilat (ltlbart kıymetle) 
B - Serbest cshnm \'C tahvlltıt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vftdell rıvnns 
Altın ve Döviz üzerine 
l'ahvllfit Qzcrinc 

Hissedarlar: 
Muhtelli: 
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24.141.3::14.2'\ l 
18.925.492.-

1.291\,462.40 

327.152.!lij 

12.736.031!.33 

21.44:?.70 

ı4.557 .Ofl3.58 

158.748.563.-

16.480.4110 -

116.213.::142.90 

42.169.522JH 
7.944.397 05 

6.036.000.-
34.692 03 

7.900.129.1' 1 

Yckfuı 

Lira PASiF. 
Sermaye: 

ihtiyat Akçesi: 

44.362.2118.64 Adi ve fevknUidc 
Hususi 

32i. 152.98 Tednviildcki Banknotlar: 

OC'nıhde edilen evrakı n::ıkdlyc 
Konunun 6 - 8 lncf maddelerine 
tevfikan hazine tnrafından \ lıkJ 
tcdiynt 

27.314.564.61 Denıhdc edil<'n evrakı nakdiye 
bakiyesi 

Knrşılı!ı tamamen nıtın oıarıııc 

mıvetcn tedavüle vazedncn 
Reeskont mukablll llfıvetl'n teda. 
vm:ed. 

142.268.083.- Türk r..ırası rue.vauatt: 
Oö,·lz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabn dövızfor 
116.213.34'2.90 Ol r dövizler ve alacaklı Jtllring 

b kiyeler! 

50.113.919.86 

13.970.821.15 

4.500.000.-

13.564.225.:"2 

412 6'34.398.66 

Muhtelif: 

Lira 
15.000.01)0.-

4.217.134.25 
6.000 000. 10.217.134.25 

158.7 48.563. 

16.480.480-

142.268.083.-

19.000.000 -

75.000.000. 236.'.!GS 083.-

2 ı.s2a.70B.41 

3.715 li 

20 397.8?5.30 2!>.401.540.47 

100.221.932.53 

Yekun 
412.634.398.66 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: lıkonto 
haddi % 4, altın üzerine avanı % 3. 

İSTANBUL 4 üncü İCRA MEMURLUGUNDAN: 

Avram Horosancı oğluna borçlu Cağaloğlunda Himayeietfal sokak 
No. 5 de Ahmet Kocabıçağın tapu siciline nazaran Ahi çelebi mahalle
sinin Yağcılar sokağında 435 ada 19 parsel eski yeni 14 No.lu ve tamamı 
(7590) lira kıymeti muhammesi üstiinde odaları olan kagir mağazanın 
borçluya ait sekizde (3) hissesinin açık arttırma ile satılmasına karar 

verilmiştir. 

Gayri ıncnkuliin evsafı: Bina kagir zemin katta bir dükkan olup yan 
tarafındaki kapıdan üzerindeki odalara çıkılır. Odaların pencereleri 
içeriden istor kepcnklidir. İçinde terkos ve elektrik tesisatı vardır. Ve 
zeminden mada üç katlıdır. 

Zem.in ut: ir dukkanaır, istor liepenJCJl<lfr:1Çlndc ayda (30} fra kira 
ile 15/1/937 den itibaren bir sene miıddetle Gazaros kiracıdır. Yine bu 
kattan birinci kata çıkan demir camekan kapılı zemini karosiman bir 
antre olup burada Şevket ayda (6.50) lira ile kahve ocağı işletmektedir. 
Camekan ve tezgah Şevkete aittir. 

ı. inci kat: Camekanlı bir odadan ibarettir. İçinde Mizrail ayda (12) 

lira ile kiracıdır. 
2. inci ve 3. üncii katlar: Birer sofadan ibarettir. Ve arkasındaki Za

fer Şeker fabrikası tarafından bu katlara açılan birer kapı ile kullanıl
maktadır. Ve her iki kat için fabrika ayda (20) lira kira vermektedir. 

Hududu: Yağcılar sokağı ve 20, 21, 8, 18 parsellerle çevrilidir. 
Sahası: (33 M2.) dır. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 15/5/1939 tarihinden 
i!ibaren 936/3012 No. ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fa~la 
malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yiizde 7,5 nis
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektub~ tevdi edilecektir. 
(Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi giin 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul et
mis ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 8 Haziran 1939 tarihinde Perşembe günü saat 
10 dan 12 ye kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alaca
ğına rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gay
ri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmaz
sa en çok arttıranın taaahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 eün da
ha temdit edilerek 23 Haziran 939 tarihinde Cuma günü saat 10 
dan 12 ye kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasında arttırma 
bedeli satış isteyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların bu gay
ri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse iha· 
le yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet kinde parayı vermezse ihale kararı iesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma· 
ğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müd· 
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasın· 
daki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve di· 
ğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. (Madde 133). 

İstanbul Verem Mücadelesi 

Cemiyetinden: 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını. 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar oullarını vermive mec-

burdur. 
938 senesi kongresi mayısın G ıncı 

cumartesi günü saat 14 te Cağal oğ

lunda Etibba odası salonlarında top

lanacağından cemiyet azasının içti

mada bulunmaları rka olunur. 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden mü

tevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp 
arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda göste
rilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında işbu ilan ve 

österilcn arttırma sartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur 

. 

.lstanbul Belediye~i · _llCinları 
Keşif bedeli 2787 lira 57 kuruş olan Floryada yapılacak gazinonun 

pis ve yagmur sularının mecralarına ait inşaat açık eksiltmeye konul
mustur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mudürhiği.mde görülebilir. 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Mecarı Şubesın
den alınacak ehliyet vesikası ile 209 lira 7 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 22 5/939 Pazartesi gunü saat 14.30 da Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3068) 

·~· oeylet 'Demiryolları ·ve Limanları iŞletm~ U. idaresi !larilar·ı 
.Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 

17 /5/ 1939 Carşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuli.ı ile Ankara'da 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1260 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komis
yon Reisligine vermelı;!ri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar
pasada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, İzmirde l\fagaza Şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2993) 

ASLAN VE ESKi HiSAR 
Müttehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

1 LA N 
1938 senesi temettüü olarak hisse 

senedatına 23 numaralı kuponun 
kat'ı mukabilinde otuz kuruş veri
leceği ve bu tediyatın 25 mayıs 1939 
tarihinden itibaren Doyçe Oryent
bank - Dresdner Bank şubesinin Ga
lata şubesile Banko di Romanın Ga
lata, lstanbul ve Beyoğlu şubeleri gi
şelerinden icra kılınacağı sayın his, 
sedarana ilan olunur. 

lstanbul, 3 Mayıs 1939 
Meclisi idare 

ZAYlMAKBUZ 

Tahtakalede Uzun çarşıda 304 nu

maralı Şark şeker, Şekerleme ve çi

kolata fabrikası sahipleri Hafız Mu

bittin ve Ziver firmasile eski Istan

bul gümrüğüne verilip 2919 numara 

altında 19.7.934 tarihinde tescil edil-

Kadıköy Fukaraperver 
Cemiyeti Heyeti İdaresinden: 

Yeni Cemiyetler kanununa tavfi
kan Kadıköyünde müesses Fıkara
pcrver cemiyetinin nizamnamesinde 
tadilat yapılacağından mezkfır cami
yete mensup azanın mayısın yedinci 
önümüzdeki pazar günü saat 10.30 
da cemiyetin merkezi içtimaı olan 
Kadıköy Yasa caddesinde 39/ 1 nu
maralı mahalle gelmeleri rica olu
nur. 

Kartal icra memurluğundan- Bir 
borçtan dolayı mahcuz olup parayn 
çevrilmesine karar verilen bir adet 
Aga Baltık marka radyo, iki karyola, 
halı, seccade, duvar saati, bakır sa
han ve sair ev eşyası 8.5.939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 te 
Pendik çarşısında ar.ık arttırma ile 
satılacağından talip olanların o gün 
ve o saatte mezkur mahalde hazır bu-
lunacak memuruna müracaatları i-
Hin olunur. 

miş olan beyanname ile memlekete Dr HAFIZ CEMAL 
sokulan M. F. markalı elek makin~si • 

için ithalat rüsumu olarak depo su- Dahiliye Mütehassısı 
retile yatırılan 57 lira 59 kuruş mu- Pazardan maada sant (14,30 dnn 13 e, 
kabilinde verilen 179193 sayJ ve 21. Salı, cumartesi 12 ye kadar fıkarnya. Di· 
7.934 gunlu nakit makbuzu muaffye- ... ~ıu No UM. 

tinin ademi istihsaline binaen güm- --------------
ruk idaresi tarafından 224971 numa- irat makbuzu zayi olup yenisini cı-
ra ve 6.8.936 tarihli makbuzla irada karacağımızdan eskisinin hükmü ol
kalbedilmiş bulunduğundan mezkur madığı ilan olunur. 

En hoş ve tabii meyva usare
lerinden yapılmıc:tır. 

Taklit PdiJmer.1 kabil olına -
yan bir fen harikasıdır. 
1NGİLİZ KANZlJK ECZANESİ 

BEYOGLU tSTANBUL 

Emniyet Sandığından: 

Gazetemizin 18.4.939 tarihli mis
hnsının 11 ci sayfasının son sütunun

da çıkan Emniyet Sandığı boı·çlusu 
Bayan Afitaba ait 8792hesap 3871171 
dosya No. lu Merdivenköyünde Sah· 
rayıcedit mahallesinin Göztepe Ta. -
başı sokağlnda yeni 13. 13. No. lu 
maabağ ve bahçe ve dığer mıiştemi
latı bir bab köşkun birinci açık art. 
tırması 6.6.939 salı günü olduğu hal
de sehven 5.6.939 diye ilan edilmi -

tir. Tashih olunur. •••-• 

Parisin en son model 
kadın tapkaları Beyoğlunda 

B A K E R 
mağazalarının yeni 

Kadın Şap aları 
dairesinde tethir edilmek

tedir. Geliniz, intihap 
ediniz. 

TORK TiCARET BAMKASIA. s. 

HER NEVi B A. N K A.- MUAMELELERİ 

Merkezi: ANKARA 

ş u B E L E R 
Adapazarı Bursa lzmit 
Bartm Eskişehir Safranbolu 
Bolu lstanbul Tekirdağ 

• 
Dahilde ve Hariçle Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi . . 
Umum 

. 
Müdürlük: - Şubeler : TlCARET TÜRKBANK 

Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis edilen 

il GECE KASASI il 
Çok müsaid ,artlarla ıaym mütterilerimizin emrme amade bulundurulmaktadır. 

İzahat alınmak üzere gİfelerimize müracaat olunması. 
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Pirinç 
Mercimel< 
Bezelye 
Yulaf 
Pirinç Niıastası 
Kornflör 

C Mısır Hülasası J 
Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve sair 
Hububat Unları 
Bu mükemmel ve 

ihtiyacımızın 
e§Sıı 
halci ki 

müstahzarat 
lcarıılığidir. 

tabii 

Tarihi tesisi: 1915 M. Nuri ÇAPA 

Göğüs ağnlarının şayanı hayret tedavisi 
Bütün bir hayatın tecr übesi, bu tedbirin 
kusursuz ve tam tesirini ispat eder. Bay 
N. P . yazıyor : "Bundan 60 sene evvel, pe
derim bana delikli ALLCOCK y:ıkılannı 
tanıtmıştı: Bu yakıları ihmal ettiğim za
man müthiş sancılarla kıvranıyordum. En 
sürekli ağrılarımı bir delik li ALLCOCK 
yakısile tamam e n geçirdi. Bu yakılan ka
rın nezlesi, romatizma, mafsal yorgunlu-

OKSOROK, NEZ~[ ! DERHAL GEÇER ı ğunda kullandım1 seri ve mües.sir semere-
. :.:.:ı. sini gördüm. Müthiş sırt ağnsmdan kıvra-

nıyor veya siyatikten ıztırab çekiyorsanız delikli ALLCOCK yakısile 
halAs ve sükün bulursunuz. Saçtığı sıhhi sıcaklığı OTOMATİK BİRMA
SAJ GİBİ ağrıyan yerin etrafına yayarak kanı tahrik eder. ve bütün ağ
rılan aniyen defeder. Delikli ALLCOCK Yakısı Eczanelerde 17! kuruş. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE 

HO M B 1 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lıtanbul 

Ziraat, inşaat, yangın ve sair su 
işlerinde en kullan~lı ve en 
elverişli ve en amansız ça~an 

BERNARD Markalı 
Motopompların 

her boyundan daima depoıa
rımızda mevcuttur. 

KATALOK. İZAHAT ve TEKLh' 

İLK TALEBDE GÖi\DERİLin 

TUrklye merkez depoıu: 

T ürk - Anupa Linuced Şirketi - lstanbul, Galata Per~embe pazar 61 

BASUR MEMELERiNDE 

PATl'nin 
Devamla 
tatbiki 

a 

çabuk temin edilir 

TAN 

ilk Sayısı Yarın Çıkıyor 

Bu Sayıda Bulacağınız Yazalar : 
• ATATÜRK'ün Trabzonda :: • Büyük Türk Zaferleri: 

Son Gecesi. Niybolu 
Anlatan : Tahsin Üzc1' Turhan Tnn 

9 Üç Nesil Farkı ::. Deli mi, Veli mi? 
Peyami Safa Hakkı Siiha 

8 Mehmed Akif'in 
bilinmiyen tarafları ı ~ 9 

Ömer Rua 
1 a Çanakkalede Ruhlar 

Necdet Riiştii • 
l ı 9 Babıalide beni ' 

Nasıl karşıladılar 

Mahmud Ye~ari a Vurgun Peşinde 

<Va - N('ı) 

• il. 

Aşk ve Heyecan ayı: 
Mavıs 

Nizamcddin Nazif 

Kıırddereli 

E. Ş. Atah!!ğ 

Eski Boğaziçi alemleri 
Sermed Muhtar 

Güzellik tavsiyeleri 
Zi. an 

Hikmet Feridun tarafından hazırlanan ve Şehir Tiyatrosu san'at 
karlarından Hazım tarafından Yeni Mecmua için hususi surette 

temsil edilen son derece eğlenceli ve çok güzel resimlerle 
tespit edilmiş bir tiyatro ---Hey sayıda başlıbaşına bir roman şaheseri. Dünya edebiyatında 

büyük şöhret kazanmış romanlardan yapılacak olan bu 
hulasalar (Va - Niı) ve Bayan Meziyet Çüriiksulu 

tarafından büyük bir itina ile hazırlanmıştır. ---Her sayıda kıymetli san'atkar ressam Ramiz'in Yeni Mecmua 
için hazırladığı en nefis karikatürleri bulacaksınız. 

36 sahifelik zengin münderecatile 

pek nefis bir surette çıkıyor. 

ilk sayısı 5 Mayıs • Sayı si 1 O kuruş 

Si G 
Hayanıara m ahsu:s elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E k saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 
- E:\fSALLERI GiBi ON BEŞ SENE GARANTILIDIR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S 1 N G E R SAAT MAGAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: 21964. 

İstimlak dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 
Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aranıyor. 

SPORCULAR 
Düttünüz, yaralandınız • 
Mikroplar üzerinde 
öldürücü tesiri haiz 

• PAT 1 
VIROZ ıurunuz 

ve tekrar oyuna batlayuı. 

Siirt Belediyesinden : 
1 - Usulü dairesinde ilanı edilmiş ve Siirt belediye encümeninde 

ihalesi yapılacağı tesbit edilmiş olan Siirt şehrine isale edilecek suya 
ait eksiltmeye Nisanın Yirminci günü saat 11 re kadar talip zuhur et
mediğinden ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşif bedeli yüz yirmi bin lira olup 2490 sayılı kanunun 16 : 17 
inci maddelerine uygun yedi bin iki yüz elli liralık muvakkat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi layık bulun
duğu takdirde ihale 20/ 5/ 939 güv.üne rastlayan Cumartesi e:ünü saat 
11 de Siirt belediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira 
mukabilinde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler 

1 
imar heyeti fen şefliğine Siirt belediyesine müracaat etmeleri iları olu-
n ur. (3056) 

ılfm-----T O R K I Y E ------•11111ııııı. 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden ! 

Pat abahçe Şite ve Cam Fabrikamız, memlekette züccaciye 
ticareti ile uğratan her kese tek fiat ve müsavi tartlar la &atıf 
yapmağa b~lamıttır. 

Taliplerin a,ağıdaki adresimize müracaatları : · · · 

Galata Perşembe Pazarı Samur Soka9ı iş Han• 

Sahibi ve Neşriyat Müdür ü Ha ll1 LOtfil DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşrlvat T. L . $. Ba!ııtldt~ vel' TAN Matbaası 

Bebek gibi sevimli 

Çocuk yetiıtinnek 

istiyen her anne, 

Senede Birkaç 
defa çocuğuna 

1 S MET 
Solucan Bisküviti 

vermelidir. 

Her eczanede 

Kutusu 20 kuru$t ur. 

4 - 5 - 939 

~........................................ ~ 

Fotoğrafçılıktan anlar ve tercihan 
İngilizce veya Fransızca bilen faal ve satışta tecrübeli 

Seyyar Satış Memurları Allnacaktır 
20 Mayısa kadar KODAK Şirketi, Beyoğlu, Tünel , Ensiz sokak No. 3 e 

müracaat edilmesi. 

V E N O S kadar CJÜzel olmak isterseniz 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı P rofesör Doktor E. \VİNTER 

tarafından formiilü yapılan \'e dünyada mevcut müstahza· 

ratln en mükemmeli olan VENÜS &üz.ellik 
miistabzaratı k ullanuuz. 

Umumi deoosu: Nureddin Evliyazade .Ecza, alat \e 
Itr iyat deposu lstanhul 

8 ... 
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. ............................................. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

Sahnalma Komisyonundan: 
1 - Motörlerin tamirinde kullanılmak üzere satın alınacak 47 kalem 

malzemenin 19/ 5/ 939 cuma günü saat 14 de açık eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Tasımlanmış tutan 1080 lira ve ilk teminatı da 83 liradır. Şart
name evsaf, malzeme listesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İstekliler kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Galata 
eski İthalat gümrük binasındaki komisyona gelmeleri. "3049" 

Sükfin ve htlrahat ' 'eriyor . Asabi buhranları geÇiriyor. Her Eczane· 
den r eçetesiz tedariki mümkün sinir damlası. ••••ili 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 28/ 4/ 939 Cuma günü saat 16 da açık eksiltmesi yapılacak olan 
900 takım yazlık elbisenin eksiltmesine talip çıkmadığından 8/ 5/ 939 
pazartesi günü saat 11 de yeniden açrk eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini değeri 4680 lira ve ilk teminatı 351 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikala~ile Galatada eski ithalat gümrük binasındaki komisyona gel-
meleri. "3050 •• 

Viyanada Profesör Dr. V AG:SER'in formülii ••••• 

• 

. E 
Ekzemanın hmıusi ilacı 

Yar a ve çıbanları derhal geçirir . Her eczanede kutuşu 50 kuruştur. 

ıı-----·-------------------.. , 

Mevcud niimunc-.si veçhile 

5000 Aded Cankurtaran Yele9i Yaptırılacaktır. 
İsteklilerin nümuncyi görmek ve şeraiti öğrenmek üzere hergün ve 

pazarlığa girmek için de 15 mayıs 939 günü saat 14 te Alım Satım Ser
visine müracaatleri. 


