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,Ç O CU K ANS i KLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebeslnln en kuvvetli )'ar. 

duncısı. coc:uğun en z:engin küttlphancsidlr. Çocuğunu 1e

ven her babanın yavrusuna verebileceği en g(lzel bedi.ye. 
<lir. MQcssesemlz tarafından ncşr~. Evinlzde bir 
tane bulundurunU%. 

B altıktan Asla 
Atılamıyacağını ,, Bildirdi ~··· · ··· ··········· 

! • 
Nutkun Hüliisası Nutkun Akisleri 

p olonya Hariciye Nazırı Beck, beklenen nutkunu dün sö~I.emiş ve Polonya~_ın_ s~lh i~i~dc p olonya liariciye nazırı Bekin nutkundan, BC'rlinin akşam gazeteleri bir tek kelimeyle dahi 
her meseleyi halle hazır olduğunu, bunn şu esaslar dahılınde kabul edecegını soylemıştır. 1 bahsetmemişlerdir. Berlin mahafili, nutuk hakkında mütalea serdinden çekinmektedir. 
ı - Polonya, deniz ticareti ve deniz siyaseti dolayısıyle Danzigteki hak ve menfaatlerin- Sadece nutkun bir çok noktaları tenkit olunuyor. Her H~1ler, Fon Ribbentropla birlikte nutku 

i 
den asla ve hiç bir şekilde feragat etmiyecektir. 1etkık etmişti:::. Bu içtimada Danzig komiserı ile Dan1ig ayan reisi de bulunmuşlardır. 

2 - Polonya, Baltıktan sürülüp atılmasına katiyen mi.isaad~ etmiyecektir. I Londra mahafili, Beckin nutkunu çok iyi kar~1b.mış ve her türlü tecavüz düşüncesinden 
'C- 3 - Polonya, Pomeranya Voyvodalığı olan Koridorda Almanyaya her kolaylı~ı g?stere- uzak ve muvazeneli saymıştır. Paris mahafili de, nutuktaki sükunet ve vekarı takdirle karşıla

: bilir. Fakat hakimiyetinin tehdit edilmesine ra~ı olmaz. Almanya, burada tek taraflı ımtıyazlar nu~f ır. 
f istiyor. K:ndine hürmet eden bir devlet, ~iç ~ir :-aman tek ~araflı imtiy:zıa: ~ermez. Romaya gelince, Sinyor Gayda, Polonyaya nasjhatler vermekte, Danzig meselesinin ergeç 

1 
4 - Ingiltere - Polonya anlaşması hıç hır h"lmsc aleyhınde olmadıgı gıbı Almanya aley- ve mutlaka hallolunacağını anlatarak ''Polonya işi inada bindirmemeli, uslu ve uysal davran-

hinde de değildir. mah'' demektedir. i 
5 - Sulh, ancak sulhcuyane niyetler ve sulhcuyane hareketlerle temin olunabilir. Polon- Varşovada merak uyandıran bir nokta da. nutukta Berlin tarafından yapıldığı söylenen i 

1 
Ya, bu esas dairesinde sulh müzakereleri yapmnğa hazırdır. tcJınihlerin nelerden ibaret olduğudur. Bir rivayete göre, A1manlar, bir aralık Lehistana Sov- • 

6 - Polonya 'her neye mal olursa olsun sulh" taraftarı değildir. Çül)kü, Polonya• şe- 1 'yet ~us~a aleyhinde teklifle~de ~u~u~mu~_ıa_: ~e Be~k nutk~nda ... b~nu kasdetmiş, icabımla t 
ref ve namusunu her şeyden üstün tutar. • bunıarı ıfşa ederek Alman sıyasetının ıç yuzunn tavzıh edebılecegını anlatmak istemiştir. J 

·~··~························· · ······ · ········· · · ······· .......................................................................................................................... ı 
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Almanya 
Niçin TelCiş 

Ediyor? 

Polonya Hükiimeti, iki 
Şartla Almanya ile 

Müzakereye Girişecek 

Hariciye 
Vekilinin 
İzahatı 

Dün ·Neşriyat Kongresi 
Maarif Vekilinin Nutku 

ile Mesaisini Bitirdi 
~lman gazeteai "'"" bilmeli
'dir ki, Cümhuriyet Türkiyeıi 
eaki Oamanlı imparatorluğu 
'deurindeki Türkiye değildir. 

Bugünkü Türki~·~--'Dflm/c~~ 
bu menfaatleri korumcuını bi
len bir hiikiim etin elindedir. 
Bunun için de hariçten telkin 
ve direktif almıya ihtiyacı 
Yoktur. 

"Sulh Ancak Sulhcüyane Niyetler: Sulhcüyane 

Ha reketlerle Temin Olunabilir ve Polonya 

P. Grupu, Hükumetin 

Noktai Nazarmı 
Wtif akl11 T~q, Etti 

Encümenlerin Raporları Üzerinde Hararetli 

Müzakereler Oldu. Bütün Dilekler ve istekler 

Yazan: M. Z ek eriya SERTEL 

A ~~Y~ !la~ciye Nezare
tının fıkırlerıni neşreden n· ı ıp omatische Correspondenz 

gazetesinin dün Türk matbua -
tında türkçe tercümesi intişar 
eden Türkiyeye ait yazısında i
ki nokta bariz bir şekilde görü
nüyor: Biri Türkiyenin kendi 
tnenfaatlerini müdafaa için gi -
riştiği müzakereler karşısıncfa 
'.Almanyanın duyduğu telaş; di
geri Boğazların anahtarını Tür
kiyenin istediği gibi kullanması 
ihtimaline karşı tehdit. 

Almanya niçin telaşa düşüyor? 

Çünkü, Almanlara göre .İngiltere 
ile Türkiye arasında cereyan eden 
müzakerelerin hareket noktasını Tür 
kiyenin Balkan Paktı azasından bu
lurunası teşkil eder. Binaenaleyh AI
?nanlara göre Türkiye bir Balkan 
devletidir. 

Almanyanın Balkanlar hakkın -
daki noktai nazarı ise malOmdur. Bu 
lloktai nazarı da resmi Almanyanm 
fikirleimi pek sadık olarak aksetti • 
ren bir Berlin mecmuası 19 nisan ta
rihli nüshasındaki bir makalede açık 
bir lisanla izah etmiştir. Mecmua Or· 
ta Avrupa ile Balkanlar aleminin 
Almanya ile olan alaka ve münase
betini, şimal Amerikası ile cenup A-

1 ... c:.- n ;._ ... :_ ... _ 

Polonya Hariciye Nazırı 
J(.olonel Beck 

Ribbentrop 
C ia no Bugün 
Görüşüyor 
Roma, 5 (Hususi) - Almanya 

ll'lerikası devletlerinin vaziyctıne . . . . 
b . V b 1 d 0 1 Harıcıye Nazırı Yon Rıbbentrop ıle 
Iie~z~ıyor.. e u~a ~r k~ sma~ 1 

ve Kont Ciano yann Miliınodn toplana· 
_ ağs bu:g ~1~.ara or fuf karını ın dukr - caklar ve konuşmalarına başlayacak-
•ua a ır tur u muvu a o ama ı · . .. 
1 . .. .. .. R . h'" 1.

1
• !ardır. Bazı rıvayetlere gore konuş • 

arı nızamın, uçuncu eıc ın po ı ı- .. . 
k ed b·ı ğ" . .. 1.. malann en muhım mevzularından 
ası ile teessüs e ı ece ını soy u • . . . . 

. .. k 1 k .. hırı Macarıstan ıle Yugoslavyadır. 
Yor. Bu politika içm orne o ara o-
ne s .. rd-ğü" k"l de Romanya muka- Diğer taraftan San Remoda on 

u u şe ı .. k ı ~ ı a ·· . . i 
\>elesidir. Demek ki bütün Balkan gun a acagı sanı a_n orıngın t~l-
devletl · Al a ile ayrı ayrı böy- ya devlet adamları ıle temas ve Cıa-

erı many R"bb .. k 1 • . • 
le b" k 1 akdetmelidir1er no - ı entrop muza ere erme ıstı-

ırer mu nve e > • ~· • • • • ~ 
Rendi aralarındaki ihtilafları da, • rak etmıyecegı bıldınhyor. 
koslovakya tasfiyesinde olduğu gi_b' ~-ın orduları kumandanı gene-
halletmelidirler. ~- · J r Brauchitsch ile İtalya Har -

(Sonu: Stı. 10_. ::iti.: 5 te J •• (Sonu Sa. 4, Sil. 3) . . ~ 

Varşova. 5 (Hususi) - Le
histan Hariciye Nazırı Beck. 
beklenen nutkunu söyledi ve 
Lehistanm Alman notasına ce
vabını bildirdi. Diyet fevkalA -
de kalabalıktı. Almanya sefi -
rinden başka bütün kor diplo -
matik nutku dinlemekteydi. 

Miralay Beck. gayet metin ve va
kur bir lisanla memleketinin noktai 
nazarını anlatmış ve bilhassa Lehis· 
tanın Baltık kıyılarından atılamıya

cağını, izah ettiği. İngiliz • Lehistan 
anlaşmasından bahsettiği ve Lehis -
tanın sulbü her neye mal olursa ol
sun kabul etmiyeceğini söylediği za
man fevkaltıde hararetle alkışlan -
mıştır. 

Meclis, nutku tasvip etmiş, ve 
Ukranyalı mebuslar da nutku tasvi
be iştirak etmişlerdir. 

Anadolu Ajansı nutku tebliğ edi· 
yor: 

Vahim Hadiseler Önünde 

Ankara, 5 (A.A.) - C. H. P. Mec
lis Grupu bugün (5.5.93ft saat on 
yedide Reis Vekili Has~n .Sakanın 
reisliginde toplandı. 
İçtimaın mevzuu, Hariciye Vekili

miz Şükrü Saracoğlunun harici si
yaset hakkında vereceği ızahattı. 

İlk söz alan Şükrü Saracoğlu, 
harici mesailin heyeti umumiyesı ü
zerinde beyanatta bulundu. Ayni 
mevzua dair muhtelif hatiplerin mü
taleaları dinlendi ve hükümet~ tcv. 
cih edilen suallere Vekil tarafından 
icap eden cevaplar verildı. Neticede 
hükumetin bu husustaki noktai na
zarı grup umumi heyeti tarafınd&n 
ittifakla tasvip olunarak celse niha
yet buldu. 

Saracoğlunun bir F ranaız 
gazeteaine beyanah 

Pariste çıkan "Intransigeant" ga· 
zetesi, Hariciye VekUimiz Şükrü Sn
racoğlu ile yapılan 'mülakatı neşret
mektedir. Mülakatı yapan kadın nıu
harrir Lili Sergvciev Ankarada bir 
kabul resmi esnasında Şükrü Sarn
coğlu ile görüşmüş ve "'nuhtelif su
allerine tahriri olurak şu cevapları 
almıştır: 

"- BulgarJshmla dostane rniinııse
(Sonu Sa. 10, Sü 4 de) 

Tet kik Ed itdl ve 

Kapanıf nutkunu söyliyen 
Haaan Ali Yücel 

Mühim Kararlar Yerildi 
Ankara, 5 (Tan Muhnbırindcn) -

Birinci Türk Neşriyat kongresi bu
gün oğleden evvel ve sonra olmak u
zere iki celse akcletti. Maarif Vekili
mizin kapanış nutklle mesaisine son 
verdi. 

Oğleden evvelki celse saat 10 da 
Ismetpaşa Kız enstitüsünde açıldı. 
Eski zabıt okunup kabul olunduktan 
sonra reis Hasan Ali Yücel, kongre
nin bundan evvelki celsede verilmiş 
olan kararın tatbikatından l)larak E· 
bedi Şef Atattirkün kabrine minnet 
çelengi konduğunu, Cümhurreisimiz 
Milli Şef Inönı.ine Kamutay Başka· 
nına, Başvekile kongrenin tazim ve 
şükranlarını bıldiren telgraflar çe
kildiğini, cevap alındığını bildirdi. 

Raporların müzakeresi 
Bundan sonra kongrenin vedi en· 

cümeni tarafından hnzırlannn rn
porlann tetkik ve müzakeresine ge
çildi. Ilk olarak basın ve yayın enciı
menin raporu okundu. Encümen 
raporunda hulasa olarak 5azete ve 
mecmualann bask•sının mah -
dut olmasının fiyatlar üzerine mü
essir olduğunu, memleketin lıer tara
fında bayi bulunmadığını, bir çok ba
yilerin satış paralarını göndermedik· 
lerini, muhtelif sebeı,>~erle kitgp ve 

"Son aylar zarirnclaki faaliyetim. 
de görülmüş ola;ı bazı boşlukları dol
durmak için parliimentonun toplan· 
tısından istifa.Ge etmek isterim. Bey
nelmilel hadisatın seyri, hiç şüphesiz 

1 
bir Hariciye nazırının benim a:> an 
mecljsi hariciye encümcnindeki yega
j ne izahatımdan daha çok defalar söz 

---------------------------- mecmuaiarın pahalıya mat olduğunu. 

l •ıt C" j halkın neşriyatı tanımadığım, hadi· naz ere ve r ~ransa s_clerden haberde~ olamadığı, posta 

1 
alarak beyanat ve izahatta bulunma

• sını muhik gösterecektir. !"akat di· 
! ğer taraftan hadisatın pek seri olan 

6 fıyatlıırının çok yuksek bulunduğunu 

cereyanı, beni, umunıi surette beya
natta bulunmamı siyasetimi1.in esas
lı meselelerinin daha olgun bir sekil 

Mukabil Teklifler ini ~~::.~~:1~;
1

~~;~·:1~:~ :~1;~: 

Moskovaga Bildirdi l y ~ 
a acagı zamana, talik ~tmiye sevket-
miştir. 

Tecavüze Uğrıyacak Devletlere Derhal Yardımı Her iki mecliste de müteaddit 
defalar hah etmiş olduğum kollek· 

tif beynelmilel mücsseı;clcrin :ııifa B"fd' U" D kf •' N . · 
düşmesinden ve dc~letlcr arasın· 1 ıren ç e arasyon eşrı isteniyor 
d.aki mesai birlij-i. usullerinin de· Londra, 5 (A. A.) - İngiliz -Sov-ı rinin öğrendiğine göre İngiliz nota-
r~~ bir ~urette yenıden gözden ge. yet müzakereleri Fransız hükumeti sı heyeti umumiyesı i~ibariyle Sov-
çırılmesınden müt ıı· ı t f d · · · ta i .. . eve ıt .o an ne- ~~a ın an tasvıp edıldikten sonra yetlerin hır ittifak muahedesi hak _ 

Y ç, du~) a?ın muhtt'.'lıf aksa· d_un gec~ ~elgrafla Mosko~ay~ bildi- kındaki teklifini reddetmekte, fakat 
mındn yenı hır takım ıncselder rılen Ingılız cevabi notası uzenne de- herhangı· hır' t rr za k 1 k 
silsile · d • · aa u maruz a aca 
1 ·. sı og.urmuştur. Bu ıleği~me· vam etmektedir. Londra - Paris ve devletlere derhal yardım edileceğıni 
~-~ın h ne:~yıci, son aylar :nufmda, Moskova arasında evvelce teati edi- bildiren üç deklarasyon neşrini tek _ 

um ur ~et hudutlarına dayan. len notalarda olduğu gibi yeni vesi- lif eylemektedir. Bu muhabire veri -
mıştır. k h kk d d k b' · l'I'k 
B l 1 _ a a ın a a sı ı ır gız ı ı mu- len mallımata göre Londra hükCm e-

u mese e er munasebetile daha h f ecı·ı . . ' ı 
Sonu ~ a aza 1 mektedır. tı üç taraflı bir ittifakın bir mukabil 

( Sa. 10 Su. 1) Bununla beraber, Ajans muhabi- (Sonu: Scı. 10, Sü: 6 do.) 

Encümenin tavsiyeleri arasında sa
tış işlerinin bir elde toplanaraK bir 
şirket kurulması, kazalara varıncaya 
kadar bayi teşkilatının vür.ude geti
rilmesi, çıkacak h~r eserin gazete ve 
mecmua~_ara gönderilerek • bibliyog
rafya - sutununun mecburi olarak va
zılması, kağıtların gümrük res~in
d.~n mua~ tutulması veya az bir güm
ruk resmı alınması, kitap ve mecmu
alardan bugün kilo başına alınmakta 
olan 6 kuruş postn parasının bit ku
ruşa. 1?dirilmesı. kitapçıların kazanç 
vergısınin tenzili isteniyordu. 

Kurulması ıstenen ıirket ı 5 mit
e~sesenin iştirakile kurulacak. maa· 
rıf neşriyatı bu şirket tarafından i
dare edilecek, gazete ve me<'mua sa· 
bipleri isterlerse şirkete iştirak ede-

(Sonu: Sa. 4, aü. 4) 
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PENCEREMDEN 

Vakit Her Zaman 
Nakittir! ••• GÜNÜN RESİMLERi: Ü!ilc.üdar IHaiyesinin Yeni Binası 

Yazan: M. Turhan TAN 

L ondradan, Paristen siyasi duru
ma ait olarak gelen haberler 

hep istikbal sigasına dayanıyor, "ola
cak, anlaşılacak, uzlaşılacak'' gibi 
tasrillerle dolu bulunuyor. Berlin -
den, Komadan "·erilen haherlcrse hal 
siygası üzerinde canlanmaktadır, 

"oluyor, yapılıyor, bitiriliyor'' gibi 
tasriflerle ifade olunmaktadır. De -
mokratların (sulh) gayesinden başka 
ülküleri, gizli saklı maksatları olma
dığına kanaatimiz tam oimakla bera
ber onların hususi menfaatlerinde a
lakamız ~:oktur. Berlin - Roma mih -
\'eri adiyle siyaset mutfağında pişi -
rilmekte olan pilhda da ne gözü -
müz, ne kaşığımız var. Onun için te
laş etmiyoruz, endişelenmiyoruz, ve
karımızı - gücümiize güvenip - mu -
hafaza ediyoruz, kendi işlerimizle 

meşgul oluyoruz. Fakat bizim aramız 

Osküdar itfaiye grupu için Doğancılarda park kar§ısında yapılan hinanın ınşaatı bitmiş, yeni itfaiy'! binası dün merasimle açılmıştır. Mcrnsimde itfaiye müdürii İhs~n, 
kaymakamı vesair bir ~ok zcYat hazır bulunmuştur. 

Üsküdar 

da da sinirli adamlar eksik değildir. 
İşte onlardan biri demokrat devlet • 
lerin siyasi teşebbiislerinde hep istik
bal siygası kuUanma]arma mukabil 
mih,·ercilerin damia katiyet ifade e -
den bir dil kullanmalarından huylan
mış, dert. yanacak mütehammil bir 
dost aramış. beni hatırlamı~. 

Dün - koltuğunda fransızca, in -

gilizce, İtalyanca bir yığın gazete ol

duğu halde - yanıma geldi, taşıdığY 

yığını masamın üstiine yaydı: 

Şiddetli 

Bir Bora 
Atlattık 

Belediye Bir Süt ve Bir 
EkmekFabrikasıKuracak 

- Bak, dedi. şu üç milletin e;aze
telerine. Fransızlarla İngilizler, vak
tin siyasette de nakit olduğunu unut-

.muşlar gibi hala miizakere, müna -
kaşa ve mürakabe (bu kelimeyi so -
fuların kullandığı manaya ah -
yor, yani başlarını göğüslerin~ 

alıp dalgın dalgın düşiiniiyorlar de
mek istiyor) ile meşgul. İtalyanlarla 
yoldaşları ise harıl harıl iş göriiyor -
1ar, makineden kumaş çrkarır gibi 
müsbet neticeler elde ediyorlar. 

Ben, omuzlarımı silkeyim derken 
dik dik yüziiıne baktı, "dinle şu fık-

Dün İstanbul limanında saat iki 
buçukta şiddetli bir bora başlamış ve 
yarım saat kadar sürrr;ı.üıjtür. Bora te
sirile limanda bulunan motörler ve 
yelkenliler demir sıyırarak muhtelif 
istikametlere sürüklenmişler ve Ka
bataş iskelesinde bir kaç sandal ka
raya vurmuştur. 

Dün Ege ve .Marmara denizlerinde 
de lodos fırtınası ba~lamış, Ada a
çıklarında bir balıkcı b1yığı dalgala
rın tesirile devri!mi§lir. Kayıkta bu
lunan iki balıkçı o civarda bulunan 
bir balıkçı motörü tarafından kurta-
rılmıştır. 

DENJZ ve LiMANDA : 
rayı'' diyerek anlatmağa koyuldu: _ _;__ _________ _ 

- Vaktiyle dul kadının biri er~iz Yeni Tarak Vapurları 
ve eşsiz yaşamaktan usanır, gözüne Memleketimizde liman tesiı.!c-
mülayim görünen biriyle anlaşıp 0 • rinde kullanılacak olan iki tarak va
nu koca olarak evine alır. Meğer he- puru projesi Deniz Ticaret müdürlü
rif, kendini beğenen takıınındanmı~. ğünce hazırlanarak vekalete gönde
En basit. bir iş görse böbürlenir, ka- rilmiştir. Gerek bu vapurlar ve ge-

rekse limanların taranmasında lfümrısına dönüp: "Nasıl, eski kocan be-
nim kadar becerikli miydi?" dermi~. mu olan malzeme için Münakale ve 
Kadın, bir tahammül eder, Uç taham- Muhabere Vekaloetinin l39 hütçesin
mül eder, on tahammül eder, niha _ de tahsisat ayrılacak ve hazirandan 

t b t"k · k d' 1• b v sonra lstinye teı:gahlarında inşaata ye sa n u enır ve en m egen -
mekten haz alan kocasının bir giin başlanacaktır. 
yine 0 illete mağlup olarak: uNasıl. Diğer taraftan Bartm dere~inin te
kocan kuyudan benim gibi ~abuk •m mizlenmesi içi;1 -ısmarlanan tanık mo 

törü haziran içinde teslim ::ılınacak ~eker miydi" demesi üzerine bagırır: 
ve Bartın liman ağızı bu yaz temiz

- Be alık, sen ne sayıklıyorsun. 
lenmiş olacaktır. 

Rahmetli kocam, daha sen ko,·aya el 
Kooperatif Hesapları 

atıncaya kadar kuyudan çektiği su i-
Denizbank koClperatif: hesaplarını 

le seni de, beni de tepeden tırnağa 1 
tetkik için son umumi heyet top an-

kadar ıslatırdı. tısında ayrılan beş kişilik heyet tet-
Dostum hikayeyi bitirdikten son- kiklerini ikmal ederek raporunu ha-

ra ilave etti: zırlamıştır. Kooperatif umumi heye-
- İstikbal siygaları böyle ynva~ tinin ikinci içtimaı önümüzdeki pa

yavaş tasrif olunurken berikilerin yi- zartesi günü yapılacaktır. 

ne emrivakiler yapmasından korku

lur. Parisle Londra ni<;in; evet. niçin, 

vaktin her zaman nakit olduğunu 11-

nutuyorlar? 

İyi, kötü bir cevap vermek Iazım

d1. İçimi çektim, meşhur meseli si • 

nlıli dostuma hatırlattım: 

- Acele işe şeytan karışır! .• 

POLiSTE: 

Beykozda Orman Yangını .. 
Evvelki gün Beykozun Akbaba ko-

Ayasofyanın Mozayikleri 
Uç senedenberi Ayasofya müzesi

nin kubbe duvcu:larındaki eski Bizans 
mozayıklarını meydana çıkarmıya 
çalışan Amerikalı alim .M. Vite:noor, 
dün sehrimize gelmiş ve müzeler u
mum~ müdürlüğüne müracaat ederek 
işe başlıyacağını bildirrni:}tir. 

Müzeler idaresi kendisile beraber 
çalışacak olan komisen t::ıyi~ .etmiş
tir. Profesör bu sabahtan ıtıbaren 

işe başlayacaktır. 

Belediye istikraz edeceği beş mil
yon liranın sureti sarfına dair hazır
ladığı programı dün şehir meclisine 
vermiştir. Meclisce de kabul edilen 
bu programa göre1 bu paranın 3 mil
yonu muhtelif semtlerde yapılacak 

istimlak işleri icin mütedavil serma
ye olarak kullanrlacaktır. Bir mılyon 
lirası, belediye namına alınacak oto
büslere garaj ve atelye inşaatına, yüz 
bin lirası süt fabrikası inşaatına, 300 
bin lirası, Mısırcarşısının yardımcı 

bir hal haline konulması içine, 10 bin 
lirası temizlik işlerine, 500 bin lirası 

ra otobüs mübayaatı da y~ni umumi 
müdürlük tarafından yapılacaktır. 
Fakat bu yeni idarelerin ilk zaman
larda varidat temin etmesi ihtimali 
de dti.şünülerek bu iş için bir milyon 
lira ayrılmıştır. 

Yeni idareler vaı·idat temin eder
lerse umumi mildürlük kendi vatida
tile otobüs alacaktır. O zaman istik
razdan ayrılan bir milyon lira da 
şehir meclisinden alınan münakale 
salahiyetine binaen başk:ı işlere sar
fedilecektir. 

Süt ve Ekmek Fabrikaları 
do. bir ekmek fobrıkası tesisine sarfe- Vali, ve Be]Pdiye r~isi. su'. işinin 
dilecektir. BeletHyc riyaseti, icabııı- kati şekilde halli etrafınd;t ynptırdı-
da bu tasıllar arasında münakale ğı tetkikat neticesinde süt tevztatı 
yapmak için de mo~·lidpn .,., ı ::ı..'!~ ' / ---, ,.... __ , _1 • •• ·, • ••• • 

l t Palı şiseler içınde satılması lazım ol-a mış ır. ~ . . 
istimliik işleri duğu kanaatıne varmış ve son defa 

Belediyenin l-ıazırladıgı programa ............. " 

l!§ÖH iati~· .ı~in.: tahsıs edilec.?k Eski Eserleri Koruma 
para ile bilhassa şehrin piyasa mC"r- Maarif Vekaleti Istanbulda bulu-
kezlerinden geçece~ caddalerin her 
iki tarafında, yeni istimlak kanunu
nun belediyeye verdiği salahiyete 
tevfikan 35 er metr!! fazla istimlakat 
yapılarak cade açıldıktan onra bu 
istimlak edilen yeder kıymet kaza
nacağından yüksel<: fiyatlarla satıla
cak ve temin edilecek para ile yeni· 
den istimlakler yapılacaktır. 

nan eski eserlel'i koruma kunırnuna 

Topkapı sarayı müdürh Tahsin Ozlc 

Türk ve Islfım eserleri mnıesi mü

dürü Abdülkadir Erdoğanı da aza 

seçmiştir. Bu kat'ar alakadarlara teb
liğ edilmiştir. Btı kurum bundan son-

ra Istanbulun eski ve tarihi eserlerini 

Otobüs işleri dikkat ve ihtimamla tayin ederek ko-
Tramvay, Elektrik ve Tünel ida· l runması ıtın icap ı.:den her tedbiri 

relerinin belediyeye devrinden son- alacaktır. 

- Bu ne hal yahu? 
- İzmite İlkbahar ko~ularına gidiyorum. 

(Karik:ı türden) 

Ankaraya gidişinde Ziraat enstitüsü 
mütehassıslarila temas ederek birer 
rapor verilmesini istemi~ti:c. l'.nstitü
nün şehrimize gönderdiği heyetı yap
tığı tetkikat neticesinde süt işinin an
cak bir sterilisation fabrikasile hal
ledilebileceği neticesine varmış, fa
kat henüz raporunu vcrmeıni~tir. 

Diğer taraftan enstitünün ekmek
çi!~ profesörü dr- 15 sayfalık bir ra
por hazırlıyarak belediyeye gönder
miştir. Bu raporda bir ekmek fabri
kasına lüzum göst~rilmiş o]makla be
raber un, ekmek teniatı ve sair bir 
çok noktalar ha~~kında esaslı tavsi
yelerde bulunulmamı~tır., Bu nokta
lar etra.fında belediy~ ayrıca tetkikat . . .. - - ~ 

fabrika inpatma derhal başlanacak-
tır. 

Tablolar Tekrar Asıldı 
Izmit, 4 (Tan Muhabirinden) -

Müstakil ressamların Izmitte açtık
ları sergide müstehcen oldukları id
diası üzerine tzınit müddeiumumili
ğince lstanbuld:ı teşkil edilen ehli
vukufa tetkik c:>ttirilen 6 tablonun eh
livukuf raporile müstehcen olmadığı 
neticesine vanlmış ve tablolar bu
gün halkevindeki sergide yerleri
ne asılmıştır. 

Yeşilayın Müsameresi 
Türk neslini alkol ve saire gibi ze

hirli tesirlerdezı korumak ve gençli

ğe sağlam bir ya~ayış yolu göstermek 

ilin on dokuz yıl~anberi g~niş. fa.::ıl~
yet gösteren Y cşılay cemıyetı fıkır 

arkadaşlarını bir araya toplamak ga
yesile 7 mayıs pazar güni.i saat 14 te 

Fransız tiyatrosunda bir müsamere 
tertip• etmiştir. 

Müsamereye Tstiklal maqile baş
lanacak, muhtelif milli oyunlardan 
sonra Muhittin Ssıdak tarafından vi
yolonselle konser verilecek ve Emin
önü halkevi temsil kolu bir piye~ 
temsil edecektfr. 

* Şimdiye kada1· J 200 kişiden iba
ret olan belediye temizlik amelesi 
hazirandan itibaren L<i misline iblağ 
edilecektir. Ayrıca bütçenin tatbiki
le yeni çöp kamyonları da faaliyete 
sevkedilecektir. 

yü civarında Taşlıdere denilen mahal 
deki devlete ait ormanlarda yangın 
çıkmıştır. Ateş bir ı.ıralık çok tehli
keli bir vaziyet almış ise de Jandar
ma tarafından köylerden toplanan 
halkın yardımı ile ancak 35 bin met
re murabbalık bir kısım tamamen 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 

KARiLERIMiXIN SUALLERiNİ BURADA CEVAPLIYORUZ 

Yangının Akbabn köyünde oturan 
Cemal ve karde41i Mehmedin yaktığı 
ateşten çıktığı tesbit edilmiş, suçlu
lar yakalanmış ve tahkikata başlan
mıştır. * Feshane mensucat f'nbrikası iş-. 
ellerinden Cem::ıl, elini çalJst;i:rı ma
kineye kaptırmı~, ve üç parmağı bir
den kesilmlştir. Yaralı B<ılat Musevi 
llastanesinde tedavi altına cılınmışt1r. 

1 

s _Yer yiizünde kaç ko~·wı Rusyada 273, Arjantind~ 55, ~e-
? • rika Birleşık Cümhurıyetlermde 

var· - b · Af "k d 4? c _Yedi yüz milyondan fazla- 53, Çinde 43, cenu ı rı a a ~, 

dır Yeni Zelandada 31 milyon koyun 

• s _ KoyunlaTın en çoğu nere-

dedir? 
C - Koyunların en çoğu A • 

vusturalyadadır. Ve burada 113 
milyon koyun vardır Hindistanda
ki koyunların sayısı 94 milyondur. 

bulunuyor • 

• 
S - Bu koyunlardan istihsal 

olunan yüniin mıktarı nedir? 

C - Her sene istihsal olunan 
yün mıktan 1,700,000 tondur. 

S - Şehir bandosundan me -
zun olanlar miizik muallimi olabi
lirler mi? 

C - Müzik muallimi olabil -
mek için Ankaradaki Musiki Mu
allim mektebinden mezun olmak 
litz1mdır. 

• 
S - Bizde marşları kimler bes-

teler? 
C - Tavzif edilmiş bir beste -

kar yiktur. Bu iktidarı kendi -
sinde gören herkes marş bestele -

ye bilir. 

• s _ Akşam Erkek Sanat mek
tebini bitirenler fabrikalarda us · 
ta olabilirler mi? 

c _Ehliyetlerini isbat ettikle-

ri takdirde olnbilirler. 

Şehir 

Meclisi 
Toplandı 

Şehir meclisi, dün birinci reis ve
kili Necip Serdengeçtinin riyasetin
de toplanmıştır. Lağımları boşaltıla
cak binalardan alınacak bedel ile di
ğer bazı teklifler ait oldukları enci.i
menlere gönderilmi~tir. Bundan seın
ra ilk tedrisat muallimlerinin 932 se
nesinden kalmış mesken bedellerinin 
verilebilmesi için bütçede 20 bin li
ralık mi.inakalenin icrasına, kayma
kamlara her uy iaşe bedeli olarak ve
rilmekte olan :30 liranın 50 !ıraya çı
karılmasına dair encünıenlerden g"
len mazbatalar okunarak kabul edil
miştir. Dünkü içtimadn .. •1il ·yet ~a

hilinde 3 sene icind~ y..ıpılacnk 3 mil 
ron.., 300 bin liralrk J:Ol inpatı 
Program tetki'- cdUmeıc \1erc 
encümenine gönderilmiştir. 

BELEDiYEDE: 

Konservatuvarın lslahı 
Konservatuvarın ıslahı hakkımh 

tetkikat yapan bti1ar·~ heyeti mesaı
sini ikmal etmek fızeredir. Komisyoıı 
şehir bandosu yat! kısmının ilgasına 
lüzum göstermtşt~r. Devam eden ta
lebeye ayda yirmi lira ücret verile
cek ve kadrosu 25 kişiden fazla olmı
yacaktır. Bundan ba~ka bir de fanfar 
teşkil edilecektir. Bandonun bir de 
caz ekibi bulunacaktır. 

iki Sütçü Cezalandırıldı 
Belediye, süt ve siit mamulatı sa

tanlar hakkındaki talimatnameyi tat
bik etmiye baslamıştır. Ilk iş olmak 
üzere Fatihte~ toptancı sülçii. Ah
dullah ile Ycdikulecfo sütçü Mustafa, 
halka bozuk stit vermek suretile ze~ 
hirlcnmelerine sebep oldukları i~ln 
dükkanları kapatılmış, sanattan me
nedilmislerdir. * Y;ni yol inşaatı dolayısile ~e
hirde istimHlk edilecek binaları tes
bit etmek üze:::-2 bugün öğleden son
ra belediye fen heyeti müdürfüğünde 
bir toplantı yapılacaktır. 

TAKViM ve HAVA 

CUMARTESi 
6 Mayıs 1939 

5 inci ay 
Arabt: 13(;8 

Giin: 31 

Rebl(ilevvel: 17 
Güneş: 4.53 - Öğle: 
İkindi: 16.04 - Aksmı: 
Yatsı: 20.55 - İmsAk: 

Hızır: 1 
Rumi· 1355 

i''•" ,,. 2!l 
1~.10 

19.09 
'.!.5" 

- Hava Vaziyet~ -
Yeşllköy l\Ieteoroloji istasyo:ıu Ann -

Iınan mallı.mata göre, hava yurdurı Akde
niz kıyıları, Cenup do~usu, Doıtu .'\ nado
lu ve Karadeniz kıyılannda umunıiyet1c 
kapalı, diğer bölgelerde kapalı ve menü 
yağışlı geçmiştir. Rüzgarlar bütün bölg~
lerde Cenubi istikametten. do~ v~ Ce
nup Doğusu bölgelerinde orta k"Uvvet•e, 
diğer yerlerde fırtma seklinde PS!TllŞtir. 

Dün İstanhulda hava kapalı VP lcısmen 
yağışlı ge~ıniş, rilzgftr mütehaV\-11 olarak 
saniycdee 3 - G ml:'trc hızla esm· tır. ~n
at 14 te hnwı tazyiki 1005.1 mılir.ı:ır 1·11. 
Sühuncf en yi\k~ck 23,4 ve en ,., iik 11,4 
santigrat ol:ırrık kaydcdllmlştır. 
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Lehistanın 
Almanyaya 
Cevabı 

Yazan: Omer Rıza DOCRUL 

L ehistan Hariciye Nazırı Albay 
Beck, Almanyanın, iki mem-

leket d k" d . .. . ara~ın n ı a emı tecavuz roı- ı 

Sakını ilga ettiğine dair gönderdiği 
ntuhtrraya ve Her Mitlerin geçen 28 

Nisanda söylediği nutukta J,ehistana 

~·apılan teklifler hakkında söylediği 1 
sözlere cevap vermiştir. Cevap, Leh 
:ın.illetinin mümessilleri tarafından 
tasvip edildiğine göre bütün Lehi<1-
tanın diişüncc ve karannı temsil ~t
:tnelctedir. 

Lehistan, herşeyden evvel Danzig 
teki hukuk ve menfaatlerinden ka
tiyen feragat etmiyeceğiııi bildiri
Yor ve asıl adı Pomeranya olan ko
ridor sahasında Almanyaya her yar
dınu gösternıiye hazır olduğunu fa
kat, bu yard.ımt kendi topraklan ii.
Zerlnde hakimiyetinden feragat ede 
~ek YaPmı~·acağını anlatıyor. 

İki memleket arasmdaki en belli 
başlı ihtilaflar bu iki nokta üzerin
dedir. Almanyanm istediği ~y, 
I>anzigi il~ak etmek ve koridonın 
bir krsnuna sahip olarak Almanya 
ile Şarki Prusyayı biribirine bitiştir
nıetcttr. 

INÖNÜ 
Şehinşah İle Mısır 

Kralını Tebrik Etti 
Ankara, 5 - lran Vellahdlnln ev· 

lenmeal münaaebetlyle Reiıicümhur 

İımet 1 nönU ile 1 ran Şehlnpıhı Rı7.a 
Pehlevl ve M111r Kralı Majeıte Fa· 

ı ruk arHında telgraflar teati edil· 
mI,tlr. 

Relılcümhurumuzun tebrik tel· 
graflarına Şehlnıah ve M ıjeate 11u 
cevapları göndermlılerdlr: 

cVeliahtimlz.ln müteyemmen izdi-
vaç şenlikleri münasebetiyle ı...'ltı 
devletlerinin izhar buyurmuş ol
dukları tebrikleri meserret ve şilk
T.fnln kar~ılar ve şenlikler dloayı
sıyle zatı edvletlcrinin bize ve ha
nedanımıza karşı gösterdikleri ala-
ka aramızdaki dostluk ve kardcşllk 
bağları cihetinden bizim için çok d.e
ğerll ve sevinçli olduğunu beyan ıle 
tarafımızdan şahsınızın sclAmeti ve 
dost ve kardeş Tilrk milletinin tealisi 
hakkındaki samimi temennilerimiz.in 
kabulünü rica ederiz.> 

ftRıza Pehlevi'O 

cKızkardeşim Prenses Fevziyenin 
evlenmesi miınasebeUyle gösterilen 
dostluk hislerinden ve nazikane teb-

[ 
riklerden dolııyı ziyadesiyle müte
hassiı; olarak, ekselAnslarına pek 

1 

çok teşekkUr eder ve şahsi saadetl<.!
riyle aııll Türk mllletinln müstemir 

1 • • • 
refahı için olan en samımı temennı-
lerimi arz.ederim.> 1 ı 

«Faruk I» 
RelsieOmhunımuzla doğum yıld;;

nümleri dolayısiyle Japon İmpara
toru Majeste Hirohlto ve Naip Prer.-; 
Pol ile Hltler arasında, Almanyanın 
milll bayramı dolayısiyle de yin~ 

Reisicilmhurumu:ıla Hitler arast'lôn 
tebrik ve teşekkür tclgra.Onrı hatı 

edilmiştir. 

Lehistan buna mukabil, Danzigfo 
Yapyan Alman nüfusunun bütün re
fahJannı, Lohistanın deniz ticaret1-
lle borçlu olduklarını, Lehistanın 
.Ahnan nüfusunu hiç bir haktan 
nıahrum etmeyi düşiinmediğini, fa
kat kendi hak ve menfaatlerinin te· 
ın.inini istediğini anlatTyor. "Kori
dorda yol ,.e şimendifer sahibi ol
nıak ve haririez memleket hukukun l~~~iiii!!!!!!!!!~~~~~~~~~ 
dan istifade etmek bahsine gelince, 
Lehistan, hakimiyetine karşı bir dar 
he ~şkil eden bu tek taraflı talepll'
:re boyun eğmez." diyor. 

Bu iki esas mesele iizerinde iki 
tarafın noktal nazarı anlaşıldığına 
göre iki tarafın masa başına geçip 
hiribirlerine karsı mütekabil istifa
deler temin eder~ b.b:_ıu:.~~M Wf\t: 

laf, Pomeranyadan geçecek demi't'
yolunun harici ez memleket hakla

ıından istifade edip etmemesi nok
tasına, A l ın a n y a y a i l -
hak olunmıyan fakat Almanlarla 
ıtıeskun olan Danzigin hür bir sehir 
olarak kalmasına inhi<ıar etm~kte
dir. Bu iki mesele ise bütün Avru
Paya yangın verecek silahlı bir mü
cadeleye sebep olmamak icap eder. 

Kaldı ki ademi tecavüz paktının 
da esaslı bir tahkik neticesinde de
ğil, fakat İngiltere ile Lehistan ara
sında karşılıklı teminat miibadelesi
he ait haberlerin intişarı üzerine 
kararlaştırıldığı, B. Beck'in nutkım
dan gayet sarih bir surette anlaşıl
lllaktadır. B. Beck Londradan döniı
şü üzerine Alman sefirini kabul ooc
l'ek vaziyet haklc:ında malfımat ver
ıniye hazır olduğunu bildirdiği hal
de Alman sefiri, bu kıymetli fırs~t
tan istifade etmek ve hükumetini 
aydınlatmak istememiştir. Bu da 
.Alman hiikümetinin, hakiki vaziye
ti en salahiyetli menbadan anlama
lllayı kasdettiğini gösterebilir. 

Almanya ile Lehistan arasında 

imzalanan ademi tecavüz paktının, 
Lehistanı garp demokrasileriyle teş 

riki mesaiden menetmek üzere ~·a

Pılmad ığı da gayet a~ikaidır. Nite
kim bu ademi tecaviiz misakı, Lehis
tan ile Fransa arasındaki ittifakı or
tadan kaldırmamıştır. 

Nihayet şu neticeye ,·anyoruz: Le 
histan, tam miisavat dairesinde ko
nuşmak, miitekabiliyet esası üzere 
hareket etmek, hak ve menfaatleri
ne saygı gösterilmek şartiyle anlaş
ınıya hazırdır. 

Lehistanın istediği müsa,•at, mü
tekabiliyet, hak Ye menfaatlere ~PY
gJ, her şerefli milletin en esaslı hak
kıdır. Bu hususta milletleri büyiik, 
kiiçiik diye ayırt etmiye, say1sın!ll 
~okluğuna, ,·eya silahının iistiınlü

ıhine güyenmek istiyen tarafa, ars
lan payı vermiye yer yoktur. Millet
lerin büyiiğii de, küçüğü de tam ma
ııasiy)e birer nıillettirler. Ve müsa
vi derecede saygı değer şerefli var
lıklardır. 

B. Bek te bunu anlatmıs ve Leh 
nıilletinin bu ~erefi her şeye üstiin 
tanıdığını söylemiştir. 

Şimdi söz sırası Almanyanmd?r. 

Amerikanın 

Yeni Bahriye 
Bütçesi 

- • ..... - , ... 6" 

tonun butçe encümeni 1 Temmuz 
1939 da başlıyan mali sene için do
nanmaya 770.473.241 dolarlık bir 
tahsisat ayrılması teklifini kabul et
miştir. 

Bu suretle bahriye bütçesine eski 
seneye nazaran takriben 50 milyon 
dolar ilave edilmiş oluyor. 

Bu bütçede ~54.204.712 dolarlık 

yeni harp gemileri inşası derpiş e
dilmektedir. 
Halihazırda 121 gemi inşa edil

mektedir. Bundan maada 23 gemi 
daha tezgaha konacaktır. Bu gemiler 
şunlardır: 

45.000 tonluk iki zırhlı, 2 kruva 
zör, 8 destroyer, 8 tahtelbahir, 1 a
telye gemisi ve deniz tayyareleri i
çin 2 refakat gemisi. Bu tahsisat ta
lebini tetkik ~tmeğe memur komis
yonda geçende beyanatta bulunan 
Amiral Leahy, Amerikanın Ber
lin - Roma _ Tokyo müsellesi tara
fından ittihaz edilen tedbirleri na
zarı itibara alması lazım gelt.liğini 
söylemiş ve bu üç devletin planını 
şu suretle tarif etmiştir: 

1 - Almanya: Avrupanın merke
zine ve Cenubu Şarkisine tahakküm 
etmeğe devam edecektir. Latin A
merikaya iktısadi ve kültürel saha
larda nüfuz etmeğe çalışacaktır. 

2 - İtalya: Cenubi Ameri!<:arla ve 
1 Merkezi Amerikada kültür, ticaret 

ve silahlanma sahalarında gösterdi
ği faaliyeti inkişaf ettireceklir. Bu 
memleket, 1939 - 1941 seae!P.rinde 
zırhlılarını çoğaltarak deniz kuvvet
lerini süratle arttıracaktır. 

3 - Japonya: Bu memleketin as
keri taahhütlere dahil olduğu halde 
İtalya ve Almanya ile arasındaki 

bağları kuvvetlendirmesi ihtimali 
vardır. 

Çinliler Bir Şehir 

Daha Alddar 
Çengçeuı 5 (A.A.) - Çin çeteleri 

düşmanın şiddetli mukavemetine rağ 
men, Hopei vilaycci dahilinde Pekin
Hankeu demiryulu üzerinde mühim 
bir şehr-. - Şihçiaçuanga girmiye mu
vaffak olmuşlartiır. Japonlar iki bin 

ölü vermişlerdir. 
Çin kuvvetleri çarş.<tmba günü 

Mancangdaki Japon tayyare kararga-
.ı. • 
hırı işgal etmişlerdir. 

TAN 

lngiltere Kral ve Kraliçesi Kanada ve Amerika Birle1ik Cüm
huriyetlerini ziyaret etmek üzere ~ın Londradan lıar,Jıeı ede
-----·-··• -~·-·1 " ....... ·~uı-uun Lhamberlaın'ı kabul etmi,ıir. 

Yugoslav Harici Nazırı 

L.ondraya Davet Edildi 

Macarların 

!lomanyada~ 

İstedikleri 
---<o---

Romanyanın, Teklifleri 

Kabul Edeceği 

Ümit Ediliyormuş 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Hariciye 

nazırı Kont Csaky, Başvekille bera
ber Roma ve Berlindekı müzakere
lerin neticeleri hakkında izahat ver

miştir. 

Hariciye nazırı, mlh\ er devletleri
nin Macaristan hakkında besledikle
ri dostluğun ehemmiyeti üzerinde •s
rar ettikten sonra Macaristanın Ro
manya ile makul bir rmlaşma ve Yu
goslavya ile de dostluk aradığını kay 
detmiştir. 

Macaristanın bugünkfi şartlar al
tında hiç kimseden alabileceğinden 

fazla bir şey istemediğin! b~yan e
den Kont Csaky. ekalliyetlere dair 
bir anlaşma akrli hususunda Macaris
tan tarafından yapılan teklifi Ho
manyanın kabul edeceği ümidinde 
bulunmuş ve ma3mafilı Romanya bu 
teklifi reddederse Macaristanın bunu 
büyük bir sükunetle karşılıyacağını 
söylemiştir. 

Kont Csaky, SJovakyn hakk,hda 
da, Bratislavadaki mümessiliğine Ma
caristanın diplomatik bir mahiyet 
vereceğini bildirmiştir. 
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B ugün şu hepimizin bildiğimiz ve 
Hıdrellez dediğimiz baharın 

ilk günüdiir. Çok şükür artık kışı 
arkaya attık ve tabiatın uyanma dev 
rine girdik. inşallah afiyetle daha 
böyle nice nice baharlar idrak ede -
riz .• Fazla dua ettiğime bakıp beni 
imam eskisi sanmayın! Dünyanın i~
leri artık duaya kalmış gibi görünü
yor da ondan muttasıl dua ediyorum
Hıdrellez günü bizim gibiler için bir 
kuzu çevirme tarihidir. İnsanlar, ba
harı tcsit etmek için mahlukların en 
masumunu alıp kebap ederler. Sebe
bi de bu mübarek hay\·an sessizdir. 
Hakkını aramaz ve: 

- Beni neden kebap ediyorsu -
nuz yahu? Suçum nedir? Diye sor • 
maz. Sormadıkça da kebap olmakta 
devam eder. 

Onun için Hıdrellezde kebap ol -
mak istemiyorsak kuzuluktan ''az 
geçelim. Vaz geçelim de keçi olalım 
demek istemiyorum. Kuzu olmaya -
lım ve olmadığımızı da sesimizle an
latalım. Bir kalemde bunu dedikten 
sonra bugiin "Edirne ve tevabii u -
mum Çeri başılığı" ndan aldığım Hı· 
dırellez davetiyesine burada aynen 
teşekkürü bir nezaket borcu bilirim. 

Bence çingenelik, artistlik sera -
zadlıktır. Amma içlerinde pisi, sefi
li, diişkünii de '\'armış. Bu son ku -
surların çingenelere miinhasır şey

ler olduğunu kim iddia edebilir • 

Hariciye nazırı, Macaristanın Po
lonya ve garp clevlctlerile dostluk 
münasebetlerinde bulunmasını mih
ver devletlerinin gayet tabii bulduk
larını kaydettikten sonra Italya ile 
olan ekonomik miinasebetlerin derin
le~tirileceğini ve Almanya ile de bu 
münasebetler in 'önümüzdeki senenin 
başlarında kati olarak halledilebile
ceğinl beyan etmiştir. 

Her sene bugün "Kakava" adı ile 
neşr-edilen bu davetiyenin çingenece 
olan kısımlarını yabancı dile vukuf
suzluk sebebiyle anlayamadım. La -
kin aruz Yezniyle yazılmış olan man
zum kısmı hoşuma gitti. Uzunca o -
lan bu manzumenin bir iki beytini 
nakledeyim. Mesela: 

clşte ncvruzı Hızırdn millcUmiz fnhreder.> 
1tK6f!ci Çcrgenl§inln gamu-alO.mı gider.» 

Dedikten sonra: : 

•Bir sene çekdiğimlz. mihnet, meşakkat, 
zahmetb 

Kont Csaky, "Roma. ve Berlinden 
tamafnile memnun olarak -föndük" 
diyerek sözlerini bitirmiştir. 

cfşte bugün cilmlemiz hlıtırlarmdan ref'e-
der.• 

Diye bize senede bir giin olsun 
tasasız olmayı tavsiye eden bu beyt
lerden alacağımız ders biiyiiktiir. 

Paris, 5 (A.A. l - Yak1 nda Tiom~n- ı Romanya - Yugoshlvyıı birliğini 
ya ve Parise gidC'cck rılan Yugosla\•- yaret etmiştir. 

Macar ticaret nazın Kunder, Ro. 
madan hareket etmiştir. NeŞ'edilen 

tebliğde mi!zakerelerin bir samimi
yet havası içinde cereyan ettiği ve 
tetkik edilen nv:selelerin hal1ıne mün 
cer olduğu tasrih edilmektedir. :Bu 

zi- d suretle iki memleket a ·asın aki mü-

Bilhassa hayatın bugünkii giriff, 
~etin '\'e acılı karakteri öniindc bira7. 
~ingene, yani biraz tasasız olmak, 
yaşamanın birinci şartıdır. 

Bu münasebetle size bir çingene 
fıkrası naklede~·im: 

ya Hariciye nazırı Markoviç, beynel
milel vaziyetin son inkişafları hak
kındn müzakerelcrd'! bulunma.'<: iize
re Ingiltere hükümeti tar.ıfından 
Londraya davet edilmiştir. 

badelelerin süratle inkişa(ı .mümkün 
Gazeteler, Gaf enkonun Roma da I- olacaktır. 

talyan matbuatı mümessillerine yap
mış olduğu beyanattan bazı fıkraları 
iktibas etmektedir. 

Galenkonun Belgrat seyahati 
Belgrat, 5 (A.A. ) - Romanya Ha

riciye nazırı Gafenko, bura.) a gel
miştir. 

Samouprava gazetesi, Gafenkonun 

Belgradı ziyaretinin Homanya - Yu

goslavya münasebatını tarsin<.> me
dar olacağını, Mnrkoviteh ile Gafen

ko arasında yapılacak görüşmenin i
ki memleket beyninde mevcut ittifak 
rabıtalarının dostluk zihniyeti dahi
linde cereyan edeceğiniı Yugoslavya 
ile Romanyanın !ttifaklarını ananevi 
dostluklarına, harici ·iyaset sahasın
daki faaliyetlerine ve muslihane his
siyatlarına istinat ettirmekte olduk
larını yazmaktadır. 

Saat 9 da muvasalat erlen Gafen
ko saat 10 da kral sarayında hususi 
defteri imza etmiştir. 

Gafenko, öğle yemeğini naip pren
sin misafiri olarak yemiştir. 

Saat 15 te Yugoslavy:ı Hariciye 
nazın Tzintzar Markovitch ile ilk 
mülakatını yapmış, öğleden sonra 
Başvekil Tzvetkovitch'i ve saat 17 de 

• 

• 

• 

• 

HAD i.S ELER i N . iç y u z·u 
Almanya Macaristanı da, Slovakya gibi, himayesi altına 
almıya karar vermiştir. Macaristanla müzakereler bit
mi1tir. T avizat olarak Macarlara Slovakyadan bir parça 
verilecektir. 

* Hitler, Hariciye Nazırı Ribbentrop'tan Sovyet Rusyanın 
dost ve düşman .olarak Almanya için haiz olduğu ehem
miyeti gösteren bir rapor istemiştir. 

* ispanyadaki ltalyan askerleri ltalyaya dönmek için ha-
zırlıklara başlamıştır. Hatta Maiurkadaki ita/yan hava 
karargahı bile eşyasını toplamıya başlamıştır. 

* Polonya hükumeti uzun bir memorandomla lngiltere 
hükumetine, lüzum görüldüğü takdirde Sovyet orduları
nın Polonya topraklarından geçmesine muvalakat et
tiğini resmen bildirmiştir. 

* ltalyada Alman siyasetine günden güne esir olmaktan 
mütevellit bir endişe başlamıştır. ita/yanlar adeta Hit
lerin emriyle hareket eder hale gelmişlerdir. Bu vaziyet 
Mussolini'yi 1'.ahatsız etmektedir. 

---Of---

Potemkin 

Ankaradan 
Dönüyor 

Ankara, 5 (A.A.) - Sovyctler Bir
liği Hariciye Komiser muavini Po
temkin yoldaş, bu akşamki ı:ksprese 
bağlı hususi bir vagonla ş<.>hrimiz. 

den ayrılmıştır. 
Türk - Sovyet bayra'kladle dona

tılmış olan istasyonda Harıciyc Ve
kili Şükrü Saracoğlu, Hariciye Ve
kaleti Umumi katibi Numan Mene
mencioğlu, Hariciye Protokol sada
reti şefi Şevket Fuat Keçeci, Anka
ra bel~diye reis munvını, merkez 
kumandanı, emniyet direktörü, Ro
manya Büyük Elçısi, İsveç Elçısi, 
Sovyet Büyük Elçiliği erkanı tara
fından uğurlanmış ve bir askeri 
müfreze tarafından da seliım resmi 
üa edilmiş, mızıka iki memleket 
milli marşlarını çalmıştır. 

Sovyetler Birliği Büyük Elçisi 
Bay Teretief ve refikası Potemkin 
yoldaşa refakat etmektedir. 

Sof ya Elçimizin 

Ziyafeti 
Sofya, 5 (Hus•ısi) - 'l'ürk elçisi 

Ali Şevki Berker, elçilik binasında 
büyük bir ziyafet vereli. Ziynfete, 
Balkan antant1 <;efirlcrı , Alrnanyanın 

Sof ya elçisi vo:ı Brilov, d =ğer sl.?firler 
Bulgar Harbiye nnzırı General lJas
kalov, matbuat direktörü Sarafimov 
kralın kalemi mahsus mtidürLi Gruev 
vesair resmi zevat hazır bulunmuş
lardır. 

Bir kış günii. Kar fırhnası \'ar. 
Çingene de balık ağından bir çadır 
kurmuş. Çoluk çocuk gfıya içine sı -
ğınmışlar. Dışanda da tipi, rüzg!>tr 
kıyamet kopuyor. Çingene parmatı
nı ağın deliğinden çıkarmış Ye tıpla: 

bugiinlerde çok iştilen garantilere 
kendini emniyette sananlar gibi: 

- Allah dışardakilerin yardım -
cısı olsun! Demiş 

Çingeneler kanaatkardır. Za -
ten bliyiik kuvv-ttleri buradan ge -
lir. 

- Pek imreniyorsan, sen de çin
gene olsana! 

Diyecekler belki vardır. Lakin 
yağma yok! Oldum demekle insan ne 
çingene olur, ne de adam. 

• 
Knrilerimlzdcn Bay K . Sanc:-: 

Kadıköyden gondermi~ olaı.ı~unıı.z mPk 
tuptaki imzanızı b ilme:n iyi olc•ıynhlld:m 

mı? .. İltifatınıza v e yazıl"nmı: k'lrsı göı;
terdığiniz allıkaya teşekkür ~erim. Size 
kemnli hicapla a::: ederim kı: mc.'<'ubu
nuzu alıncıya k r c'!ar, bahsctt!ğiı •Iz YAzılar

dan haberdar deJllldim. Bunu o y11.zıl1tı.•ı 
istihfaf için değil hakikati <.öyJc:tl'ek l~n 
yazıyorum. Mıınmafih o kadar p i··tik ki: 
efendim bu gibi şeylere karşı ya1:-:ı7 si?
ler gibi okuyucularımızı sinirl•·n1innl:;ı 
olduğu için muğo~r oluyoruz. V:ı !ı;te 0 
kadar. HUrmcUerimle. 

B. F. 

Dünkü Meclis 

Müzakereleri 
Ankara, 5 {A.A.) - .B . .M. Meclisi 

bugün Doktor Mszhar Germenin re
isliğinde toplanmış, c;anayiin kontro
lüne dair olan kanun layihasrnın ge
ri verilmesi hakkında Başveltfilet 
tezkeresi okunmus ve vakıflar umum 
müdürlüğü 939 y;lı bütcesi 2 nıilyon 
789.500 lira varıdat ve 2. 788.470 lira 
masraf olarak kabul edilmiştir. B. 
M. Meclisi pazartesı günu toplana
caktır. 



• 

G ·· Iü ismi de Bir 
Sevdiği Erkeği 

Kız 
Kaçırmiş 

Dün rnuddeiuınumilik şimdiye 
kada adliye taıihinde eşine rast
lanmıyan bir ka\ı'ırmn iddiasını 
tetkik etti: 

Sulukulede oturan 926 dogum
lu Gulhi isminde bir ,,;ız 17 'aşın
da Mustafa ismınde bir genci kcı
çırmıştır. Kızın annesi muddeiu
mumilige mur:ıcaat ederek Mu uı

fa ile beraber knçun kızımn kcm
disine teslim ~dilmesini istedigi i
çin dun iki gen<> muddciumumi!i 
ge getirilmi1Icrdiı·. Sultanahmet 
sulh birinci cczn mahkemesi eltin 
bunların duruşmalarını yaptı. Kız 

oğlanı kaçırdıgı hald~ mahkemeye 
oglan henüz on b~ş yaşını bi:irmc
miş bir kızı manevi cebir ile ka
çırmış olmak :sı:cu ile veriliyordu. 
Ceza kanunu on bes yaşını bitiren 
bir erkegin her hangi blı kadın ta
rafından cebir ve şiddet istimal c
dilmiyerek kaçın1m •• olmasını ı:;uç 

saymamaktadır. Halbuki Mustafa 
17 yaşındadır. Bu bakıma göre 
Gullü tarafınd n kaçırılması Giii
lü aleyhine, takiu sebebi sayılmı
yordu. Mustafa rılcyhinde tatbiki 
istenilen madd' ceza kanununun 
430 uncu maddesinin ikinci fıkı·a
sı idi. O fıkra ela ~udur: 
"Eğer reşit olmıyan bir kimse 

cebir, siddct veya tehdit veya hile 
olmaksızın kendi rızasile şehvet 
hissi veya evlenme maksadile ka
çırılmış veya bir yere alıkonu1mm: 
ise cezası nltı aydan i.iç ,eneye ka
dnr hapistir." 

Biribirlcrine gonu) veren ~ i 
gene hakimin ı)nttne çıknrıldılar. 
Hakim Reşit hiiviyetıerini tesbit 
ettikten sonra suç:lu Mustafaya soz 
verdi ve sordu: 

- Sen bu kızr ka~ırmışsın, neye 
kacırdın? 

Mustafa cevap ·;ermedi, Giılli.i a
tıldı: 

- Bay hakim, dedi, o:ıa sor•na
yınız, bana sorunuz, "cevabını bcı:ı 

vereceğim. Mustafa beni kacır
madı. Ben Mustafayı kaçırdım, 
çünkü onu çok seviyorc'um. Be -
nim 926 doğumlu olduğ'..ıma bak
mayın, ben tnm 17 yaşındayım. 
Bizim sülfıle buciirdür. Siz benim 
anamı çağırınız da onun boyuna, 
bosuna bakınız, daha on c;ckiz ya
şında kız sanırsınız. Biz yaşımızı 
belli etmeyiz. Annem beni dilcn
miye sevkediyorct •. Ben yakışıklı 
genç bir kızım. Dilı!nmek iz1.di nd
sime dokundu. Bununla beraber, 
bana herkes para V"riyordu. Uc li
ra kadar param birikti. Mustafayı 

gördüm, onu $evdim Şoyle bir Bur 
sa seyahati yapmak i~tedim. Onu 
kandırdım. Bur ayn g(ıtürclüm. 3 
gün kaldık, tekrar dbndük, anne
mi istemiyorum. Mu tafn ile be
raber yaşıyacağım. 

Mahkeme srılonunu ve koridor
ları Sulukuleden gelı'n kalabo.lık 
bir kadın kafilesi dolduruyordu. 

Hakim Mustafo) ı dinledi. O Gül
liınün söylediklerini tel,rarladı. Ifli· 
kim bu duvanın gayri mevkuf ya
pı~masınn ve dosyanın müddeiu
mumilige iadesine karar verdi. 

Gullu, Mustal.ı, Hakimin önün
den ayrılırken hemen koluna gir
di ve bağırdı: 

- Yaşa Mustafa! Seni seviyo
rum. Seninle oliinciyl! ~adar ya
şıyacağım. Iki fişık kolkoln snlon
dan çıkıyorlardı. Giilli.inün ana&ı, 
üstüne atıldı ve onu kucağına ha -
tı, sımsıkı sarıldı: 

- Seni bu adamın bırakmam, di
yordu. 

Güllü silkindi. nnnsının kucağın
dan kurtuldu. Yıne Mustafantn ko
luna girdi. Burada bir çekişme baş
ladı. Anası kızı çekıyor, krz anr.
sını itiyor, tekmeliyordu. r;u kav
ga Adliye binasınırı kapısına ka -
dar devam etti. 

Bir Dava Dolagısile 
Dün Vali Yemin Etti 

Ribbentrop • Ciano 

Bugün Görüşüyorlar 
(Başı Birincide) 

Dun Asliye dördüncü hukuk mah
kemesinde belcdıyc aleyhine açılan 

alacak davasını rlu Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi K1rdara Belediye reisi sı
fatile yemin cttirildı. Davacı Beyoğ
lunda. bir ev sahıbi bulunan Fran
sız tebaasından K=ırmendir. Mahke
mede kendisini a\·ukatı Izzet Sencer 
temsil ediyordu. Dav::ınm mc\'ZUU 

~ı.;ıdur: 

Belediye, Muhittin Ustündağın be
ledıye reisliği zamanında Beyoglun
da bir cadde genişletme"< istemiş. 

Karmenin de evinden bir parça al
mış ve yola knlhctmiştir. Karmen o 
\'akit belediyeden yıkılan kısmın es
ki haline getirilmesi için 500 lira al
nus ve belediyeyi ibra etmiı,1.ir. Son
ra. belediye aleyhine? davn açarak-

- Ben sizden yıkıl:ın kısmın ta
miri için 500 lir .. aldım. Fakat bele
<lıye yer parasını vermemiştir. Bu 
dn dort bin lira kadar tutar demiş-
tir. . 

Davaya 933 senesinde eski :.ı.dliye 

binasında devam edilirken y.'.ıngında 
dosya ve bu aracia Karmenin ibrana
mesi de yanmıştır. Davaya yenilen
me kanununa go~ ~ dev.am edılirker. 
belediye avukatları: 

- Karmenin ibrası yere de şamil
dir. Binaenaleyh alacagı yoktur. E
ger alacağı varsa, eğer belediyeyi ib
ra etmemişse yemin etsin, demiştir. 
Davacı kanuni h~kkına dayanarak: 

- Ben yemin teklifini reddediyo
rum. Eger ibra ctmi eın bu hustı~
ta belediye yemiı1 etsin, demiştir. 

Bunun uzerin' mahkeme, bc>lediye 
rcisi sıfatile LutCi Kırdnr:ı yemin ct
tirmiyc karar veımişti.r. 

Dun saat 18 de vali ve belediye 
reisi belediye avukatı Rami ve be
lediye hukuk müşavir muavini Eş
refle beraber mahkemeye geldi ve 

biye Nezareti müsteşarı v~ genel 
celse açıldı. Bu arada davacının a- kurmay reisi general Pariani ve ma
" ukatile belediye avuk<:.tl~ırı arasın- reşal Balbo, tayyare ile Tobruktan 
da yeminin şekli hakkmda bir ihtilaf Trablusa gelmişler ve Libyadaki İ
çıktı. Heyeti hakime nıüzu;ct:'re oda- talyan kuvvetlerine mens'.lp hava 
sına çekildi. Eski karar şı:-klindc 1..ut kıt at~nı teftiş otm\ lcrdir. 
Iı 'Kırdaru ycmın et.tirmıye karar ver A lmanya endi, ed e 
di. Lutfi Kırdar oturduğu sıradan V r.: <A A) _ D b '\V". 

hk . . .. .1 1 d" R . k rşova, v . . o ry ı 
ına emenın onune ı ,..r,e ı. .eı:; a- ı t · yazıyor· eczar gaze esı . 
nunu hntırlntarak; Al diplomasisi arasında sı -. . "k ,_ • man , 

- Yalan yere yenunın u ·ıı;etı ma- kıştıgı mengeneden Kendisini kurtar 
IU~dur. Hiç k

1
imsedcn K0rkma~a~, mak için muhtelif cephelerde hara -

çek_ınmeden A lnhımz ın~uı;unu , u- re e ça ışıyor. er ın ''korkutma u
zerıne sorulan ~eylen~ <logr_u. ce\ ap sulü" nim iflasından sonra öna:'i ak 
vereceğinize yemin eder misınız? de- olmak fırsatını kaçırdığını anlamıs -

di. Liıtfi Kırdar: tır. Almanya şimdi İtalyanın t=ım 
- Allahım ve narrıusunı üwrine 

müzaheretinden emin olmak istıyor 
yemin ederim, clecli ve: bildıgini ~C>y- ve Roma ile bir ittifak akdine çah~ı
le nnlnttı: 

Davacının b:>lediyc ı ibra et- yor. 
mediğini bilmiyorum. Japonyanın teklifleri 

Reis tekrarladı : Tokyo, 5 (A. A.l - İyi malumat 
- Ycmininizd_ sebat cdıyor mu- alan mahafilde beyan olunduguna 

sunuz? göre, Antikomintern paktının kuv -
- Evet ediyorum. vetlcndirilmesi hakkındaki mukab:I 
Bundan sonra davacı vekilı rıyni Japon projesini imparator Hariciye 

şekilde itiraz ettı: Nazırı Arita ile yaptığı bir mülakn. -
- Belediye avukatı miıekkilimin tan sonra imzalamıştır. 

belediyeyi ibra cttigıni iddia ediyor- Harlcive Nazırı Arita, müteaki -
du. Belediye Re!si i:;e ibra etme:iiği- ben, bu p~ojeyi Alman ve İtalyan ci
ni bilmcdigini soylr.ıdi. Vekıl ile mü- cilerine tevdi etmiştir. 
ekkil arasın.~a bi.- ~en~kuz var~u·. , • o---
Y cmin usulun 345 ıncı :nadclc->ıne 
göre bilgiye müstenit olması l~zı:n Trakyada Hayvan 
gelir. lslahata 

Muhakem karor için b:ışka bir Babaeski (TAN) ·- Burada1<ı ay-
gunc bırakıldı. gır deposundan Kırkl reli, Vize, Lü

5 Lira Değil, 
3 Lira imiş 

Bıı h ft e\.,, <'l Toph nede r ı ' "1 1-
dı~ı p rnyı yutan YC onr. el tc 1< f edı
len Funt ı ımH pot mcmurıırun knrı~ı 
oldtı •unu söylly<:'n bir bayan matl:n-ımız 
gelerek, yutul n pnr nın 5 1:. detll 3 
tek lirn oldu unu ve hfıdlscnln sa:ıt 5 tc 
degll 1,5 tn olduğunu soylC'mi~tır. 

leburgaz, Demirköy, Kaynnrca, Ye
n;cc1 Polaz, Asım A ım duraklarına 
beş at ve on üc mcrk p ayglrı gbn
dcrilmişt ir. Bunlaı: oralarda mayıs 
nıhnyetine kadar k.ıl cııklardır. 

~ 6~--~~-------~~==::;iiiiiiiiiii_, 

Altı aydanberi açık bulunan hükCı
met baytarlığına, Kırklareli T. H. K. 
başkanı StirC) ya Harnıankaya tayin 
eclilmiş ve işe başlamı~tır. 

Yanhş Bir Haber Her hafta bir San'at Harikası • . . Bir Zafer Destanı gösteren 

L A L E Si EMASI 
Bu Hafta da bir Hayat romanı ya ntıyor: 

VİVİAN ROMANCE - RENE SAINT CYR 
Senenin en mukcmmcl Fransız Filmı 

C KADI LAR HAPİS A ESi l nde 
Bugun saat ı , e 2.30 da tenzil: llı halk matineleri Tel : 43595 

~·--·-
, 

Bugün çıkan f!azetcle1·dc•ı Yeni Sn
Lah ve lkdaımb Denizbanka ait 1 O 
bin lira kıymctiPclcki bir motorun 
çalındıgı y:ızılt •or. ~fotor cıılınına

mı tır. Ipi ço?. ıl reh havuzun birn~ 
ılcrisindc hcvl.!ti asliyesi ile bulun
mustur Bu suretle tavzihini rica e
derim. 

Emniyd Dircktlirii 

BUGÜN i p E K Sinemasında 2 F i 1 i m 
1 _ K A D 1 N ve D E N 1 Z Fraıuızca aözl~: Baş rollerde 

D O R O T H y L A M O U R HENRI FOND~ - ~KiM T A~IR<?F 

2 • Üç Ahbap Çavuşlar H~r.~e -~·-~·Y~~ Turkçe 
Ayrıca: Ankarada Cocuk bayramı - Milli Şefımızın Mınımınılere ıltıfatları 

----··---- Bugü~ saat l ve 2.30 da tenzilatlı matineler ----··----' 

TAN 6 • 5 - 939 ~ 

Dün Neşriyat Kongresi ftZ!IS'(•l 
Maarif Vekilinin Nutku 

ile Mesaisini Bitirdi 
(Ba. ı 1 incide) 

bıleceklcrc.lir. Sirk1.ıtu l\I:ı.a.rif Veka
letinin elli bin liralık kredı temin 
etmesi ve belediye te kllntı olan her 
yerde birer bayi bulundurulması, rad 
yoda her hafta çı'<un eserlerin bildi
rilmesi, sinemalard da ayni sckilde 
reklam yapılması da temenniler nra
sındn idi. 

Raporun okunması bittikten son
ra Nurullah Ataç radyonun ne~ıiya
ta Hızım olnn ehemmiyeti vermesi
nin lıir zaruret olduğunıı soylcdi. Ga
zete kağıtlarının kese kağıdı olar:.ık 
kullanıl nıasının kitaplar dn teşmili 
ctrafındn bazı kitııpçılnrın j,tcklcri
nin nleyhinde bulunarak iııportnya 

konulan eserin muharrir ve meslek 
namına bir yüz karası olduğunu an
lattı. Bu mevzu üzerinde uzun boylu 
münnkaşa oldu. Ahmet Halit encuıne 
nin fikirlerini mudnfaa etti V" 

- Eger, dedit irkct kurulur.:a bu 
gün saysıı 60 ohm bayi adedi 600 ?.e 
çıkacaktır. Bundan sonra .. eyt> konan 
rapor aynen kab•1l edildi. 

Şefimizin 
Cevap/arz 
Mılli Şefımlz, Turk Ne!;rivııt Korı-

gr i Hclsi Ha nn Alı Ytic<>l tar ... rın
dnn çekıleıı tiı1.ım telt:r !ııııı ~u c~-
vnbı \ ermi lerdır: 

Haaa n Ali Yücel 

Maarif Vekili ve Türk Neşrly~t 

Konnreıl Ba~kanı 

C. Sııyın kongre {lyele ·mln , ıl 
duygulnrınn tel'cUmrın olan telv,rn•·
nızdaıı mUtehnssfs oldum Tesek •ııı·-
Jcriınln ve kUıtUriımü:wn ynyılm c;•

ııa \'e yilkı;clmesine ınutu! ı ıes 1lr
rlndc taın bnşnrıyn vnrmalnn tınk
kında,<i temcnnllenmm kongre üvc
lcrlnc iblCığını rlcn t'<lerlın. 

ve çocuk edebiyat r:tporu okundu. 
Raporda, neşriyatı mektepten evvel, 
mektep zamanı ve mektep sonr ı:.;ı 
olarak iistiiste mlitaltia edilen çocuk 
edebiyatı hakkında bir çok tavsiye
lerde bulunuluyordu. 

Dilekler encümeni raporu Bu arada dünya çocuk kütüphane 
Muhtelif encı.imenlertlen kendisine sine mnl olmu şaheserlerden tercü

gelen dilekleri tetkik ve bunlara is- meler yapılması, ilkokul çağında bu 
tinaden bir rapor hazırlayan dilckle:r lunan cocuklar için sadece öğretici 
encümeni muhtelif temennilerden mahiyette olmayıp Türk inkılabrnın 
kongreye arza de•ıer olnnlaıını t~sbit bliyükliıgtinii gösteren eserler ver.l
etmişti. Bu arada resmi veya gayri mesi, rejimin büyük davalarına aıt 

resmi müesseselerde koordınasyon !'leşriyat yaPilması , Tiirk büyiikleri
teşkilatının vücutbulmasmı,gra.ııofon nin tnnıtılmnsı, memleket coğrafya-

ANKARA RADYOSU 
'l'iirkİ.) e ltnd~ odifüzyÖn Postaları 

Tiirkiyc Radyo u Ankara Radyo ıJ 

T. A. Q. 
T. A. P. 

Dalga Uzun! uğu 

1639 m. lll3 Kes. 120 1''"" 
19,74 m. 15195 Kes. 20 f<\'1· 
31,70 m. 94!i6 Kes. 20 K 

Cumartesi, 6. 5. 1939 

13,30 Pı-ograı:n. 13,35 Müzık (Operet '!t'" 

lcksıyonları-Pl.) 14,00 Memleket saat ıı· 
yıırı, ajans \ c mctroroloJi haberler!. l4 1 

Türk muzi •!. C lanl r: Re t Erer, R 
Fersan, Zühtü Bnrd koğlu. Okuy n: 'M<"" 
lek Tokgöz. 1 - Şehnaz pe re\1. 2 - De • 
'lfıl uıdeııin (Şehnnz rkı) Etmedin b 
liıhzn Jhya. 3 - Sem ettin Zıyanın (Şeh· 
nııı: 5:ırkı) Hem nldnndım hem aldııttıııı 

4 - ZUhtU Bııı dnkoğlu (S ntur taksimi 
5 - Lcıninln (Hıeıız nrkı) Nec:em eme· 
!im, 6 - Salfthnttln Pınnrın (Hicaz şnr ı 
Yüzüm gut c de kızlar. 7 - S z sema 
14,40 15-30 .Muı.ik (Ne clı plakl r). 

17,30 Program. 17,35 Müzok (Dnns sn 
-Pl.) 18,15 T!lrk n•uzi 1 (Fnsıl heyctı) 

Tnhsln Knralmş \e arkada ları. 19,00 Ko· 
Un.5Jlln (Dıı polıtıkn hndı clcrı). 19 15 
Turk muzığl (Halt turkulcrı ve oyun h -
\ alnrı - S di Ya\ C"r At:ıman). 19,30 Tur 
mU7.iğl. Çalanlar- Ve<-lhe, Ru en Kam 
Cecdet Koznn. Okuyan J\fuzcyyen Sen r 
1 - S bn peşrevi. 2 - Suphi Ziyıını 
<Snba .ırkı) Semti dıldare bu demler. 3 
Dedenin (Bestenigar şarkı) Ben eni SC\ -

elim C\ eli. 4 - Kurdilihlcnzkfır ş;ırkı, ~e
ıse ile geçen ömrUmll 5 - Lemlnln (Kür
dllihJcnzkAr nrkı) Bir kendi .ıdbl zalimı 
11r.vmiş. 6 - Rumeli turküsU· Koyun bc:ı· 

ııl yükseklere. 7 Halk turku u: İld de 
turnnın. 20,00 Memleket nt yarı, nj 'I 

\•e meteoroloji h berlerı. 2b.rn Tem ı 
(Ôcylk a\cısı - Geç Osman) Yazan: Ek· 
rem Reşit. 21,15 Esham. tahvıliıt, kambi
yo-nukut ve zirant borsası (fıyat). :!l.2 
Neşclı pl5klar-R. 2ı,30 Muzıı. (Sonat-

1 k t 1.. d Ad tle · d · · Becthoven KreutzC'r - on te kem:ın 'p plaklarının dev et on ro un en ge- sına, yaşama u e rıne aır neŞ'"ı-
plynno). Necdet ReınzI Al k, Ferhunde 

çirilmesini, milli musiki ve terhiye yat ve çocuk ansiklopedisi gibi eser- F.rkin. 22,00 Hafüılık po ta kutusu mene· 
ile manen nlfıkah bulunmrynn birçok 

1 
lere fazla yer verilmesi isteniyordu. bi dlllerle). 22,30 Mu7.lk (Kuçük ork -

plakların kahvehanelerde ve içkili Encümen, gençlik çagındaki çocuk tra - Sef: Necıp A kın) ı - Brahm 
yerlerde halk i.i:.~erinde çok fena bır lar için partinin altı umdesini izan Macar dnnsı, No. 5-6. 2 J Sır u ı:: \. -

ğ 1 t d ynna ormanlarının ef • ne 1. 3 - Milll . tesir bıraktı ını nn a ıyor u. eden eserler memleketin muhtelif 
• ' La pnloınn ııarkısı üzerine fnntezl. 23 00 llanların daha muntazam ve neşn- sahalardaki inkıllıplarına ait kitap· Milzik (Cnzbnnt-PI.) 23,4~-24 son njnıı 

ni kolaylaştıracak tedbirler de tav- lar, klasiklerin tercümesi, ansik!o- haberleri ve yarınki progrnın. 
siye eden encümen raporu aynen ka- pediler ve bu mevzu etrafında türH: 
bul edildi. ne riyat istiyordu. 

Edebi mülkiyet encümeni Raporun okunması bittikten sonra 
rap-:>ru s(iz ulan Ahmet Halit, raporun ide~] 

Bu encümen rnpoıunclıt tetkik et- bir rapor olduğunu soyJedi ve bu a
mi oldul!'u hakkı telif kanununun [ada l'ocuk mecmualarma temas ot. 
bugunKu Ynuyaçı r~ on: uıuıu J<11.1111 ı. 

gelen maddelerini bildiriy<•rdu. Mizah nefriyatı hakkında 
Enciımen her türlü kitaplarla , bro-

şürler, makaleler, nutuklar, konfo
ranslar, snhne, teın.ışa, temsil esede
ri, her ti.irili müzık cst.?rlcri boyalı \'C 

ya boyasız re im, her nevi hcyzcl, 
kabartma ve oyrn.ı sanat eserleri, cog 
rafya haritaları, foh>ğrrıf •ıe miima
sili bir usulle lesbi: edilmiş resimle
ri telif hakkı kabul edılen esc.>rlcr :ı
rasında sayıyor vı~ maddeyi buna gö
re tadii ccliyord•ı. 

Encümen hakkı t~lıfh, ıntiellıfin 
hayatında kendisine ait olduğu ~-iht 
vefatından itiba:-cn ele JO .;ene nıud
dctlc kanuni nıirasçılarma ait oldu
ğu şeklinde 9 m dele iııerinde d"llel' 

vapıyordu. 
v Hapor okunclukfan sonra söz rılan 

Refik İnce mizah mecmualarında 
ki kariknti..ır ve resimlerin aile m••M 
hitlerine olan tesirlerini anlattı. 

Bunların bir çoklarının ml.İsteh.! ~ıı 

denecek deı·ecede açık olduğunu, a 
ile ahltıkını bozduğunu, genç yajtA· 
ki kızlar ve erkekler üzerinde çok 
fenn tesirler yaptığını izah etti, bil
hassa yaban<.'! gazetelerden bu sıı

retle yapılan adaptelere nihayet ve
rilmesini muztarip bir baba sıfntiyle 
istedigini, ailenin yaşayışı ve dewı
mı üzerinde kötü tesir yapacak bu 
tahripkar ne riyatın :feci misalleri· 
ne şahit olduğunu ilCıve etti. 

Bu mütalenya bir karikatürist 
olarak meslek namına cevap verme· 
ğe mecbur knldıgını söyleyen Ramiz 
Gökce Karikatür mecmualarının re 
jimi~ ~ndık ve cefakar bir bekcisi o
larak c.;ah tıgını, her sahada ve l'er 
fırsatta o ic;lunle hizmet ettiğini, ah -
Uık ve iffete mizah yolu ile tenbih • 
kar tesirler yapmış olmadığını an lali ı 
\'e bazı filimlerin, bazı gramofon 
plaklarının karikatürlerden daha ını 
az müessir oldukl:ırını Refik İnce 
den sordu 

Cin ve peri masalları 

kariknti.ırlst Ramiz, telif hakkına cta· 
hH eserler arasma karikatiıdcrın dt 
ithalini istedi. Çiinkli bunların başktı 
isim ve lejandlar!u istismar olundu· 
gunu soylcdi. IZ7..!t Melih edebi mıil
kiyctin ehemmiyetine işaret c_derck 
bu eserler için teklif olunnn telıf huk 
kınııı da 30 scnev<' çıkarılmasında ıs
rar etti. Tahsın Demiray 30 ~ene 0 -

l:ırak kabnl edilen hAltkı telifin mücl· 
lifin öliimu hnllndc mirasçılarına ve
rilen mi.ıddctin bu mirnsçılnrı hul • 
mak imkanı olın.:ıyınca bir ço1< güze\ 

1 Nurullah Ataı: nıporda peri ve cin 
e erler ne rlnin :lO ene beklcınes 

masallarının knldırılması fasıllurı 
gibi ıneınleket kültiir~n~. za~arh ıw- na itiraz ederek bunların çocuğuıı 
tkcler vercce~ini ilcrı sıırdu. 

hayalini gcni~lettigini, binaenaleyh 
Enci.imen reisi .;\fovaf fak MeM-
- fena taraflarının atılarak devamının 

mencioglu bu kadar a:ı: bir zam:ın: faydalı olacaKını söyledi. 
da bu kadar ıni..ıhim bir işin en iyı 

Enctimenin raporu üzerinde ileri sekilde hallini teklif edebilmek nr-
zuslvlc sekizclt>n fazla garp meml.:~- ~Urülen mütalenlara cevap veren cn
kcti~c ait hakkı telif kPNınları:ml cümcn reisi İsmail Hnkkı Baltacıoğ-

1 rl lu neşriyatta ahlak kontrolünun tetkik edildigini, bun nr arasın 1 

bizinı bi.tnyemize en muvnfık gele.- mutlak olarak konmasının cok ınıı 
ninin tercih edildiğini, mirasç1ları knddcs bir mefhum olan ne riynt 
:rn sene beklemekten dogabilecPk hürriyetine mııdahole teşkil edeccgi

zararların her memleket için bah,, .. ni. İzmltteki resim sergisinde vak: o
mcvzu olabilecegini tınlattı Kar:':a- lan müdahale karsısında hiırriycte 
türist Ramizin tcklifının verinde ol- aşık \'C hurmetkar olan efkarı umu

duğunu kabul ederek bir ziıhul ese:ı miyenln hassasiyetinin bu mütalen · 
olarak listeye girmemiş olan kcrı- lara en veciz bir cevap teşkil ettlğı
katürler hakkındaki telif hakkının ni söyledi. 

ithalini tasvip etti. Cin ve peri masalları bahsind~ 
RaPOr reye konarak kabul olun- Nurullah Atacın fikrine iştirak etti

du. Saat 14,5 ta toplanılmak Üzere ~ini anlatarak bunların kalkmasının 
topluntıya nihayet verildi. çoı::uk edebiyatını fakirleştireceğini 

Gençlik ve çocuk çocuğa hayul genişligi veren ve iyi 
Edebiyat encümeni raporu hisler Lclkin eden şeylerin bir çok 
Ögleden sonra ilk olarak genc!•k ınenfı hisler yaratan hakikatlerden 

daha faydalı olacagını izah Piti. 

Mükafat, yardım ve propaganda 
İfleri raporu 

Encümen raporunda geniş sa n -

i~gü ih<l~ ı~a ıhiiyaçTTora~u~ı..·ı;!ih. 
letler ve resmi milesseseler arasrnd..ı 
Koordinasyon'un lüzumlu olduğ'u. 

devletin yapacağı yardım ve verecC'
ği direktifi yerine getirmek icin ba
yi ve tiıbiler ara ında ahenk hu ulu
ne calışılması, miıkufnt faslına mu -
hiın bı• para ayrılması zarureti, i
lan ve propaganda paralarının yüı • 
de be lerlnln bu mudurluk emrine 
verilmesi, jüri heyetleri kurulması . 

telif ve terciimede kazanacak eser -
lcre yuksek pnrnlar verilmesi, bir 
tenkit mecmuası ne ri. kahve ve ga
zinolarda kutuphaneler tesisi, istcni-
yordu. 

Rapor aynen kabul edildi. 
Bundan sonra Tercüme Encümeni 

raporu okundu. Bu raporda tercüme 
komisyonunun tercume edilmek üze
re hazırladıgı yunanc"a, l{ttince. fran
sızca, ingilitce. almanca dillerinde 
yazılmış aheserlcrden bir liste vit -
cudc getirilmiş, bunların Vekt.lct 
tarafından alithiyctli kalemlere ter
cüme ettirilmesi ve bir tercume bi.iM 
rosu le kili aylık bir terciıme mec
muası ne ri i teniyordu. 

Bu rapor da aynen kabul edildi 

Maarif Vekilinin nutku 
Bundan sonra Maarif Vekıli Ha

san Ali Yli.cel üç gundur faaliyette 
bulunan ve memleketin en buyuk d:ı
vasına ait çok faydalı knrarlar almı; 
olan Birinci Türk Neşriyat Kongr" -
sini şu nutku ile kapadı: 

emin olunuı.• 
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TAN 
ABONE 

'rOrklye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 1 Sene 
6 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. .. " .. 8 Ay 
.. .. 1 Ay .. 

Milletleraraaı posta ittihadına dahil 
olnuyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli pe5lndir. 
Adres değl5Urmı;,k 25 kuruııtur. 
Cevnp için mektuplarn 10 kuru~luk 
PUl ilavesi lA:ı:ımdır. 

GÜNÜN MESELE~ERİ 

Bahk ve Şarap 
ötrendiğimize göre, Ticaret Ve-

kiletl, Eıe mıntakasında şa -
rapçılığın ve sahil memleketlerde de 
balıkçılığın inkişafı için geniş mık -
Yasta tedbir almağa karar vermi!t v..: 
harekete geçmi,tir. 

Biraz geç te verilmiş olsa, bu çok 
Yerinde karan allu,lamamak müm-

TAN 

Salahiyetli bir askeri mütehassısın kal eminden çıkan aıağıdaki yazı, Polonya 

ordusunun kudreti hakkında okuvuculara c;ok sarıh bir fikir verebilecektir: 

·o 

Polonya 
Hakiki 
Kuvveti 
Nedir? 

o o 

Ordusunun 

kün değildir. T.emennl olunur ki, a- y 
hnacak tedbirler, çok geç kalmış bu- r,!!!!!!i!!!!!!!!!!!iii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~• azan : 4!!!!!!!!!!!!i!!!ii!i!~!l!!!!!~iii!!!~ii' 
lunınakla uiradıpnuz zararları u - ez ı 
nutturacak kadar esaslı olsun. D •ı E ı• A k 16 M h • • 

Üzüm, topraklarımızın, ve balık aı y xpress ın s erı u arrırı 
denizlerimizin bize sonsuz bir c ö - l!!!!!!!!i!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ı!!!i!!i~~!!!!l~~~i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!lı 
ınertllkle ikram ettikleri mahsuller
dir. Dünyanın en lenetli, en çeşitli 
ve en nefis üzümleri, memleketimi
zin bağlannda yetişir. 

Ve dünyanın en lezzetli, en çe -
şitll balıklan, d~nlzlerimizde her mil 
letf imrendirebilecek derecede bol -
dur. 

Hep biliyoruz il, üzüm rekolte -
ınizden liyıkıylo müstefit olabilnıek 
irnklıılarından çok uzakta kalmı' bu
lunmaktayız. 

Her yıl, muazzam mıktarda balı· 
ğın denize döküldüğünü de hatırla -
ınayan yoktur kanaatindeyiz. Bu 
ınahsullerden daha ıenı, mıkyasta 

istifade edilmesi, bizde yeni doğmu 1 

bir arzu değildir. 
Vaktiyle, meml.ekete yine bu mak

satla balıkçıhk, sarapçılık mütehas
sıslarının getirildiklerini hatırlıyo • 
ruz 

~ ı • ••M at1tıf«ıgtlfltt ıratf
ıardan hiç birisine kavuşturam~dı. 

Balıkçılık mütehassısı ise, bir çok 
masraflı ve neticesiz tecrübelere ·•i-
riştikten sonra: b 

" y - erli tuzlarla konserve yapı-
lamıyacağı anlatıldı: Bu i' için Fele· 
menkten tuz ithal olunması lizımr' 
kabilinden acaip bir hüküm verir -
ken, Felemenk'in, muhtaç olduğu tu
zu bizden satın aldıfın bile unuttu 

Görülüyor ki, bu hususta bütün 
hüsnüniyetimize ve gayretimize rağ
men, bugüne kadar, müsbet bir neti
ceye kavuşamamış bulunuyoruz. 
Mütebauıs intihabında bUe 1rösteri· 
len büyük isabetsizlik, hızla a,mak 
istediğimiz bir yolda, bftsbütUn geç 
kalmamıza mal oldu. 

Şimdi, Ticaret Vekaletinin yeni 
\'e kati karannı, sevinçle öfrenlrken, 
bu acı tecrübeleri hatırlamaktan, ve· 
hatırlatmaktan kendimizi alamadık. 

Bağlanınız, ve denizlerimiz, bu
gün bili, ı,ıetilemeyen iki sengin 
maden halindedir. 

Halbuki, müsbet bir yol tutm11k 
Şartlyle elde edebileceğimiz netice -
ler, bizi, bu maksatla katlanacaftmız 
maddi fedakirlıklann büyük sen1e
relerlne çok kısa zamanda kavuştu -
rabUir. 

Memlekette balıkçılığın ve üzüm
cülüğün inkif8fı, hiç şüphe yok ki, 
büyttk sermayeye mütevakkıf bil -
l'Ük işlerdendir. Eğer, bu hakikati 
kavramı§ bulunan Ticaret Vekileti
mlz, inhisarlar Vekaleti ile müşterek 
davranarak, kararını tatblka girişir
se, büyük memleket meselelerinden 
birisini halletmı, olacaktır. 

Ve eğer nefis ilztimlerlmlzden lez
zetli babklarımızdan liyıkıyle isti -
fade etmek imkinlarına kavuşur -
sak, memleket iki büyük servetinin 
göz göre göre heba olmasından kur
tarılmış bulunacı-Jldır. Bizi, Ticaret 
Vekaletinin karannı samimi temen
nilerle alkı§lamaia davet eden bil -
yük ümit de budur! 

Trabzonda Buz Fabrika11 
Trabzon - Belediye, bir buz fab

rikası açmak kararını vermiştir. Boş 
arsalar ağaçlandmlacak, mahalle 
aralarındaki mezarlıklar da kaldı
rılarak çocuk bahçeleri haline geti
rilecektir. 

Ingiltere ile Fransanın Polon
ya ile mübadele ettikleri 

teminat, Orta Avrupadaki askeri 
vaziyeti bt.isbiıtün degiştirmiştfr. 
Teminatın mahiyeti gerçı henüz 
sarih bir surette tavazzuh etme
miş bulunuyor. Fakat İngiltere ile 
Fransa, Polonyaya karşı vuku hu· 
lacak her taarruzu bertaraf etme
yi taahhüt etmişlerdir. Bunun bır 

Ordunun biıtün kıtalannda, ma
nevi kuvvet son derece yüksektir. 
Bilhassa tank kıtaları çok mükem
meldir. Leh ordusu Fransız ordu
su gibi, zırhlı otomobillere ehem-

miyet veriyor .. Bunların çoğu, a
ğır silahlarla mücehhezdir ve ha
fif tanklar gibi ağır silahlan taşı
maktadır. 

şartı, Polonyanın mukavemet gös- Leh ordusunda modern silah-
termesidir. Fakat bu mukavemet larm bu derece mebzul ol-
te, Polonyanın doğrudan doğru- ması, bilhassa şu sebepten ileri 
ya malik olduğu kaynaklara ve geliyor: Merkezi sanayi sahasının, 
ona temin olunacak askeri yardı- ihtiyacı tatmin edecek şekilde ın-

mın mahiyetine bağlıdır. kişafıdır. Burada elektrikle işli-
Lehistanın hazeri ordusu, 375 yen fabrikalar huduttan uzakta-

bin mevcutludur.Bunların 25,000 i dır. 
zabit ve 50,000 küçük zahittir. Se-

Mcrkezi sanayi sahası 26.000 
ferberlik ilanında Lehistan bir kaç 
saat içinde 2,000,000 asker toplı- murabba mil genişligindedir ve l li;ii~~~::.' 
~~~ Ji;·M.W..--K_i_e_ıc_e_i_le_L,..u,...b .. Iin_v .... e._....,s .... an:o.ıdw.o~m~iernrrz .;.JliiiilWliiiiiiiii 111 

sınıf ihtiyat te§kil eder. Çekoslovakyayı işgal etmiş bulun- Polon)'atHn lıom,.Jan ile olt111 oasi,,.ıinl ....,_,, lwırif& 
masile Sandomierz sahası, hududa •-

fakat Lehistanın kuvve'i 
bundan ibaret değildir. O

nun 18 aylık askerlik yaptıktan 

sonra beş senedir umumi hayata 
karışan kuvvetleri de bulunmak
tadır. Bunların sayısı gizli tutulu
yorsa da dört, beş milyona balig 
oldukları tahmin edilebilir. 

Fakat modern harplerde insan 
kuvveti, herşey değildir. Kara 
kuvv.etleriyle hava kuvvetleri nao
töre istinat eder. Ve ihtl.98s şube
lerinde hüner kazanmak ta ayni 
derecede muhimdir. 

18 aylık askeri terbiye gören 
Lehli askerler, mensup olduğu kı
tanm ihtiyaç gösterdiği harp işin
de ihtısas kazanmıyor. Meseli Şar 
ki Lehistanda terbiye görenler, 
süvarilik ile meşgul oluyorlar. 
Çünkü motörlü kıtalar burada 
güçlüğe uğrarlar. Lehistanın 30 
fırka piyadesi bulunduğu halde 
bir f~rka süvarisi ve 2 müstakil 
süvari alayı vardır. 

M emleketin muhtelü yerl'!-
rindeki arazi vaziyeti biri

birinden farklı olduğu için her se
ne yapılan manevralar, diğer or
duların manevralanndan daha 
çok geniş ôlçudedir. Kışın, dağcı 

kıtalar Karpatlarda talim yapar
lar ve kızak ile kayak kullanarak 
hareket ederler. 

Lehlatanın Garp hududt:nda 
kullanacağı ordu, Avrupanın en 
iyi cihazlı ordularından biridır. 

Çunku memlekette teslihat sana
yü, son derece inkişaf etmiştir. 

Hatta bu yiızden Lehistan tayya
re, top ve tank ihraç ed,ebilmekte 
ve kendi ordusunu kafi derecede 
tank, zırhlı otomobil, top ve mü
nakale, muhabere vasıtalariyle 

teçhiz etmektedir. 

Lehistan ordusunun ilk safında 
hafif topçulardan 30 alay ve ağır 
topçulardan on alay ve bir çok 
tayyare dafii alaylar vardır. Hafif 
topların arabala~. bunların araba 
iızerinde kullanılmalarına müsa
ittir. Ve bu topların tekerlek uze
rinde kullanılmaları, isabetlerine 
mani degildir. 

k k l kt b 
.. d Merkezi •anayi .alıaıı, Polon--.. cena6ant/alri ya ın a ma a ve u yuz en e - , __ _ 

ki kıymetini kaybetmektedir. ln..,,,,/a temerltiiz etmiftir. 

Lehistan, İngiltere ve Fransa 
gibi kara ve hava kuvvetlerini bi
ribirinden ayırmak istememiştir. 

Bu iki teşkilat Leh ordusunda bir
Ieıiktir. 

En yeni istatistiklere gore, hep
si de modern olan Leh harp tay-

Sanat Köşesi: 

yareleri 3,000 dir. Nısbeten hafif 
olan harp tayyareleri ile bombar
dıman tayyareleri arasındaki nis
bet 1 : 4 tür. Leh erkanı harbiyesi, 
tayyareyi ordu mekanizmasının bir 
parçası olarak kullanmak lehinde
dir. Çünkü hava kuvvetlerinin he-

Türkiyede Güzel Sanatlar 
Mektepsiz ve Menşesiz 
Bir "VEHiM .. Değildir 

T ürkiyemizde en mükemmel 
ve modern müessese aske

rindir. Bunun böyle olmasının a· 
millerinden birisi de: Bu meslek 
kapılannın (Alaydan olon) lara 
bundan çok zaman kapatılım~ bu
lunmasıdır. Cümhuriyet de,·rimiz-

de Türk doktorluju ve Türk a\'u. 
katlığı bu zaruri tedbirin alınmış 
bulunmasından çok fe:t izler gör -
müş bulunuyorlar! 

Fakat, güzel sanatlar sahası hu
dutlarına (Alaydan sanatkirlar) j. 
çin henüz esaslı mônialar konul. 
mamıştır. 

İşte bundan dolayıdır ki: 
Cümhuriyetln onuncu yılınaa 

heykeltraşlığa özenen bir vatnn -
daş, muhteşem bir inkılabın knh
ramanı olan <Mehmed) i, atlıka· 
rınca~a binmiş çocuklara benzete. 
cek şekilde beceriksizlikler y:tım
bildi. 

Ve bundan dolayıdır ki: 

Mimarlık namına bütün tahsil 
ve terblyeal nihayet bir iki ecne
bi mimarla temas etmek imkimnı 
bulabilmekten ileriye vumıyan 
diğer edip bir vatandaı, nıimari 
hakkında salüıiyetli bir şahsiyet 
''az ve tavriyle bazı iz'anları te
sevvüşe uğratabilecek latifel,·nı 
girişebildi. 

Ve yine bundan dala) ıdır ki: 
Resiın hakkında on iki cilt eser 

okuduğundan bahis ile kendini 
ınüdafaa ve takdim e,len diier bir 
vatandaş, güzel sanat jli.fU.,rinde 
rey ve hüküm sahibi olmak gafle. 
tini gösterebildi. 

Temiz yiirekli bu vatandqlara 
anlatılamadı ki, sanatkar olınak i· 
çin deiil, fakat pzel saoatlerden 
salahiyetle bahsedebilmfitk cesare· 
tini bulmak için dahi senelerce, 
derece derece ve bir siatem dahi
linde talim ve tahsil lazı dır. 

Kırılan yalnız pot, devrilen yaL 
nız çam değildir. Memleketin bin 
bir fedakarlıkla yetiştirdiği bir a
' uç hakiki sanatkar heder edilebi
lir '\'e bu kayıp içtimaı bün~e için 
tehlikelidir. 

Ne için mimari me\ zular üze
rinde bir edip, ne i~ln heykele ait 
işlerde bir memur ve ne için resim 
meselesinde bir diplomat, mimar. 
dan, beykeltrqtan ve ressamdan 
daha ehliyetli 1rörtilaUn veya gö
zilbiln ?!. 

Fakat iyi niyetli saym vatan. 
daşlar, pprmıyalım: 

Yeni Türldyede (GUsel Sanat
lar) mektepsiz, menşesiz ve bir 
'ehim değildir! 

Şevki BALMUMCU 
(Mımar) 

defi, sivil halkı hırpalatmak de
ğildir. 

• L ehistanın en ağır bombardı-
man tayyaresi olan Los iki 

Pesagus motöru üe macehhezdir. 
Ve bu motorler Bristols'den veri
len ruhsat ile imal olunmaktadır. 
5,500 librelik bombalar taşıyan bu 
tayyarelerin menzili 800 mildir. 
4,000 librelik bombalar tapdıklan 
takdirde 1240 millik mesafe yapa
bilirler. Bunların saatteki suratle
ri 280 mildir. 

Lehlilerin avcı tayyareleri daha 
az 1\U'8tlidlr. Fakat karplqacak
lan tayyarelere fai1rtlrleı-. 

Lehliler de, Almanlar gibi ihti
yat pilotlar yeti§tirmiye ehemmi
yet veriyorlar. Memlellette 90 dan 
fazla hava klubü vardır ve bu 
klüpler pilot yetiştirmektedir. Bu
gjinku pilotların sayısı 10,000 den 
fazladır. 

Lehistanda tam askeri kollardan 
başka yedi askeri teşkilit ta var
dır. Ve bir harp vukuu takdirinde 
bunlar derhal askeri vazifelerini 
ifa edebiliı'ler. Askeri zabıta teş
kılitı, hudut mudafaası tefkilitı, 
zabıta kuvveti, hudut muhafaza 
kuvveti bunların en bellibatlılan 
arasındadır. Bundan başka herse
ne ~o. 90 bin erkek ve kadına atı
cılık öğreten müesseseler bulun
maktadır. 

J ngiltere ile Fransa, Lehista
. . na karşı taahhü~erini ifa 
ıçın harbe gıriştiklerı takdirde, 
Lehistan ordusunun vazifesini en 
mükemmel surette yapacağına 
inanmakta ve Lehistan ordusunu. 
Fransız ordusundan ve İngiliz ha
va kuvvetinden sonra en kuvvetli 
Amil saymaktadırlar. 

A vrupanm ıtratejik kıymeti bAiz 
daha bafka mevkileri de totaliter 
devletlerin eline düşecek olursa 
şuphe yok ki, Lehistan ordusunun 
kudreti, haleldar olur. Bu yüzden 
Lehistan Çekoslovakya i gali yu
zunden Sandomierz sahasının ug-

Sırcuı gelJi~e : 

Neşriyat 

KonCJresi 
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Bir Rönesans 
Hamlesidir 
Ycmın: AKA GVNDVZ 

Dün Ne,riyat Konıresi bitti. 
Yüksek değerli, .sayın dostum 

Hasan Ali Yücel ile iş ve idare arka
daşlarım heyecanla tebrik ederim. 
Esaslı bir düşünüş ve etrafiı bir ter· 
tiple kurdukları Ne,rlyat Konıresl, 
şekil itibariyle çok ciddi ve mükem
mel bir eser oldutu sibl mana ve ma 
hiyet itibariyle mükemmelin iiatiln· 
de tarihi bir hadisedir. 

Bu kongre) i, inkılaMı Türk mil
letinin üçüncü büyük hamlesi say -
mak ıeretktir. 

BİRiNCİSİ: Enurumda çekirdeı;:i 
atılan Büyük Sivas Kongresiydi. O 
kongrede talii kündey~ gelen, fakat 
pes ettirilemeyen Türk mllletlnin 
kurtuluş ve istiklal yolları çizildi 
Ona (Misakı Milli) hamlesi derler. iç 
\e dış düşmanlara karşı silahla, siya
setle yapılan bu hamle; denizlerlıı 

kıyılarına dayanan büyük Türk or • 
dusunun 'e Lozana gidenin zaferiy
le neticelendi. 

İKİNCİSİ: Cilmhurlyet Balk par
tisinin Ankarada toplanan ilk bilyiik 
kongresi~ di, O kongrede kurtulmu 
'e tam istildilini kendi kudretiyle 
tekrar ele almış Türk milletinin bil· 
hassa iç politika 'e inkılap se\•kül • 
ceyşleri kati şekillerini aldı. Ona da 
(Biiyük Nutuk) hamlesi derler. iç • 
'\ e kısmen dı - dü manlara karsı e
nerji ile, bilgi ile eserle yapılan bu 
hamle; inkılabın ufuklarına da) anan 
) eni genç neslin \ 0e Lozandan döne 
nin zaferiyle neticelendi. 

"Üçüncüsü olan bu Bü) ilk Neşri 
) at Kongresine de bir (Rönesan 
hamlesi) derler. Bu kongrede do 
''muasır med:?ni~ et SC\ i~ esinin f'D 

listiine çıkmak'' sevkülce~ si hazır? 
myor. Onun için Rönesans hamlMİ 

diyoruz. iç ve dı' dtipnanlann bhp 
llallllUIGıalaruu pek btlmiyorm. Kal· 
•in da blınuaiar da vaziyet e ha· 
lcikat ,uttur: Memleketin bütün kül 
tür ka) nakları '\ e dimağlari~ le ~ apı
lan bu hamle dahi bu genç neslin , 
bundan sonra geleceklerin '\ e lıa 1 

mızdaki Milli elin zaferiyle netk'e 
lenecektir. 

İstikbal, Ebedi 'e Milli • fle 
va~ ?l~n bu mesut , e hür topraiın 
tarUunı yazarken; aziz dostum l'u 
cel, ne mutlu sana ve iş arkada lan • 

na ki sizden de saygı 'e takdirle bab 
sedecek. Hatta ne mutlu benim gibi 
özden inkılapçı dostlarınıza ki siF.i 
kutlamak saadetine kavuşmuşuzdur. 

Gelecek sene bu günlerde yln • 
toplanacak olan bu konırenin hma
runa 1reni1 verlmll bir pilinço ve 
bir çok esaslı projelerle çıkacağını
za eminiz. 

Bu konsrede şuncacık ol un hiz
met edemedlinai vücutce rahatsızh· 
ğıma bağışlayınız. Hayırlısı olsun. 

Bursada Bir Cinayet 
Bursa, 5 (Tan Muhabirinden) -

Bugün Setb3şmda sokak orta ında 
bir cinayet olmuş, 60 yaşında Fua 
isminde bır adam ayni yaşta havlucu 
Zakiri bıçakla vurarak ::>ldiirm:.ıştur 
Cinayetin sebebı bır alacak mesele
sidir. 

ttaly•• Heyeti Geldi 
Iran Veliahtiııin ev!enme m"19a

siminde Italyayı temsilen ham- bu
lunan Italyan heyetı dün şehrimize 
gelmişler ve Tokatliyan ot"lıne in
miştir. Heyet başlarında Amiral Bo
netti olmak üzere 9 kişiden ımiı ek
keptir. Aralarında Ruffo isimli bir 
de prens bulunmaktadır Kr:ılın y 
veri Bokini de bu heyete d:.lhıld r 
Bu sabah Citar Bari vaourilc· füano
ya hareket edeceklerdir. 

* Dün sabah Bea"..:o Brochıe 
simli bir ltalyan tayyareci.si kendı 
kullandıiı tayyaresile sehrimize gel
miş 9e Ankaravs hareket etmistir. 

radıjı tehlikenin, bqka sanayi 18• 

halanna şamil olmasına müsaade 
~e~~z. İngiltere ile Fransa da ay
nı fıkırdedir. Ç nku böyle bir va
ziyet Lehistanı ve Lehistanın 
menfaatlerinı zaafa uğratır 
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GAZETELERLE 

ŞAKALAJt · .. :;_ 
• 1 • 

TAN 6 - 5 - 939 -------·----------................. -............ . 

Kurusıkı ..... ------·-----·---............. • • • _ ................ -..................... ..._. .. ... 
Yazan: Naci SADULLAH 

A iman Hariciye Nezaretiniıı e - ' 
mellerine hizmet etmekle mü

kellef olan bir gazete ,·ar. Adı: 
"- Diplomatische Korrespon 

denz" dir! 
Bu gazetenin son nüsha~ıntla, 

Tiirkiyeden bahis bir yazı intisar et· 
ti. Fazla kurnaz bir diplomat Üsanil':l 
yazılamamış olan bu makalı?. hoşu -
muza gidebilecek hiç bir mana ifade 
etmiyor. 

Son afta içinde 
itaplar an 

Cihat (Boğaziçi) Mustafa (Boğaziçi) 

TA N SiLDi 
MÜSABAKALARA 
BUGÜN TAKSİ DE 
DEVAM EDiLİYOR 
Bugün TAN kupası mektep

liler futbol şampiyonasına Tak
sim stadında devam edilecektir. 
Haftalardanberi yapılan karşı -
laşınalar neticesinde yenilen ta
kımlar tasfiyeye uğradıktan son 
ra geriye beş takım kalmıştır. 

Bugünkü müsabakalar fina
listleri meydana çıkarmak nok
tasından çok mühimdir. 

Bugün Haydarpaşa lisesi - Boğa
ziçi lisesiyle, 

Işık da - Pertcvniyalle karşılaşa
caktır. 

Işık - Pertevniyal galibi doğru .;: 
dan doğruya finale kalacak, Haydar
paşa - Boğaziçi galibi de hafta orta
sında İstanbul lisesiyle oynayacak -
tır. 

Fikstüre nazaran finalin 13 ma
yısta yapılması icabetmekteyse de 
evvelce bildirdiğimiz gibi 19 Mayıs 

Atatürk gününde oynanması ihti -
mali de vardır. 

Boğaziçi • Haydarpaşa 
Günün en mühim karşılaşması 

Boğaziçi - Haydarpaşa arasında ola -
caktır. Her iki takım da şampiyona
nın en kuvvetli namzetlerindendir. 
Bu müsabaka şampiyon takımı yüz
de yetmiş belli edecektir. 

Boğaziçi lisesi akımı değil liseler 
arasında İstanbul klüpleriyle boy 
ölçüşebilecek bir kuvvettedir. Ara -
larında Cihat gibi milli takım safla
rında yer almış, Bülent gibi Fener
bahçe birinci takımında oynamış ve 
daha bir çok kıymetli oyuncular bu
lunmaktadır. 

Bu makaleye göre. biz, siyas<.'ti . 
ınize tehlikeli bir istikamet vernıc~e ,., 
teşvik olunuyormuşuz. Halbuki l>iz, 
Boğazların, rii~,·etle kandırılmaz bir 
bekçisi kalmak mecburiyetinde imi- . 
şiz. Tiirk hükumeti diişiinmeliymic; ki 
Boğazların kapılarını, bir nebze ~ra
lık bırakmak, çok tehlikeliymiş. O 
kapıyı bir kere açtık mıydı, hPndler 
yıkılmış sayılırmış, ve biz artık sula· 
rın hücumunu durduramazmışız! 

Bu itibarla Türkiye kendi -
sine yapılan telkinleri, açıkça 

reddetmek mecburiyetindeymiş. Yok 
sa, akibet vahim olurmuş!" 

Göriiliiyor ki, bu maka\~de asi -
kar olan basit kurnazlık, bir ço~uk 
kandımağa yetebilecek mıktardan 
bile eksiktir. 

Sanki bu milletin siyasi istika -
meti, dümen:siz yelkenlilerin rotası 

gibi, teşvik rüzgarlariyle değişi~ or -
muş. 

Sanki biz, Boğazların kapısında, 

eski köprü kolcuları gibi, rüşvet pa
zarlığına girişmi~iz. Sanki bizi aldat
mağa çabalayanlar varmış. Sanki biz, 
bize uzatılacak hiç bir eli sıkmama· 
ğa mecburmuşuz. 

Ve sanki bu muhayyel mecburi· 
yete itaatkar davranmazsak, bend -
ler yıkılacak, yurdumuzu, önüne set 
çekilmez tufanlar basacakmış! 

Hiç şüphe yok ki, bu millet bugiin, 
bu kabil tehditkar imalara gülüm • 
f'«\}'ecck kad ar n l2 u nla mış hnlmıu -
yor. Bu itibnrladır k i o makale, va • 

tandaşlarımın dudaklarında miisteh
zi bir tebeı.süınclen başka hir hir 1 .. 

• bırakmadı: 

Fakat, bana yegane hayret ve -
ren nokta, hu makaleye, bazı refik -
}erimizin sayfalarınd ' rilen me ki 
o du. O refilaerimiz, maalesef, hirin
ci sayfalarının baş sedirlerine yer -
leştirdikleri bu makalenin aşikar ga
yesine alet olmak gafletine düştü . 
lcr! .. 

Bir tek miitalea ilave etmek lü -
zumunu bile duymadıklarına göre, 
bir kaç parlak ci.imlenin dibinde sı

rıtan hakikati okuyamamış bulun -
maları, hayret verici bir dikkatsiz -
liktir, sanırım. Dün, bu dikkatsizlik 
yüzünden, Alman Hariciye Nezare -
tinin fikirlerine terciiman olan rdik
lerimize, kendi adlarından fazla ya
kışa:Jlecek isim de şuydu: 

"Diplomatische Korrespondenz!" 

* Külahını mı kaptırdı 

Bizim gazetenin evvelki günkii 
nüshasında, Feleğin fıkrası da, st'ne
lerdenberi ilk defa "kılişe" halindeki 
meşhur hashğından mahrum olaı-ak 

intişar etti: 
Acaba zavallı Felek. külahını kan 

tırdı mı dersiniz? 

KtRALIK KONAK 
Yazan: Y AKUP KADRJ 

KARAOSMANOCLU 

Basan: Remzi Kitabevi 

Nur Babanın bir zam:mlar 
bütün memleketi kaplayan 

şöhretine ortak ol· 
mak üzere 0rtaya 
:ıkarılan Kiralık 

Konak o maksadı 
tatmin etmekten 
çok uzak kalmış 
ve hususi bir re

var, temsil etmiyen eserler arısına 
karışıp unutulmuştu. Nur Baba, 
Atatürkün takdirini kazanan eser
lerdendi, hnttii edebi bir mi.isaha
be sıraSlnda Ebedi Şef. N•1r Baba 
romanından içtimai hakikat çıkara

rak onun -velveıe~izce- neşrinı me
bus baş muharrirler.den birine tev
di ve o da bu vazifeyi bana havale 
etmiş idi. Ortada Atatürkür. dikte 
ettiği notlar da vardı. Ben bu not
lardan ve baş muharririn izahla

rından edindiğim fikirle Atatürkün 
Nur Baba mevzuundan çıkardığı 
hakikati - ki mülga tekke hayatile 
tereddi etmiş t!emiyet hayatı arasın 
ki münasebetleri tahlille başiıya
rak milletin nurlu bir şuura nasıl 
kavuşabileceğini tesbit etmekle ne
ticeleniyordu - uzun bir makale 
haline koymuştum. Bu vakıa, Nur 
Baba romanı için sönmez bir şeref 
halesi teşkil edıyordu ve edecek
tir. Fakat Kiralık Konak, böyle 
t;ıkriir1er eörmr.k h ir v;ın:ı rlıı .. <:n n 

dar roman çerçevemiz i~inde blle 
görüli.ir veya -;ezilir bir sima belirt
miye muvaffa.tt olamadı, soniik kal
dı. 

Gerek mevzu, gerek hissettir
mek istediği tez bakımın-

dan Nur Baba ro
manı ile kıyas ka
nul etmiyecek ka
i ar iistünliik taşı
yan "Kiralık Ko
nak'"ın - eski harf
lerle - b:ısıldığı 

vakit biiyük bir ragbet gör:nemesi 
acabn nedendi? Biz bu suale kısnca 
"mevzu geniş, karış•k, çerçeve i~ 
dar, dağınık'' cevnhını vereceğiz. 

Çünkü kıymetli edibimiz Yakup 
Kadri Karaosman oğlu Kiralık Ko
nakta Osmanlı cemiyetinin ne su
retle inhilfıl c~tiğini, zincirleme 
inkılaplarla muhtelif terbiye ~is

temlerinin yar~ttığı kargaşalık a

rasında o inhilalin nasıl bir izmih
Hile müncer olduğunu tebarüz et
tirmek istemiş, fakat - bir kısım 
tahlillerde gerçekten biiyük bir 
kudret gösterdi(;. halde - o emeline 
-dediğimiz gibi - çerçevenin dar-

~······~:::·~:······~ 

M. Turhan J 

I TAN f ..... ~ .................... . 
lığı yüzünden erememiştir. 

Eseri halkın rağbetinden - o za
manlar - uzaklaştıran ikınci bir 
sebep te bazı tasvirlerin tabıi gö
rülmemesidir. Mesela ro;nanın a
deta mihverini teşkil eden Naim 
Efendi biraz "gayrı tabii" olduğu 
gibi onun mensup olduğu redingot 
nesli de, Osmanlz renı :yeti içinde 
umumi hayatın mümessili s ıyıla

cak bir kuvvet ifade etmez. lstan
bolin neslinin tie ayni kuvvetsiz
liği taşıması gibi.. Gerçi Abdülme· 
cit devri ile Abdülazizin son yılla
rını, Abdüihamidin bütün saltanat 

devrini ayrı tutmak !iızımdır ve 
bu lüzumu ifade ederken Yakup 
Kadri, gerçekten güzel bir şekil 
bulmuştur. Lakin bu şekil, o im
paratorluğun umumi hayatını iha
ta edecek kabiliyette değildir. Ya
ni Istanbolin giyen rical ~ıe redin
got giyen rical arasında telakki ve 
görüş farkları çoktur. Fakat o ri-

, cal, imparatorluğun !daresini tem
sil eden kimseler olup milletin, da
ha doğrusu imparatorluğu teşkil 
eden milletlerin fikri ve ruhi ha
yatlarile alakaları yoktur. Osman
lılar kavuk devrinde .:ıe iseler, fes -·- ... - . 
lstanbulda bir zümredir ve impa-
ratorluk ta terb~yc tclükkjlerinin, 
fikir değişiklikierini11 merkezden 
muhite yayılmamast. kütleler ara
sında tecanüs husule gelememesi 
ve bu tecanüsün hatta payıtahtta 
temin olunamaması yüzünden bat
mıştır. 

O kuyucu1ar işte bu hakikatin 
eserde canlD:ıdırılamama-

sından muğber ol· 
duhır ve Kiralık 

Kona~m ihtiva et· 
•ifl\ edebi, tahlili 

Haydarpaşa lisesi takımına gelin
ce; Haydarpaşa takımı da en mun -
:azam çalışmış bir takımdır. Onların 
da arasında Fenerbahçe birinci ta -
kımından Fikret, Beykoz birinci ta
kımından Gazenfer, Galatasaraydan 
Eşfak gibi oyuncular vardır. Yalnız 
Eşfak liseler şampiyonası başladık -
tan sonra Haydarpaşa lisesine girdi
ği için oynamamaktadır. 

Haydarpaşa lisesi geçen hafta 
Hayriye lisesine karşı yaptığı müsa -
bakada birinci devreyi 2-0 galibiyet
le bitirdiği halde ikinci devre iyi b!r 
oyun oynayamadı. akat takım şuur
la oynayan, anlaşmış bir takımdır. 

Bugünkü mektepliler maçında 
oynıyacak olan genç 

oyunculardan üçü 

Kırkpınar Güreşleri1 

Bugün Başlıyor 

•ymetler~ sadık 
kalmaktan çek~n
diler. Muharririn 

evliya ve enbiyaya Radiyallahü
anh denildiğini söyliyecek kadar 
gafletler göstermesi, bir çok şive
sizlikler yapması hazan da cümle 
teşkilatında laübal~ davranması da 
eserdeki kıymetlerin kavranmasını 
güçleştirmiş olsa gerektir. Çünkü 
Radiyallahüanh t:lhirinin evliya 
için de, enbiya için de kullanıl

mıyacağını bütün tahsiliniKahirede 
yapmış olan bir Türk muharririnin 
mutlaka bilmesi lazım gelir. Bu gi
bi gafletlerin ne ehemmiyeti var, 
denmesin. Okuyucu hassastır ve 
bir zuhulü suç sayacak kadar da 
hazan insafsızdır. 

Onun için eserin yeni harflerle 
basılışında naşirin, yahut musah
hihin bu noktalara dikkat etmesi 
icap ederdi. Halbuki eski harfler· 
le basılı nüshadaki laübalilikler 
ayniyle duruyor. 

Boğaziçi lisesi oynadığı oyunlarla 
büyük farklar kazanmıştır. Ve ıyı 

çalıştırılmıştır. Mektep idaresinin 
spora verdiği ehemmiyetle mütena
sip bir şekilde hazırlanmıştır. Müsa
bakanın çok çetin ve zevkli olaca~ın
da şüphe yoktur. 

Işık • Pertevniyal 
Bu karşılaşma da zevkle seyredile

bilecek bir oyun olacaktır. Işık lisesi 
şampiyonanın en kuvvetli takımla -
rından birisidir. Kuvveli bir müda -
faa, şuurlu oynayan bir muavin, atak 
bir hücum hattına maliktir. Müdaf:ın 
hattında Galatasaraym en kıymetJi 

oyuncularından Salimin bulunması 

kuvvetini ortaya koyacak mahiyet -
tcdiı;. 

Bugün, Edirnenin Sarayiçi mesi
resinde Türkiyenin en büyiik yağlı 
güreş müsabakaları başlıyor. İki gim 
sürecek olan bu güreşlere deste, kü-

çük orta, büyük orta, başaltı ve baş 
olmak üzere yüzden fazla pehlivan 
iştirak etmiştir. 

Pertevniyal bugüne kadar şampi
yonada çok güzel maçlar yapmıştır. 
Cüssesiz oyunculardan terekküp et -
mckle beraber şuurlu ve enerjik bir 
takımdır. Bütün maçlarını enerjile
riyle kazanmışlardır. Bu müsabaka
nın hasmına nazaran daha kuvvetli 

1 
Bu sene güreşlerin bir başka e

olan Işık lisesi tarafından kazanıl- hemmiyeti daha vardır. Bu güreşle-
ması ihtimali daha kuvvetlidir. rin galibine verilmek üzere Başye. 

istişare Heyeti Azahğı k~le~-~~ed~n Terbiyesi Umum Mü
Şahsi meşguliyetin çokluğundan durlugu bır altın kem:r yaptırm~ş: 

dolayı Beden Terbiyesi Merkez İstL tır. Evvelce de yazdıgımız veçhıle 
şare heyeti azalığından istifa etmiş her sene Türkiye başpehlivanı olan 
olan Sinop Saylavı Cevdet Kerimin yiğitin ertesi senenin galibi taayyün 
yerine Başvekaletçe Aydın saylavı edinciye kadar elinde kalacak olan, 
Adnan Menderes intihap edilmiş ve bu kemeri bu sene Beden Terbiyesi 
keyfiyet Umum Müdürlüğe tebliğ' o-ı Genel Direktörü General Cemil Ta. 
lunmuştur. hir bizzat götürmüş ve bu işe mem-

leketin verdiği ehemmiyeti hu su
retle tebarüz ettirmek istemiştir. 

Büyük pehlivan neslinin son e\•15.
dı olan merhum Kurtdereli namına 
izafe edilmiş olan bu kemer, Kırk
pınar güreşlerine büsbütün ayrı bir 
milli karakter ilave etmış, adeta o
nun galibine nim resmi bir vasıf 
vermiş oluyor. 

Türkiyede her sene 1800 yerde 
yapıldığı, istatistiklerle sabit olmuş 
olan ve kimseden bir teşvik veya 
tazyik görmeden inkişaf etmekle o
lan bu milli spora karşı Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğünün göster
digi bu alôkayı cidden takdir eder, 
Umum :;\ılüdurlüğii bu kıymetli ala
kasından dolayı tebrik ederiz. 

Spor, işte böyle teşvik ye himaye 
olunur. 

İşte size bir kaç örnek: 

1 - "Seniha bıyık altından gii
lerdi - S: 12,, .. Bir kızın veya 
kadmın bıyık altından güldüğü

nü söylemek onların dudakları 
iisliinde galiz bir göl~enin ka
rarıp durduğunu okuyucuya ta
hatttır ettirmek değil midir? ... 
Edebi bir eserde hu tabir mut
laka erkekl<.'re tahsis edilmek 
ve kadınların gizli gülümsey~
leri de "sinsi sinsi giilerdi,, gibi 
bir biçimde ifade olunmak ge
rekti. 

2 - "LenCavi, lükayıt bir tn
vırla tuvalet ma ·a. ının onune 
yaklaştı,, - S: 1 7). Buradaki 
lenfa\'i kelimesi ne manadadır? 

Kansız ve zayıf demek mi? .. İ
fadenin seyri hiç te bu mefhu
mu kabul ettirmiyor. Ettirse bi
le tavrın lenfaviliği ho. a gider 
bir tnsif değil. (Asabi tavır) a 
bakıp bu tavrın ihtiyar edildiği 
belli i e de yarın başka birinin 
safravi, yahut demevi tavır ta
birini kullanmasına imkan ve
rilmemek için bu ten·icin na
hoşluğunu kabul etmek mecbu
riyetindeyiz. 

3 - "Öyle bir rezalet ki Haru

nun hazinesi olsa örtemez., - S: 
29.,. Söylemiye hacet yoktur ki 

bu ibarede yer alan Harunun 

doğrusu Karun olacaktır. Çün

kü Şark mitolojisinde büyük 

servet sahibi olarak Karun gös

terilir. Ben, ibaredeki hatanın 

mürettibe ait olduğunu düşün

medim değil. Lakin Evliyaya 

ve enbiyaya "Radiyal!ahüanh, 

diyen muharririn Karunu da 

Harun zannetmesini mümkün 

gördüğümden keyfiyeti kaydet

mekten kendimi alamadım. 

Bu gibi zühuller, dikkatsizJik

Ier eserde çok. "Raşedar,, gibi ye

ni harflerle ve şmidiki dille oku

nup anlaşılması güç tabirler de 

pek fazla. "' 
Fakat Yakup Kadrinin tasvir 

kudreti, bütün bu lekeler arasın

da kir kabul etmez bir nur gibi 

yor., Onun içl~ okuyucÜ
1iar'in ·ecrJ: 

bi tecessüslerini kiralık konakta 

bir kaç saat dolaştırmalarrnı tav

siyeden çekinmiyeceğim. Çünkü 

çekilecek zahmeti bol bol telifi e

decek kadar kıymet bu eserde 

vardır. 

• 
KADIN KALBi 

Türkçeye çevıren: 

HAYDAR RIFAT 

Ba•an: ikbal Kitabevi 

K ;ıdın kalbi.,.. Bu, yakın za-
mana kadar "muamma,, sa

nılıyordu, uzun 
itinalarla tahlli 
edilmek isteni
liyordu. Fakat 
muvaffakıyetli 

neticeler elde e
dilemediği de i

lan edilip duruyordu. Geçen asnn 
ikinci yarısında Avrupa edıplerini 
candan oyalıyan bu mevzu, yir
minci asrın ilk yıllarında bizim di
yarın muharrirlerini de meşgul et
miye başladı. Kadın kalbi kin bir 
hayli yazılar neşrolundu. Saffet 
'iezihinin o isim altında çıkan bir 
romanı bizde "Kadın kalbi,, ne na
sıl nişter sokulduğunu gösteren 
ilk edebi vesikalardandır. 
Kadınla erkeğin ayni hamurdan 

veya çamurdan yaratıldığı ilmen 
de tohakkuk ettikten ve erkeğ:n 
yerine kadının ikamesi imkiınlan 
anlaşıldıktan sonra (Kadın kalbi) 
edebiyat bakımından kıymetini 
kaybetti. Şimdi kadın, kalbinden 
dolayı değil, hayatta oynadığı rol 
vesilesiyle tahlil olunuyor ve kıy
met alıyor. 

Onun için Haydar Rifatın A. 

Çehof külliyatından seçip tercüme 

ettiği (Kadın kalbi) ni görünce, es

ki davanın yenilendiniğini 7annet· 
tim, doksan altı sayfadan ıbaret o
lan eseri hemen gözden gecirdim. 
İki nyrı hikayeden terekküp eden 
bu küçük eserde gerçi kadın kal
bi yok. Fakat güzel tah!ilJer var. 
Okuyanların hayli mahzuz ol'l
caklarını umarım. 
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BiL·MECE 
BULMACA 

Bil Bakahm 
Biz Neleriz ? 

lSNDEY UKE'l'A.:1IN 
l - Biz, bir çalgı, bir renk, bir 

rneyva ve bir hayvan bildiren 4 
kelirneyiz. 

Dördümüzün de bütün harffori
:ni Yllkarda görüyorsunuz. 

Bu karmakarışık harflere baka
rak ayrı ayrı bizim ne olduğumuzu 
bulunuz! 

Dördfunüz de meydana geldiği
miz zaınan, ne geriye bir harf art
Jtuş, ne de bir harf eksile gelmiş 
Olacaktır. 

* Bu bilmeceyi halledenlerJen 
25 ki1iye mükafat verilecektir. 

Bihnecemizde Kazananlar 
Sekizinci Sayfamızdadır. 

:::. Aman çabuk, mahvolaca · 
ğını! Merdiven getir! 

- Iyi ama, merdiveni ne yapa
caksınız?, 

Hemen Ko§unuz 
Posta memuru, mektubu pulla

nıış, taahhütlü olduğu için deftcı·c 
kaydediyordu. 

Biri telaşlı telaşlı içeri girdi: 
- Çabuk, hemen 6 kuruşluk bir 

Pul! dedi. Sonra, memurun hala 
Yazı yazmakla meşgul olduğunu 
görünce: 

- Ne duruyorsunuz, pulu ver
senize, treni kaçıracağım.. diye 
söylendi. 

Posta memuru, hiç vaziyetini 
bozmadan şu cevabı verdi: 

- Yanlış gelmişsiniz! Burası 

postane. Şu köşeyi hemen dönün. 
ce istasyona ulaşırsınız. Treni ka
çırmaktan korkuyorsanız, hemen 
koşunuz! Burada tren bileti satıl-
ınaz. . , 

* Dilek' niçin ağlamıı? 

Dilek, çok yaramaz bir kızdır. 
lier gün annesinin gardrobunu al-

tüst eder. 
O gün yine böyle, gardrobu ka-

rıştırıyordu. Koca dolap büyük 
bir gürültü ile yere yuvarlandı. 
Kızın annesi de, babası da telıişla 
içeri koştular. Yaramaz hüngür 
hüngür ağlamaya başladı. 

Babası tekrar dışarı çıktıktan 

sonra, annesi sordu: 
- Kızım, niçin öyle çok ağladın, 

çanın pek mi fazla acıdı? bir yerin 

mi incindi?. 
_ Hayır anneciğim .. ~abam y~p

tıklanma kızıp beni dovecek dı-

ye ağladım .. 

kırılan Tabali 

Ayşe mutfakta bulaşık yıkıyor

du. Bir şangırtı oldu. 
- Kız Ayşe, bu ~es ne? 
_ Hiç anneciğımı Elimdeki bu

laşık bezini yere atayım, dedim; 
bir de ne göreyim, bez sağ elimde 
değil mi imiş. 

. . 
NE DERSiNiZ? 

Oktay, Altaya dedi ki: 
- Bunlar doğru çizgilerle (hattı 

müstakimlerle) çizilmiş birçok yu. 
murta resimleridir. 

Altay, Oktaya cevap verdi: 
- Hayır! Hattı müstakimlerle 

yumurta resmi çizilemez. 
- Fakat işte bunlar hattı müs

cakimlerle çizilmiştir. 
- Yanlış! Bunlar hattı müsta

kimlerle çizilmiş değillerdir. 
Siz buna ne dersiniz? 

..= Ses istemem, patırdı, gürül
tü, şangırtı, şungurtu yok! Yok~a 
yakarım ha! 

Eller yukarı! 

Aşçının Oğlu 
- Canımız ne vakit iyi bir ye

mek yemek istese, bizim ahçının 
oğlunu eve çağırıyoru?. 

- Neden?. 
- Kadın oğlunu çok sever de .. 
- Peki bundan size ne? 
- Bundan size ne olur mu? Ah-

çı kadın o gün yemeği daha güzel 
ve lezzetli pişiriyor. 

* Adam Niçin Koıuyormuı? 

Yaramaz Oktay, kendi halinde 
giden bir adamın önüne geçti. 

- Saatiniz kaç! diye sordu. 
Adamcağız cevap verdi: - On 

ikiye on var. 
Oktay bakınız ne dedi: 
- Saat on iki olur olmaz bir 

berbere gidin de §U pis saçlarınızı 
kestirin! 

Bu münasebetsizliğe kim kız -
rnaz? Yolcu da kızdı tabii. Okta
yı kovalamağa başladı . Hem söy
leniyor, hem kovalıyordu. Online 
bir polis çıktı: "- Boyl~ ne ko
şuyorsunuz?,, diye sordu. 

Adam kan ter içinde, Oktayın 
yaptıklarını anlattı. Alay ederek 
"Saat on iki olur olmaz bir ber -
bere gidin de şu pis saçlarınızı 

kestirin!,, dediğini söyledi. 
Polis saate baktı, dedi ki: 
- !yi ama. bu kadar çok ltoş

manıza lüzum yok! Çünkü on iki
ye daha yedi dakika var. Berber 
çok yakın, ta şuracıkta .. 

Kasaplar da Öldürüyorlar! 

- Baba, niçin insanlar dağlar
da gördükleri kurtları öldürüyor
lar? 

- Kurtlar koyunları, kuzuları 

öldürüyorlar da ondan .. 
- iyi ama babacığım,.koyunları 

ı<:uzuları kasaplarda kesip öldüni
) Jrlar. Kasapları niçin öldürmü

oruz?. 

e Fildişi her zaman beyaz değildir. Afrikadaki bazı fillerin 
dişleri siyah, gri, kestane hatta pembe renklidir. 

8 Balıklarm içinde şakuli olarak yüze bilenler de vardır. 

Resimde gördiiğünüz balık işte bu balıklardan biridir. Fakat 
bu türlü gayet az mesafe alabilmektedir. 

8 Üç tiilü çoğalma olduğunu bilirsiniz. Bunlardan biri yumurta 

yaparak çoğalmadu. Yılan işte bu türlü ço~alır. 

Yılanların dünyaya gelirken, bir tane (yumurta dışıerı) vardır. 

Yumurtanın kabuğunu kırmağa yarayan bu diş, hayvan dışau çıktıktan 

bir kaç ırün sonra. düser. 

* Dünyanın her anı ayni kalabalı.kta_d.e2ildir. Cenuo küre..o;fnde yaşr
yan insanların sayısı Şimal yarım küresinde yaşıyanların tamam 20 de 
biridir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yaramazhgın Sonu 
.................... ~ 

-1-

Dur bakalım Hasan dayı 
Ne yapıyor acaba, 
Diyeyim ki bizim payı 
Sakladın mı dolaba? 

:...3 _ 

Şimdi ona gösteririm, 
İyice bir ders veririm 

t 

Gelsin de artık beriye 
Baksın yine içeriye .. 

-5-

Tamamlandı bütün işler, 
Göreceksin çapkın çocuk, 
Bir esneyince kirişler .• 
Alacaksın suda soluk. 

•••••••••••••••••••• 

-2-

- Bıktım artık Afacandan. 
Saygısızmış eni konu. 
Kapıdan kovsam ben onu, 
Gelip girecek tavandan. 

--4 -

Aman ı:m ne sert tahtaymış, 
Vay dişleri budaktaymış, 
Çapkın beni yordu ama, 
Görecek gelince ca1ia .. 

- Bu oyunu yapan da kim, 
Kim çökertti bu tahtayı, 
Duman oldu işte halim, 
Kurtar beni Hasan dayı. 
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BiRLEŞTiRiN 
t. 

Yukarda gördliğünüz sekiz üç
geni kesiniz. Onları dilediğiniz gi
bi yanyana getirip birleştirerek 

ayn ayn üçgen, dikey dörtgen pa
ralel kenar kare gibi ı.laireden 

maada bütün geometri şekillerini 
teşkil edeceksiniz. 

Her şekli yaparken sekiz parça. 
yı da kullanmanız şarttır. 

Daha evvel bunlan kalın mukn
vaya yapıştırıp kesmeyi unutma
yınız. 

CEVAPLI 
MESELELER 
MESELE: Ben dört rakamlı bır 

sayıyım. İlk iki rakamımla meyda
na gelen adet son iki rakamımla 
meydana gelen adedin yarısıdır. 

İkinci rakamım üçüncü raka
mımdan üç defa büyüktür. lkmci 
ve üçüncü rakamlarımı toplarsa
nız, birinci ile dördüncü rakamı

mın toplayından 3 fazlası çıkar. 
İkinci rakamımla sonuncu rakamı
mın farkı birincıye musavidir. 

Acaba ben kaçım? 

CEVAP - (1938) im. 

MESELE - Bana üç ekleyip i
kiye bölerseniz yine kendim olu
rum. Acaba ben kaçım? 

CEVAP - Üçem. 

MESELE - Beni dört misli bü
yütürseniz, payımın da paydamın 
da ayrı ayrı rakamlarının tutan 
birbirinin ayni olur. Ben neyim'! 

CEVAP - Dört taksim üç. 

- - - o 
EGLENCELI 

OYUNLAR 

6 

• 
8 

Yukardaki şeklin boş kutuları

na, 4 tane iki, 4 tane dört, 3 tane 

altı ve 3 tnne sekiz yerleştirin! 

Oşartla ki: Yukardan aşağı 

soldan sağa ve köşeden köşeye her 

sıranın tutan 20 edecektir . 

Muvazene Oyunu 
Her çocuk duvara yaslanır. Ok. 

çenin, sırtın, başın duvara değmesi 
lazımdır. 

Sağ kol, ufki olarak uzatılır. Baş 
parmak üzerine bir sopa konur. 

Sol kol. bu sopayı muvazene ha
linde bulundurmak ve tutmak için 
kullanılır. 

(Bırak!) kumandasile sol el ~ 
kilir. Duvara gotürülür. 

Oyundan maksat, sopayı uzun 
zaman, parmak üstünde, muvaze. 
ne halinde tutmaktır. 

Sopayı düşüren yahut, topukla
rını, sırtını veya başını duvardan 
ayıranlar oyundan çıkarılır. Sona 
kalan birincı sayılır. 

Dikkat: Bı.itün çocukların sopa
lan ayni boyda alacaktır. 

* Kibrit Oyunu 
Elinize on yedi tane kibrit çopü 

alın! Bu çöpleri dilediğıniz gıbi 
yanyana getirin! 

Sizden istediğimiz şu: 
Bu on yedi tane kibritle tnmam 

8 tane kare meydana getıreceksi
niz! 

Yapabilenlere bravo! 
Yapamıyanlar beklesin. Hafta

ya, bunun nasıl yapılabileceğini 
onlara göstereceğim. 

* Kibritlerle 

Sayı Yazmak! 
II - Bana 3 kibritle sıfır, 4 kib

ritle ilci, 5 kıbritle üç sayılarını 
teşkil edebilir misini? Bunlar, hiç 
itiraz ettirmiyecek şekilde teşkil 

edeceksiniz. O şekilde ki, bnkıldı
ğı zaman, "Evet bu sıfırdır, bu i
kidir. bu da üçtür." denecek .. 

Bilmecelerimizi halledenlerden 
25 kişiye muhtelif hediyeler veri. 
lecektir. 

Bu şekil, 22 kibritten mevdana 
getirilmiştir. İki kibrit daha· kata • 
rak kare sayısını iki adet daha ço
ğaltın! 

Bunu yapabilmek için. evvela 
§ekildeki kareleri iyice sayınız! 

Kale Muharebesi 
Bu oyun bahçe gibi bir yerde, 

fazlaca çocukla oynanır. 
Her çocuğun elinde düğümlü bır 

mendil bulunacaktır. Ebe yuvar. 
lak çizgiyle gösterilen ka esındc 
(Ebe geliyor!) diye bagırınca, ço 
cuklar tek ayakla kaçışırlar. Ebe 
:ie tek ayak üstünde sekerek onla
rı kovalar. Tuttuğunu alıp kaleyC' 
hapseder. Eğer, kalenin dışında 

yere basacak olursa, çocuklar onu 
oraya girene kadar mendillerfo 
döverek kovalarlar. Ebe, her avı\ 
çıktıkça, ebe geliyor, diye bağıra. 
cak ve esirlerini de beraberinde 
c;ıkaracaktır. 

Bütün çocuklar yakalanınca tas 
tutulur, oyun yeniden başlar. 

* 
ihtiyar At 

(-) ile gösterilen :yerlere birer 
kelime koyarak bu mınlk hika~·c~j 
tamamlayın· 

• Bir (-) vardı. Artık çok (-) .. 
İki genç (-) bu ata acımı.şlardı. 
Ağızlarına (-) alıyorlardı. 
Çiğneyip (-). 
Onun (-) koyuyorlardı. 
Böylece (-) at, (-) olmadığı 

halde (-) kalmıyordu. 
Dişleri olmamasına rağmen, f-) 

sayesinde, daha on sene yaşadı. 

* Bu iki Atalar 

Sözünü Bulunuz 
Eğer şu aşağıdaki 10 kelimeye 

iyice dilckat ederseniz, slıe sordu
ğum iki atalar sözünün ne oldu
ğunu bulabilirsiniz: 

uYU:\lAZ, UYUR. ARl\IUDU'l, 
UZUMUN. DU MA.ı.'J, VAR, ÇO
PU, SU, SAPI, VAR. 

Haydi bulunuz bakalım! 
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Şehzade Murat Dalmıştı 
Sarayı, Serveti, Terkedip lafa ile insanların 
Gidemiyeceği Yerlere Gitmeyi Düşünüyordu 

Ş !hzade, her kelimeden şuu. 
nma bir tutam kıvılcım d(). 

külüyormUf gibi bu nağmeye kar
ii derece derece çojalan ateşli bir 
alüa gösteriyor, cezbeye yakın 

bir bilet içinde yavq yavaş sara
nyordu. Bafa, onun yine bir sar'a 
nöbeü geçlrecelfni sanarak flrktii, 
bir elini yakalıyarak yavqça ltktı 
ve muhtemel nöbeti karphyacak 
bir :iliç olmak üzere kulağma fJsıl
dadı: 

- Siz beni sevecek, ben sizi se
vecek! 

Orada, o kölelerin ve raks em
lll bekliyen kızlann gözü önünde 
Batanın g&sterdili bu şllhluk dev
rin terbiye telikkilerbıe, ahlak 
düsturlanna olduğu kadar saray 
kaidelerine de aykırı idi. Halayık
lık eeviyesinde bulunan bir kızın 

- ıöz göre göre - bir şehzadenin e
lini - aşk ile - okşamuı, kulatma 
sesten buseler örüp asması şöyle 
dUJ'IWl sekiz on yıllık evli kadın
Jar bile - hattl karanlıkta ve baş
bap bulundukları IU'ada - koca
larının ellerine kendi ellerinin a
tefini koymaktan çekinirler ve es
lerini öpmeli ise adeta günah bi
lirlerdi. Devrin ruhlara, dımajla-

ra dahi taktığı kafes o kadar sıkı 
idi ki elli yıl bir yastıla baş koy
malarına raimen birbirinin omuz 
baflannda veya .kaJça1arında bul• 
nm benleri ıormemtş, öArenme
mif kan kocalar vardı. 
Şu halde Bafa, devrin telakkile

ri fevkine çıkıyor, saray an'anele
rfiiil tekmeliyor, ahlak kaidelerine 
tükürüyonlu. Böyle bir cür'etten 
ilk önce fehzadıenin guaba gelme
si liamdı. L8ktn o, Venedildl Het
]e Şeyh Şücaın odasında ilk karp
laftıiı daldkadanberi muhtelif ve
silelerle gösterdiği uysalhktan yi
ne 11ynlamadı, kulağına akıtılan 

fM'beti katre katre ruhuna ılndir
dlkten sonra kendini topladı ve 
cüce Nuuhu biru daha vanına 

çekti: 

- Sözlerimi, dedi, iyi dinle, ha
sekiye de iyi anlat! 

Lakin tasarladığı sözleri yine 
zihninde alıkoydu, Bafanm gözle. 
rine gözlerini dikerek prvaııdan 

dökülen kıvrak nağmeleri dini• 
meğe koyuldu. En galiz ruhları bi
le heyecanlandıracak kadar mües
sir bir ses, şimdi ıunları okuyor. 
du: 

Ginflı eııeneesı lbil Aladır 
Safa allrki ba dUn7a14 vef ndıl' 
Kişi olmak gerek ancak ferahnak 
Hemen ıevk eyle canım olma pm-

nak 

Murat, şiirin güftesine o derece 
kapılmıştı ki, hanende başka bir 
parça terennüm etmeğe başladığı 
halde, kulağında hep gönül, eğ -
lence, safa, vefa gibi kelimeler 
- canh ve miifahhas fekiller ala
rak - dolapyordu, gözlerine ga-
rip bir dalgınlık bulqıyordu. Şim
di içinde delice bir arzu vardı. 

Şehzadelikten sıynlmak, sarayını 
ve her feYi bırakmak, yalnız 8§

kını yüklenip lnsü cinnin gclemi
yeceği, giremiyeceği bir köşede 
sonsuz bir lstttrak Alemi yasamak 
istiyordu 

A şk, dediği Bafaydı. Onunla 
böyle bir ömür geçirmenin 

dilnY.a saltanabna 
.... ~ ... ..-F•tiıll 

llm Jmruntuluyordu. Fakat aşkın 

bir erkek kalbini, dimağını V€ 

ruhunu doyurmıya yeter olduğu 

kabul olunsa bile kadın thtiyaçla
nnı karphyamıyacajım hatırla

makta gecikmedi. Kendisine a§k
Ia beraber zümrütler, elmaslar, 

inciler sunulmıyan ve aşk kaside
leri dinlenllirken kulağına saz 
nağmeleri de akııettirllmlyen ka. 
dın1arın qktan pek çabuk usana
caklannı düfiindü. En kudretll 
padlphlann bile aıldannı elmas 
mahfualar içinde eevgililerine 
takdim ettiklerini gözönüne getir-

di, içini çeke çeke o hülyadan vaz 
geçti. 

Ayni zamanda Bafaya anlat-
mak istediği ,eyleri de unutn,uş. 
tu. Yalnız "Ferahnak,, olmak işti
yakını duyuyordu. O sebeple ve 
dalgınlıktan sıyrılır sıynlmaz bir 
köleye bağırdı: 

- Şarap! .• 
Bu emir daha önceden dütü

nülmüş olacak kl, üç dakika 1çin. 
de Sayvanın önüne mükellef bir 
sofra getirildi, rakkaselerden Jkhl 
çağrılarak ellerine birer çini des
ti verildi ve sikiHk etmeleri ihtar 
olundu. Şarap o zarü destilerden 
yine çini bardaklara boşaltıhJOI', 
şehzadeyle Bafaya sunuluyordL 
Sarayda kadınların şarap içnıele
ri, afyon knlJanmaları vaki delil-
di. Onlar, o zavallılar, kısa veya 
uzun bir zaman kullanıldıktan son
ra bir köşeye atılacak canlı oyun
caklardı. Zevk aleti olmak duru. 

mundan uzak kaldıkları saatleıin 
mühim bir kısmım ibadete hasre. 
der lerdi, boyuna tesbih çekip yü
reklerini Tanrıya açarlardı. Padi· 
şahların, yahut şehzadelerin sar -
bQI olarak onlardan birine iltifat 
etmeleri bir yandan sürurla, gu. 
rurla karplanır - bir yandan da 
gizli bir korkuyla karplanınak -

. Çünkü §Bl'ap 
,~l.i ... llhad~-Ma .. 

günah tadı, Tanrıya nahoş gorü-

necek bir isyan nişanesi sezme'-: 

ten - o zavallılar - kendilerlnl 
alamdlai'dı. " 

Bala, belki ilk saraylı olmak tı. 
zere, 111 kölder'•ı kmtthim cfa fis
ttine yükselerek işte şarap ıçiyor
du. Köleler, cüceler, halayıklar b" 
büyük cüretten endlfeleniyorlar, 
gökten taş yağması ihtimalini dü
fÜDÜp te18şa düf\iyorlardı. Fakat 
şehzade Murat, bu durumdan da 
memnundu. Zaten kızı 111Am di
nine sokmak bahsini hep bu güzel 
sahneyi yaşamak düfilncesiyle ya-

GUnah Bende mi'? 
••• • •• Yazan: Kerime Nadir 
Adam ayrılıp gitti.. Biz de odamıu döndük.. 
Dd saat tamam olmamlfh ki, merdivende ayak 

le8leri duyarak kapıyı açtık. Esnaf la1ık1ı iki kişi 
büyük bir tepsiyi yakalamıflar, yukarı çıkarıyor

Jardı. 

Ç8§itli yemeklerle donanmış olan bu tepsiye, hay
retle baktığmuzJ &örünce, bir tanesi izahat verdi: 

- Efendimiz size gönderdi Kusura bakmasmlar. 
dedi. 

Hemen Şerifin kolunu dürttüm: 
- Bu ikram sana Şerif!.. Bir aşir, bir ziyafete 

yaradı .• 
Karnımız hakikaten çok açtı. Zaten günlerdenbe

rl peynir ekmekle kanaat etmekten bıkıp usanmıt
tık. Diğer arkadaşlar da beraber, tepsinin bapna sı
ralandık. Hele Şerif, kollannı sıv111D11t on parma
llyle sahanlara dalmıştı. 

Rahatsızlık hissedinceye kadat yedikten sonra, 
birer köşeye çekildik ve boı tepsiyi kapının önüne 
sürdük. 

Çok geçmeden adam gelmişti. Bize kendisini 
~üccardan Hasan Feyzi,, diye tamttıktan sonra, 
teretimeilılllmfzl sordu. 

Ben kısaca anlattım ve Çin Türkistanına ıltmek 
istediğimizi söyliyerek, burada bu i§e vasıta olabi
lecek bir kimse olup olmadığını, eğer böyle bir 
kimse varsa, ne surette kendisine müracaat etmek 
lizım geldiğini IOrdum. 

Biraz düftindiltten sonra, dedi ld: 
Aaıı Kırgız müaUesi olan "Karpyaka,, da Hacı 

11111& Bayın ya11haneal vardır. Kendlli ••Sart., 
Türklerinden oldutu gil>t tanınmıı blr fabrikatör
dür. Çini Türld9tanan °Kulca,, kasabuında pek çok 
arazi ve emlikl balunduğundan, senenin blr kaç 
aymı oralarda pçlrir. Ona müracaat edenenlz, size 
her hususta kolaylık gCS.terlr zannederim •• 

Bu teklifi pek makul ve isabetli buldum. Ve• 
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damdan fabrikatörün adresini aldım. 
Fakat Şerif somurtuyordu. Nihayet ıüklüm piilc

lüm yanıma yaklaşarak derdini anlattı: 
- HalQk Bey oğlum.. Ben Çine mine gidemem .. 

O kadar uzak yerlerde ne ifim var? •• Bir an ewel 
memleketime dönmek için başka yollar tutacağım .• 

Adeta öfkelenmiştim: 
- Be adam, dediın. Sen beni budala mı zannedi

yonun? .. Elbette ben de bir an evvel, memleketi
me dönmek isterim.. Lakin harbin daha kaç 1ene 
liireceli malılın değll Bu müddet tçiııc:le ele geçme
mek ve aerbest yaşıyabllmek için tehlikeli yerler
den uzaklaşmamız azım.. Hangi huduttan me:nle
kete girecektin? Ate§in üstüne aidilir mi? •• 

B8f1Jlı sallıyor ve kanaatinde ısrar ediyordu: 
- Mademki yine bu topraklarda yaşıyacaktık, 

ııiçln bunca tehlikeyi ve zahmeti göze alarak kaç
tık? .. 

- EvvelA ~best yaşamak için .• Sonra harp bi
t.er bitmez, bir yolunu bulup derhal memlekete dö
nebiliriz.. Halbuki esirler b8yle mi ya?.. Kimbllir, 
kaç ay sonra serbest kalibilirl•? .. 

- Canım doğru söylüyonun ama, ıa Çine gitıne
le lüzum yok ki! .. MeselA Kafkaqaıa da gidebili
riz ..• 

- Bütün bu havali tehlikelidir.. En emin 1eri 
yine, Çin hududunu aşmakla bulacajız .. 
Münakqamız uzun sürdü. Neticede Şeriflr

dıramadun. Rastladılumz kaçak çaVUflarla 11)'\lŞa· 
rak, bafka ~l tutmata karar v•• 'ltt Uiln fabri
katörün ymbanesine kadar ben 'blrUkte gele
cellnl söyledi. Şüphesiz tıin neticesini anlamak js

tiyordu. 
Yola çıktık. Hafif yağmur çiselediii için Şerif, 

ma1aut temsiyeyi başına açmı§tı. Ben ıülmemek 
için dudaklarımı ısınyordum. Nlha.vet sabredemi
verek dedim kl: 

nm bırakml§tı. Çünkü Bafayı hı
ristiyanhktan çıkardıktan sonra, 
böyle ipt sofralarında bulundur
mak kendinin de elinden pleml • 
yecekti. Ond• ötürü din lflni ih
mal C!dlp dünya işine germi ver -
miftl. 

Bafa da praba milftak ve muh
taçtı. Hayatının şu sayılı gününde 
birbirini kovalıyan hlsst, fUcrf ve 
maddi hadiselerin sinirlerine ge -
tirdiği gergiJıliii başka türliı gi -
deremiyeceğini anlıyordu. Bu s~ 
heple prap sofrası kurulur kurul
maz sabırsızlaşmış, gözlerjnlıı şen 
pırıltııariyle iftihasını phzadeye 
de hissettirdiğinden teklife, tekel
lüfe hacet aörülmeksizin ilk ka
deh kendisine sunulmU§tu. 

Sazın ajır nağmeleri de, yapı -
lan ihtar üzerine, hafifleşmişti. 

Vakur ve majrur kalpleri raksa 
zorlıyacak kıvraklıkta şarkılar, 

kayabaplar, varsagiler, koşmıllar 

faslı bqlamıştı. Bafa, biraz da şa
rabın neşesiyle olacak, bu fasla 
büyük alAka pterdi, güfte~crin 
huJhalanm cücelerlııe terciıme 
ettirdl ve bir kadeh musafahası 

arasında şehzadeye duygulnrını 

anlattı: 

- İşte bu nağmeler güzel. Şair
lerin sözlerini anlamadıgım halde 
nağmelerin ahengj,nden düşüncele
rini - mcı veya tatlı - seziyoı um. 
Demek ki, bu şiirleri besteliyenler 
göntil duygulanna Usan vermeyi 
bilen sanatklrlardır. Siz, bu sanat 
erleriyle bütiln dünyaya karŞı ;f. 
tihar edebWrsiniz! 

Murat, gülümsec:U. Bir kopuz, 
bir çolur, bir bağlama, bir sestar 
telinden çıkacak seslerle nemse 
çasarına, Leh krabna. Venedik 
Dojuna karşı övünmek düi1incesi 
ona gülünç gelmişti. Fakat bu fi
.kirden dolayı Bafayı ayıplamıyor
du, merhamete liyık buluycrdu. 
Çünkü onun Osmanlı sarayında 
neyle iftihar edilebileceğini bilme
diğini görüyordu. Bununla bera • 
her kızm bilgisizliğini gidermeğe 
kalkıpnadı, kılıç kuvvetiyle, o 

kuvveti temsil eden yeniçeriler -
den, sipahilerden bahsetmeyi o da
kikada ve o ,.rde prekalz buldu: 

- Şarkılanmızı, dedi, beğen -
meniz hoşuma gitü. Bakalım ra
ıuaicu uuu.l ilhll DUlaCBAStnU: • 

Ve cücelerden biri bu suali ital
yancaya tercüme ederken, Şirvan 
altındaki kızlann raksa başlama • 
lan emrini verdi. Şimdi şarapla 
nağmeye, güzelliğin kıvraklıCı ve 
canlı hareketleri de katılmıştı. On 
körpe ve neda kız nasılsa yere dü
§Üp te mahreklerini aramıya ko

yulan on renkli yıldız gibi fırıl 

fırıl ve pırıl pınl dönüyorlardı, 
seyredenlerin beyinlerıne nurlu 
bir karPAhk veriyorlardı. 

(Devamı var) 

I EKONOMlı 

t111iltereye Takasla 

Gidebilecek Mallar 

Çocuk BDmecemiıcle 
Kazananlar . 

ft Nl•n 131 tarihli Çoeuk n)'f•"'' 
(Bilmece - 8ulmaca) yı dolru hali ...... 

Türkiyeden İngiltereye husuaf lerden hediye kH11nantar: 
Dolma klU'fun kaleml kHarıanl•~ 

takas sureüyle ve Türk menteli ola- Bakırkoy Cevizliyalı sokak SfJ n 

rak gönderilebileoek mallann listesi da :ro.un caıı. ıcuru ~· Alay 
alAkadarlara bildtrilmi§ttr. Bu liste• sokak 40 numarada Mahmut 1'fkJer 
de halılar, seccadeler, yol hahları, dık07 Mühürdar bzet B97 80kak Si 
gülyağı, ham ve işlenmiş sünger, ne- marada Nil7Jıet. 
bati boya ve maddeleri; tıbbi nebat- MDrekkepll kalem kaaınantar: 
lar, çiçekler, yapraklar, yaprak tü - Fatih 40 ıncı ilkokul 11 Dldar 

IJ esi talebesinden Edıp Yaz, 44 uncu 
tün, kıyılmış tütün, sigara, şaraplar, okul 441 Uıkü BqkaL 

likörler, esanslar, afyon keçiboynu- AlbUm kazananlar: 
zu, çam ve meşe kabuklan ve hula- iskeçe Tiirkokulu 6 ıncı 11n t 12 
saları, el işlemeleri, dantelalar, kuru Zübeyr, Adana birinci ortaokul 439 t 
sebzeler, kuru meyvalar, yumurta Dizer, Sivaı ortaokulu ıoe Şemsettin 
tozu, süt tozu, sınai balık yağları, bay. 
bal, ham keten ve kenevir, melf\s, R .. lm modeli kazananlar: 
kaplumbağa, balık derisı ve pullan, Trabzon Dumlupınar ilkok\llu 182 

hıde Özgören, Kırklareli ortaokulu 
balık konservesi, kurutulmuı balık - NazrnJ Yazıcı, Karacabey harası ilk 
lar, balık yumurtası, havyarlar, pa - tunda Ferah Altan. 
muk, pamuk tohumu, pamuk tobu - 8ulu beya kazananlar: 
mu kösbesi, yalnız çekirde1tsiz kuru Saml\lft ortaokul 581 Hllmlye C 
üzüm, kuru incir, fındık, kayıı ku - Düzce orman mesaha memunı N 
rusu, kitre, zeytin tanesi, buğday ojlu Nezılıi Çajalı, Yor.pt Ziraat 
müatesna olmak üzere her nevi hu- kası memurlarından Hamdi oilu 

Turan. 
bubat, 1939 senesinin sonuna kadar 
devam etmek üzere tiftik gibi mal
lanmız hususi takas suretiyle ihraç 
olunabilecektir. 

Yumurta ihracatı 
Nisan ayı içinde 939 senesinin en 

yüksek nisbette yumurta ihracı ya
pılmıştır. En fazla alan İtalya firma
larıdır. Bu müddet içinde İtalyaya 
123.074 lira kıymetinde 35919 san -
dık yumurta ihraç edilmiştir. YWla
nistana da 10341 liralık 455 sandık 
ihraç olunmuştur. İtalya ve Yuna -
nistana yumurta sevkiyatı devam et
mektedir. * Yerli kwnaşlan bafka damea
larla yabancı fabrika malı diye sa -
tanlar hakkında tahkikata memur e
dilen sanayi müfettişi vazifesini btti
rerPlc Ankaraya dönmüştür. 

Ticaret Yekctleti 
Dalrelerl 

Ticaret ve tktısat VekAletlerinc 
mensup dairelerin hep bir binaya 
toplanmam lçin mevcut tasavvurun 
tatbild için dlln de Türk ofiste çalı
şılinı§tır. Vekalet müsteşar muı:ıvini 

nan komisyon mesais1ni bitirmlştır. 

Öjrendi§ünlZe g.>re bu topluluğu te
min edebilecek büyük bir binımın 

temini mümkün olamadığı takdirıi12 

ileride yapılacak borsa binasına Ti
caret Odasınn nakli ile Dördüncü 
Vakıf hanının bu işe tahsisi dütünül
müştür. B. Mustafa Nuri tetkikatını 
bitirmiş olduğundan yarın Ankaarya 
dönmesi muhtemeldir • 

Sakız Kcıbaiı 
Dün sebze ve meyva haline bol 

denilecek kadar sakız kabağı getiril-

Kalem boyaaı kazananlar: 
Rize Boyacı Hüseyin vasıtasiyle Po 

kallık mahallesinde Osman Çep, Bu 
jandarma mıntaka muamele memuru 
mekll yüzbaşı Ali kızı N. Sendemir, U 
pk ortaokul M8 Nebil sareıc. 

Pergel kazananlar: 
Beyoltu XO~k Parmakkapı Yıl 

sinema aokak 18 numarada Btllent, N 
şantaşı Güzelbahçe sokagı H ndan A1' 
kan, Pangaltı E31"t!f Efendi sokak 37 nu 
marada Aleksandıra. 

Kart kazananlar: 
Çanakkale jandarma alqmda UI. T. 

de tnvl, ttrgilp sorgu hlkımi kızı Güzi 
İzmir Kesteııı caddesi 82 numarada lhaa 
Uçar, Ankara Özturk mahallesi ça~ı s 
kllk 711 numarada MuallA Gen~urk. 

YENi NEŞRIY AT ı 

Hlk.tyeler 
Yalnız küçük hikAyel• nefN(1ft1 bu Te'" 

simli mecmuanın ikinci &a)'tın -:ıkmıftıt• 
Bu sayıda bilhassa Hallkarnas Balıktı~ı. 
İhsan Devrim, ve Rüştü 8u'd jt'm çok gu
zel telıf hıkAyelerı. ve Fransızca. !talyan· 
ca. Ru~aa tercümıe hikAy !er vardll'· 
o~ ta"817e ec:1cır1s. ______ ..__.! 
Eı~"t~ if~"i::aım ~ 

Elektro Motörler 
30 Kurut 

Akba Kitapevl: Ankara 
Her Kitapçıda bulun•.ır, 

miş ve kilosu toptan 21 -23 kurustan 
satıI.mıttır. Turfanda 1• fuulyele • 
ri 40 - 60 kuruş arasında ve Ereğli· 
den getirilen çileklerin kilosu 60-75 
kuruftan verilmiştir. Can erikleri 10· 
20 kuruştan satılmaktadır. 

5 ] 
- Şanam pek yolunda Şerü!. Nasıl, emanetten 

memnun mUBUD? •• 
Ben de bu aynlıktan müteessir olnnqtum. Hem 

sadık, hem eğlenceli bir arkadaştan mahrum olma
nın acıaiyle cevap verdim: Arkadapın, evvelA bir şey an'lamamıt gibi durdu. 

Sonra ıülerek cevap verdi: 
- Yal Pek memnunum.. istersen sen de gel.. 

İkimizi de yağmurdan koruyabilir.. • 
- Teşekkür ederim. Lakin ıslanman tercih edi· 

yorum .. 
- Neden? .• 
- Böyle eski ve yamalı bir şemsiyenin altına 

girmeğe tenezzül etmem de, ondan .. 
Şerü ters ters yüzüme baktı. Omuzlarım silke

rek: 
- Sen bilinin, dedi. 
Hayli yürüdükten sonra "'Karşıyaka,, denilen 

ltıraız mahallesine gelmiştik. Aldığmm tarif üze
rine fabrikatöriln yazıhanesi olan binayı bulduk. 
Lakin, bizi kaqılıyan kapıcı kılıklı bir adamın Mu-
18 Bayın bir haftadanberi '"Kulca,, da olduğunu 
söylemesi ftna halde canımı sıktı. iki arkada, ünıit
liz birbirimizin yüzüne bakarken, herif dedi kı: 

- Eğer btr iş hakkında görüşmek iatlyonanız, 

Musa Bayın kaübi Abdurrahman Bay kendlsıne 
vekalet ediyor .. Buyurun, görüşün. .. 

Hemen merdivenletl tırmandık. Abdurrahman 
Bay, birbirine geçilen iki odanın nihayetinde, bü· 
yük bir yazıhane. önünde oturuyordu. Gözlüklü ve 
beyaz saçlı bir ihtiyardı. 

Ben ilerledim ve selim verdikten sonra, muhta• 
saran vaziyeti anlattım. Ddnıizi de ayn ayn süz
dükten sonra, eliyle oturmamızı İfar8t ederek de
di ki: 

- MUl8 Bay, burada değil .. Likin bir mektupla 
kendisine izahat verıDek mümkündür •• Bir kaç glin 
bizde .ml•fir olununuz.. tTmit ederim ki, ııetıce 
hayırlı olur.. -

Ve atedm ber1clen bfr müddet konuftuk. Nihayet 
Abdurrahman Bay, zile basarak bir adam çağırdı. 
Parmalfyle beni g&terJp: 

- Bu bayı bizim eve kadar götür .. Dedl 
Sokağa çıktıiınuz zaman Şerif mahzun bil" tavır 

takınmıştı. Eliiiıi tutarak ajlamaja benzer bir 1e1-

le mırıldandı: 
- Artık ayrılıyoruz dejll mi HalQk Bey?.. in

şallah Istanbulda görüşürüz .• 

- Şu inadından gel, vaz geç Şerif!.. Sonra pff
man olacaksın .. 

- Hayır oğlum .• Cenabı Hak ikimizin de muini 
olsun •• 

- Şimdi ne tarafa gideceksin? .. 
- Belli dejil! .. Onlara tibilm.. Fakat her halde 

yakın zamanda vatana dönecejimi umuyorum .. 
- lnpl1ah!.. _ • .., 

Vedala§tık ve ayrıldık. 
Abdurrahman Bayın evt yazıhane)'e pek vakmdı.; 

Bir ufak beni sel8mlık dairesine aldı. Burada, Ab
durrahman Bayın büyük karde§iy1e, iki misafiri 
vardı. Köfede oturan ihtiyara dolnılarak meseleyt 
anlattım ve misaferetimln sebebini söyledim. Mem
nun oldu. MJaafirleri olan tembs glytnmlt iki Kır
p Tatanna dönerek: 

- Eaaret cidden çok acı ve tahammülsiız bir iş
kencedir, dedi. LAk&ı kaçtıktan sonra, insan büs
bütün feWcetzede oluyor.. Her an tehlike, korku 
ve enc:Ufe içinde yaflllllak y lleğlldir.. Biz, bu 
kaçaklara sık sık teladüf z.. Kendileri için eli-
mizden gelen yardımı lyonız.. Fakat ekse-
riya gayretlmlz bop r .. KilçQk bir tedbirsiz-
lik ele geçmeı.rin• el 
Ak~ ezaniyle beri._ 

dl. O gece ve erte1l .-~-
nü akşama doğru, 11Çiveçek,, ka-
sabuuıdan bir misaf(' gelmişti. Kapının öniınde 
duran bir faytonctan•lflen bu genç adamı, Abdur
rahman Bay bana f61' tanıttı: 

- Taç Osman Ismal Bayın damadı Emin Bay! .• 
Kayın pederi meşhur bir tüccardır.. Kendisi yine 
ticaret için ilk sık seyahad.f.r yapar .. En aziz d0&t-
lanmızdan bulundlddan t iftihar ederiz. 

Sonra da beni genç adama- kdim ettl Bu me-
yanda da bir kaçak esir oldu u ve sıtmacak bir 
yer aradığımı etraflıca anlattı: 

Silrünmekten başka hiç bir mAnası olmıyan şu 
tarzı ha1atımdan utanıyordum. Otekine berikine 
yalvarmak, şunun bunun himavesine sığınmak, ne 
acı blr haldi (Devamı varl 
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Hatson Doğru Saraya Gitmişti 
Vahdettin, Bermutat lngilizlere Beslediği Hürmet ve 
Muhabbetten Uzun Uzadıya Bahsetmiş ve Atlatmışfl 
J\1ist~r . "Hatson" kapiten Ha
h lıdın bu teşebbüsüne ve 
~le Damat Feridin bu teşebbü-

su te · · rvıç ttmesine fena halde sı-
~·irlenemişti. Hemen topladığı ma
urnatı bir dosya haline getirmiş, 

saraya seğirtmişti. Babıaliya ya
~araya seğirtmişti. Babıaliye ya
ın teşebbüsünü, olduğu gibi Vah

:~ttine anlatmıştı. Fakat, yaptığı 
ır Çok gizli müracaat ve teşeb

büslere rag~ men o gu·· ne kadar bir 
t" ~ 
Urlu kaodisine celp ve bende mu-
\'~ffak olamadığı ayan reisi Ahmet 
Rıza beyin, bu hadisede ön ayak 
Olduğunu söylemişti. Bu suretle 
Damat Feride bir cemile göster
lllek ve İstanbulda İngiliz muhab
bet ve taraftarlığının inkişaf ve 
~~llllnümüne bir engel gibi gördü
ğu Ahmet Riza Beyi de hünkarın 
gözünden düşürtmek istemişti. Vah
dettin de buna inanmıştı. İnanma· 
~~sı için de bir sebep yoktu. Çün
k.u, Ahmet Rizanın baş vekalet i
çın çırpındığını, bu mevkie kavuş
ınaıc için Kapiten Halidin delalet 
ve iltimasına da sığındığını pekala 
biliyordu. Ahmet Riza beye, meclis 
kapandıktan sonra, Tevfik Paşanın 
düşürüleceğini ve baş vekalete ken
disinin geçirileceğini de bizzat va
adetmişti. Esasen yapılmamak üze
re edilen bu vaadin gecikmesinden 
gücenen Ahmet Riza beyin, Kapi
ten Halitle, böyle bir teşebbüse a

tılmasını tabii görmüş, ve tered
düt etmeden hükmünü vermişti. 
Mister Hatsona minnet ve şükran
larını bildirmiş ve bu haberin -Tev-

fik paşayq. sğf'Jr~Hm~~iniıf' "= 
• ~"et ı . .ı. ıs er a -

sonun sözlerinden ve tavırların
dan, Ahınet Riza beyin baş veka-
lete getirilmesinin İngilizlerce 

Kürtlerle tanıştıktan sonra Suriyc
ye gidecek ve Kürdistan tarafları
na geçeceklerdi. Tam bu esnalar
da, Mister Hatsonun yanına soku
lan ve kapılanan (Ertuğrul Şakir) 
adında bir ittihat ve terakki muha
lifi, İstanbulda bulunan Kürt mü
nevverleri arasında böyle bir fi
kir ve cereyan uyandığı hakkında 
uzun bir rapor vermiş ve bu mü
him haberle Hatsonun dikkatini 
üzerine çekmişti. O gece de, evvel
ce verdiği raporda, şahsına pek 
fazla bir ehemmiyet, nüfuzuna da 
o derece kuvvet atfettiği meşhur 
Kürt hocayı, Mister Hatson ile gö
rüştürmeye getirmişti. 

O zamanı yaşayanlar, Camiler
den daha ziyade caddelerde ve 
kahvelerde, sırtındaki sırmalı mil
li elbisesile, belindeki gümüş işle
meli kamasile göze batacak gibi 
gezen, boy gösteren Kürt hocayı, 
Bediüzzaman Saidül Kürdi'yi, pek 
güzel tanır ve hatırlarlar. Osmanlı 
ülemasının cehline, kendi ilim ve 
irfanının yüksekliğine halkı inan
dırmak ve bir nevi başı örtülü pro
paganda yapmakla şöhret bulan 
ve bazı kısım halk tarafından, he-
men hem~n ahır zamanın islıirni

yet müncisi gibi, tapinma derece
sinde sevilen bu serseri de işte o 
gece yüreğinin karası ile yüzünü 
boyamaya, memleketinin istiklali 
için, daima küfür ile tel'in ettiği 
ecnebilere yaltaklanmaya gelmiş
ti. 

M ister Hatson bu kıymetli 
~1t•firlerini hic .te J>eklet

mer111~u;-yanmu11 xapı~~~affi1ıı 

emile porsultulmuş tatlı bir limon 
kabuğuna çevirrr.işti. Hazreti ger
çekten çok yormuş ve fakat ,yor-

gunluğunu yeşil bir kese içinde 
sunduğu kargılı Iiracıklarla o an
da gidermiş, unutturmuştu. İki ka
ra yürekliler, sabaha karşı bu es
rarlı binayı terketmişler, ortalığı 

saran sisler içine gömülerek çeki
lip gitmişlerdi. Kapiten Kamilin 

yüzü gerçekten gülüyordu. Elinde
ki not kağıtlarını gurur ve iftihar-
la süzüyor, ve: 

- Mister Hatson, çok müteşek
kirim size ve mister Pantikyana. 
Bulduğunuz bu adamdan aldığım 

malumat cidden çok kıymetli ve 

mühimdir O derecede ki, teşkilat 
tarafından bize verilen (hend buk) 

dekinden Jaha çok ve faydalı ma
lıimat edindim bu gece. Haıret e. 

deceksiniz, ilk temas ettiğim Ce
mil paşa zade Ekrem de Kürt ol

duğu halde, bana bu kadar cnte
ressan mal(ımat verememişti. Bil-

hassa bu adamla olan temasın 

muhafaza edilmesini rica edece

ğim sizden. Geceniz hayrolsun. 
Demiş, o da şehri saran sislere 

bürünüp gitmişti. 

1 334 senesi ikincikanununun 
sekizinci günü akşamı. Da. 

mat Feridin salonunda yine dört 
başlı bir hivanet meclisi kurul-
muştu. <Devamı Var) 

L eda dans aleminin en parlak 
yıldızı olarak. üst başına 

sahici pırlantalar takınır ve eski 
pabuçlarını, asalet ve kan, hatta 
para prenslerine hediye ederken, 
kim tahmin .edebilirdı ki, düşe dü
şe, şemsiye koltuk altında, sabah
tan akşama kadar sokak sokak ça
murlar arasında Bibi gibi ciğeri 
on para etmez birinin peşine düş
sün. Fakat ne yapsın ki ~şte o Bi
bi, hem canmm ciğeri, hem r.iğe
rin in canıı hem başının belası, hem 
belasının başı s~vgili Bibiciğiydi. 

O küçücük Uibisi ne canavar 
şeydi, Her gördüğü etekliğe bin 
gönül takardı. Zavallı Ledasi iş 

bulmak için uğradığı her tiyatro

dan ters kepçe çevrildikçe o Della 
Fortuna kahvesinde yan gelirdi ve 
geceleri, Leda ile buluşmazsa, er
tesi günü çıka gelirdi de, ''seni ok
şamaktaki maharetimi ::aybetme
mek için meşk~tmckteydim' diye
rek onu bir d~ tahkir ederdi. Hal
buki talii gür cllduğu sıralarda Lc
da ona az mı oara vermişti? 

Nankör nankör, ona parayı ve
rirken paranın nereden geldiği

ni belli etmemek ve onu üzmemek 
için ne hilelere baş vurmazdı. Çün
kü o sıralarda Bibicik ptk alıngan 
pek te hassas bir adamdı. Haysiye-

tine dokunan bir kıl bile olsa he
mencecik nem kapardı. Ah nerdey
di o günfer, o ince entrikalar. o şı
pın işi uyduruluverilen yalanlar, 
o tatlı vicdan azapları. Sevgiliyi 
kendine bağlamak için t~ves'iıil e
dilen o bin bir katakulliler? Hele 
aralarında kopan o kıskançlık fır-

Pek te memnuniyetle karşılanmı
~·~cağını hissetmiş, bilhassa bunun 
ıçın de çok kati ve sarih bir temi
nat vermişti. Yine, İngilizlere kar
şı beslediği hürmet ve muhabbet
ten uzun uzadıya bahsetmeyi de 
unutmamıştı. Muhatabını ümit ve
rici, parlak vaadlerle yine aldat
mış, avutmuştu. Çünkü, Vahdetti
nin siyaset terazisi, o günlerde 
Fransa ile İngiltere arasında bir 
fark göstermiyor, bilakis müsavi 
bir ağırlık arzediyordu. Bu sebep
le o da kararını birtürlü veremiyor, 
hummalı tere~dütler içinde çırpı

olduğu halde salona girmiş, güler 
yüzle selamlamış, hürmetle elleri
ni sıkmıştı. Pantikyanın tercüman
lığı ile tatlı bir sohbet başlamış
tı. Kapiten (Kamil) in, İngiltere 
hükumetinin Kürdistan hakkında-
ki noktai nazarına dair verdiği kı
sa maltimat, başı külahlı, beli ka
malı yobazın pek hoşuna gitmiş, 

din ve hilafetin bu düzme hadimi-

IHLAMURLA iLiK su 

nıyordu. 

H ele bir kaç gün evvel, kay
makam Zekinin getirdiği 

Çok mühim bir haber, Vahdettini 
büsbütün çileden çıkarmıştı. İs
tanbulda bulunan bazı Kürt mü

nevverlerinin, bulanık suda balık 
avına çıktıklarını, fırsattan istifa
de ile istiklale kavuşmak ve bir 
Kürt hükumeti kurmak için çalış
tıklarını öğretmişti. Bilhassa İn-
gilizlerin bu müracaatçılara karşı 
§efaat ve şefkat kapılarını açtıkla
rını da haber almıştı. Hiç şup
hesiz ki, bu teşebbüsü, Osmanlı 
camiası üzerinde uyandıracağı fe
lla tesirlerinden dolayı değil bila
kis kendi entrikalarına engel ola· 
cağından hiç beyenmemiş ve adeta 
Ürkmüş, ürpermişti Bu haberi de 

Vahdettine kapiten Halit gönder
mişti. Hakikaten böyle bir teşeb
büs te mevcut idi. Ve işte, kule di
binde İngiliz hastahanesinin bu
lunduğu sokaktaki esrarlı binanın 
salonunda o gece. bu teşşebbüse 
ait ilk müzakere cereyan edecekti. 

Fakat, kapiten Halidin Vahdet
tine haber gönderdiği gibi, bu mü
zakerelere çoktan başlanmış de. 
ğildi. İngiltere hükumeti, 0 sı~alar
da Kürdistan taraflarında sıyasi 
faaliyetlere girişmek kararını ver
miş, Entellicens servisin şark iş
leri elemanlarından binbaşı (No
vil) ile yüzbaşı (Kamil) i istanbula 
göndermişti. Bu iki istihba.ratçı 
İstanbulda bir müddet tetkikler 

ni adeta şenlendirmiş, bülbüle çe
virmişti. Söylediği sözleri, verdi
ği maltimatı Pantikyan ile Ertuğ
rul Şakir tercümeye yetişemt!miş
lerdi. Kapiten Kamilin gerçekten 
yüzü gülmüştü. 

Birbiri ardına ikram olunan kek
ler, çaylar, ve hele verileceği his
settirilen liracıklar Saidül Kürdi
yi büsbütün coşturmuş, hiyanet sa
hasında alabildiğine koşturmuştu. 

Neler söylememişti ki. (Norşin) 

şeyhi Ziyaettinin, Bitliste şeyh Ab
dülbaki Küfrevinin, Garzanlı Ce
mil ve Mutlu Hacı Musa. beylerin, 
Maşarlı Resül, Malatyalı Hacı Be
dir, Dirşolu Ömer ve Şirnaklı Ab
durrahman ağaların Kürt kabile

leri üzerindeki tesir ve nüfuzla
rından, Diyarıbekirli Cemil paşa 
zade Ekrem, Bedirhan oğulların
dan Kamran, Ali ve Celadetin 

Osmanlılara ve Osmanlılığa karşı 
besledikleri menfi hislerden uzun 

uzadıya bahetmiş. bütün Kjjrt ka
bile ve Aşiretlerinin yeri ve yurt
lan, ahlak ve adetleri, hılifet ~a-

kamına karşı olan zahiri hürmet 
ve itaatleri hakkında, bir coğraf
ya muallimi vukuf ve gayreti ile 
ve candan kopan bir cömertlikle 
bir çok maltimat vermişti. İstan
bulda esasen mevcut olup o sıra

larda, ecnebi bir devletin himaye
sile bir Kürdistan hükumeti tesi
sine çalışmak gibi siyasi bir kisve
ye büründürülmek istenilen (Kürt 
taali cemiyeti) ile müessis ve men. 

suplarından da bahsetmeyi unut
mamıştı. Bu cemiyeti idare eden
lerle muhataptan arasında sıkı bir 
temas temini teklüini de bilhassa 
minnet ve memnuniyetle kabul 

ve deruhte etmişti. 

Vakit te gece yansını çoktan 
geçmişti. Katipten Kamil de, Bedi

' :zaman hazretlerini, suyu emile 

Uykusuzluğa karşı, onu tedavi 
edecek hekim - yerine .:öre -
her tiirlii ilaç verebilir. Fakat he
kim muayene etnıcdeıı, onun re
çetesi olmadan, şunun bunun tav
siyesi üzcrSnc u~ ku ilacı almak 
doğru olmaz. U~ku ilaçlarının he
men hepsine insan çabuk alışır, 
onlardan tesir görebilmek ıçin 
miktarını gittikçe arttırmak Ji -
zım gelir. Bir takımı da, hir kaç 
gün içinde uyku getirecekleri yer· 
de, uykuyu kaçırırlar. Ondan do
layı, uyku ilacı ile uywnaktan u
yumamak daha ehvenr.l·r, derler. 

Bununla beraber, uykusnzluğa 
karşı, herkesin ken-Ji kendine kul
lanabileceği zararsız iki ilaç var • 
dır. Vakıa insan bunları da kul -
lanmağa başl:ılınca, alışır, onların 
tiryakisi olur, bir daha onlardan 
vaz geçemez. Fakat onlar,fan bir 
zarar göremez. Böyle zararsız bir 
alışıklık ta, tam manasiyle bir ke
yif olur. Söylemek istedigıın bu 
\ki ilaç ıhlamurla ılık sudur. 

İkisi de iyi uyku ilacı. Ancak, 
ikisi bir arada değil. Ihlamur ılık 
suda değil, sıcak sıcak su içinde 
içilir. Kaynadıktan sonra biraz, 
soğuyarak ılık olursa, bulantı ve
rir. Onun için 1hlamurla ılık su 
uykusuzluğa kar~ı, birbiri arka • 
sından, ayrı ayn kullanılacak !laç
lardır. 

0 

lhlamur kaynar suda haş· 
lanarak sıcakken içilir, ılık su ela 
vücuda dökünülür. 

Ihlamurun sinirleri sakinleştir • 
meğe yaradığını pek eski zaman -
lardanberi herkes bilir. Vıikıa onu 
en ziyade soğuk algınlığına karşı 
terlemek \'e göğsü yumuşatmak i
çin içerler ama ıhlamur o 
iyiliklerinden baska, sinirleri de 
sakinleştirir. Hatta bir zaman, bü
yük hekimlerden bazıları ıhlamu
ru sinir hastalıklarının en ağırı n
lan, sar'aya karşı iyi ilaç ,liye kul
lanırlardı. Gene mesK'ur bir he -

~ 

kim ıhlamur ağacının gölgı•si bile 
sar'a hastalığını geçirmcğe yarar, 
diye iddia etmisti. 

Onu sar'a hastalığına karşı mah
sus bir ilaç d3ye kullanmak, şüp
hesiz, pek mübalağalı olmakla be-

raber, uykusuzluğa kar'1 ıhlıımur 
içmek pek iyi olur. İnsan yemek
ten sonra, hazmı kolaylaştırmak 

için sıcak bir şey içmekten hoşla
nır. Halbuki, akşam yemeğinden 
sonra kahve, çay, hatta midenin 
hazımsızlığına ve ağrılarına pek 
iyi gelen nane yapraklan 8Uyu uy
kuyu kaçırırlar. Ihlamur hem sı
caktır, hazme faydası olur, hem de 
uykuyu ka!.'ırmadıktan başka, o
nun daha çabuk gelmesine ~ardım 
eder. Ihlamurun uyku üzerine bu 
giizel tesiri terkibinde bulunan 
kokulu yağdan ileri gelir. Ihlamur
da bu füze) kokulu yağdan yüz
de 38 nisbetinde hulundufu için, 
onun pek az miktarı bile tesir e
der. 

Ihlamurun nasıl pişirildijini, 
tabii, bilirsiniz. Fakat her şeyi 
ölçüyle yapmıya meraklı ve dik
katliyseniz, söyliyeyim: En iyisi 
bir litre soğuk suya on gram ıhla
mur çiçeği koyarak yarım saat 
kaynatmaktır. Süzdükten sonra 
içerken içine koyacağınız ~kerin 
miktan keyfinize göredir ..• 

Uykusuzluğa karşı ılık suya ge
lince; bunu aksam üzeri yemekten 
önce kullanma-lıdır. Evinizde ya
hut apartımanınızda banyo var
sa, akşam üzeri 35 derece kadar 
ıhk suyun ı~ine ~rerek yanm sa
at oturursunuz. Yemekten sonra, 
büyiik bir çay fincanı ıhlamur, 
sonra da kendi kendine gelen tatlı 
uyku... Banyo yoksa alaturka u
sulde ılık su dökiinmek banyonun 
yerini tamam tutmazsa da, ona 
yakınlaşır, fakat bihakkın dökün
memek değil. yavaş ya'\·aş ve ar
kaya, belkemiğinin üzerine daha 
ziyade. 

Öğle yemeğinden sonra, yanm 
saat kadar uyumak ta, akşam ye
meğinden sonra ıece uykusunu 
kola~·laştınr. Uyku. uykunun ma
yasıdır, dedikleri bundandır. Si -
nirlilere gündüz uyku daha çabuk 
gelir. Öğle yemeğinden sonra, kı
sacık uyku iyi bir maya olur, re
ccleyin uzunca ve rahat bir UYk• 
~tirlr. 

Giorauni Verga 

tınacıklan, o kfü.künlükler ve o 
küskünlükleri gideren, o tatlı ba
rışlar? Neredeydiler? Şimdi ise 
Ledasina Parma menekşelerıni ge
tireceğine mahallenin ne kadar 
kart kartaloz hizmetçi ka:-ısı var
sa topunun da burun düşüren, leş 
gibi etekliklermin kokusunu geti
riyordu. 

Ah o kaybolmuş saadetler, o 
tatlı hatıralar: Işte Appo

lon tiyatrosundaı Leda adı, şan ve 
şöhretin en baş döndürücu yüksek
liklerine parlarken, ve damarla -
rında kralların asil kanını ve cep
lerinde milletlerin milyon ve mil

yarlarını taşıyanlar, saç ve baş yo
larak ve aşkla volkanlar gibi kı
yametler kopararak, eteklerine sü
ründükleri zaman, o ayak •liremiş, 
"Evveli de Bıoi, aharı da Bibıci

JlmdJr'' demifCJ "" rna§ka den1e
ıni§ti. O zamanlar Bfbicik ıap-a
dan Romaya musiki öğrenmeğe gel
miş, on parasız toy bir delikanlı i
di. Halbuki Ledanın o zamanlar, 

saçının en ince teline bile bir ta
cidarın tacı takılı idi. Ne tatlı gün
lerdi onlar! O mektuplar. O çi~ek 
demetleri, o zamanla:: Bibic:ik sol 
elini yüreğinin üzerin.? kor, sağ a
vucunu havaya salar, gözleri mah
mur mahmur yan yan kayardı da, 
yanı sesile "bır an: Bir an ancak! 
Sonra öleyim!" derdi. O da ':)la
yır ölme! Yaşamak ve sevmek la
zım" diyerek ona teselliler verir
di 

Son ekselansın cancağızı için 
döşetmiş olduğu apartma

nın, kapısını, bizzat Leda, şairle

rin ve ressamların ilahi dedikleri 
kendi ellerile Bibisine açmıştı. Ve 
vakit geçtikçe bu iş biraz uzuna 
kaçtığı için, bidayette göz yumup 
duran Son ekselans nihayet bir gô
zünü aralamıştı. Ve Ledayı da Bı-

. biciğini de apartmandan dı,arı deh
lemişti, ama n~ çıkardı ondan. De
ğil mi kiı aşk vardı. Ebedi aşk, o 
kadarı yeterdi. 

Aksi olarak bu sıralarda kendisi
ne ebedi bakir~ adını takınan o şıl
lık ve şırfıntı Moemi çıkmıştı. Ev
velce bütün ga?.etelec Leda diye 
sütun sütun yazılar basar ve ne ka
dar muharrir, edip ve şair varsa 
hep "illa da Leda da, Leda!" der 
dururlarken, bırdenbire hepsi bir
den harrengürra Noeminin taraflısı 
olmuşlardı. Ona dönüp !.ıakan bir 
şair, bir gazeteci, ilaç iı;ın olsun 
bir edip bile kslmamıştı. 

Ne var ki, sahne muharrirlerin
den Kavalyere Ciyamone her ba
haya kendisine sadık kalıyordu. 
Noemi, ondan her şeyini çalabilir
di. Fakat Kavalyere Ciyamone ile 
o adamın kendisi için yazmış oldu
ğu bir piyesı, kendisinden alamaz
dı. 

O gün Kavalycre tiyatro impre
zaryosuyle konuşuyordu. Kavalye
re telü piyesi masanın üzerine 
sermiş, ve anlatıyordu. Bu dans, 
hem dans, hem tarih, hem de f el
sefe olacaktı. B:rdenbirc kapının 

kanatlan ardlarına kadar a~ılarak 
içeriye Leda dalcı. Soluğu soluğu
na: 

' 

"- Ah Kavalyerciğimı sehirde 
sahneye oynayacağım o me~ur e
serinizden başka bir şeyden konu
şulmuyor. Ha işte eser. Durun da, 
bir daha gözden geçireyim" dedi. 

F.a:kat Kavalyer cürmii meşhut 
üzerindeyken yakalanmışın biri gi
bi, ayrı ayrı makamlardan ancak 
A lar O lar diye bi.ldi ve sonra g5-
ğüs ve avuçlarile masanın ;izerine 
serili olan eserinin üzerine ka
pandı. Imprezaryoys:ı >Öbürlene
rek başını kaldırdı ve kapıda du
ran kapıcıya, "ben size. bu,.aya 
kimseyi sokmavmız demedım n•i?' 
diye gürledi. 

• 

1 şte o gün gök kubbesi Lcda-
nın başına düşımiştu. Ora-

.. an yelken k:.ırek çıktı ve bıraz 
teselli bulmak için Bibinın otur
makta olduğu B\ifı kahvesine gıt
ti. Bibi eş dostla çevrili idı. Hep
si de Ledanın 8 özüne girebıJmek 

için ebedi bakire Noemiyi çekiş
tirmeğe koyuldular. Bazısı zarafet· 
siz olduğunu, bazısı stili eksik ol
duğunu ileri sürdü. I;;te bu sozle::
Ledanın konuşan yüreğıne serin 
sular serpmiş o~dular. O gün Mn 
avunmuş olarak kahveden ayrlldı. 

Nihayet taşralara gidilmıye ka
rar verildi. Hem de t,u kararda ne 
kadar isabet etnıış oldukları, Ge
nova istasyonundan dışarı ayak 
basar basmaz belli oldt:. Ledayı o
rada açık kollarla karşıladılar. 

Yardımına koşmakta bayağı ya
··ış ediyorlardı. Dans dersi öğren
mek istiyen yirmi müşteri kız çık
tı. lyi yürekli ir..sanla:- ona ödunç 
paralar vermek istiyorlardı. 

Işler tıkırında gidecekti doğru
su, fakat aksi şeytan... Bibiciğin 
bir para meselesinden polisle ba
şı sarpa sardı. Onu oradan kurtar
mak için yirmi frank istikraz e
dildi. Yirmi frangı ödemek için de 
kan terliyecek kadar çalışmak la
zımdı. işte tam o sıralarda hasta 
düştü. 

Leda vaktile bir yana para bi
riktirmiş olaydı, hastanenin ücre
tini ödiyecek parası olur:iıı, diy~
ler bulundu. Evet. Leda para bi
riktirmemiş değil biriktirmişti. AJ 
buçuk bir şeydi. Hastane masra
fını karşılıyabılirdi. işte ondan do
layı Bibi onu hastanede ziyar~e 
gidiyordu. 

Bir gün hastaneden dönilşte 

eş dosta 
"- Ah bir halim görseniz. Yü

reği olanın yüreği burkulur. Dü
şüniın bir kera ne sefalete düştü. 
Halbuki ipek yataklar içinde uyu
mağa alışıktı . l'anınmıyacak bir 
hale geldi. Göğsundekı .<anscr ne 
çirkin şey! Herkese göstermek, her 
kese ellettirmek istiyor. Ona iyi o
lacaksın dedım. Hüngür. hungür 
ağladı. Bana sadık dost bir sen 
kaldın, dedi. Elbette.. Elbette de
dim. Birdenbire yataktan kalktı. 
Göğsüme atıldt Ellerimi optüı op
tü. Çok yürekler acısı bir hal Da
yanamıyacağım. Artık bir daha o
nu gidip görmiyeceğim. Yureı;im 
taş değil ki" dedi. 

Cebindeyse Ledanın ·ıastane i
çin biriktirmiş olduğ l son parası 

__...__,_~......, ....... llA-...ı.s:ı:anowda bulunan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~--~---~--~~~~_] 

vardı. 
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Beck "Polonya Baltıktan 
Asla Atılamıyacak,, Dedi 

Hariciye 
Vekilinin 
İzahatı 

(Başı 1 inddt') 
bat idnme etmekteyız. Selanik aıılaş
ması Bulgar komc;ularımız111 Dalktı!l 
Antantı memleke+ !erile ıniinasebniı
nı daha samimi bir hale getirmiştir. 
Bulgaristan, Baıkan yarım ad.ısında 
hepimizin istediğımi~~ :.umimi te>sriki 

(Başz 1 incide) j lonya - İngiltere itil5fmın ne gayesi 
umumi olarak söylenilecek ı:;e~n fik- ve ne de çerçeveleri almayıp, belki 
rimce, muhtelif cicvletlcr nrasındaki bizzat itiliıfın aktedilıni~ o1ması kcy
münascbetlerin çok daha ferdi bir fiyeti oldugudur. Bu dn, Almnnynnın 
mahiyet ve manzara ikti::mn etmiş ol- siyasetinin ma1isat ve tasavvurlnrı 

dugu tebeyyun etmekle telhis edile- hakkında hiıküm vermek bakımından 

]arına malik bulunan bir f!yalet mev 
zuu bahistir. 

Tek Tarafh İmtiyazlar 

Burada mesele, tl.'!krar mesdana mesai icin lüzumlu bir amildir ve 
çıkıyor. Hakikatte mevzuubahsolr1ı1 Bulgar dostlarımıt. ela istikl.11 i~in lıı
nedir? Bizim, ş:ırktaki cyaletlc-ri ll':! 1 zumlu olan Balkanlılar tesanud 'fae 
muvasalalar•nda Alman v~~anci?§l~- bağ~ı. b~~~n'.11akt~dırla'.·· Bul~ar B?ş: 
rına mtişkilfıt çıkarmamız ıçın hıçbır 1 vekılı Kuseıvanoııın 7.ıynretı her ıkı 

bilir. mühimdir. 
Umumi düsturlar zaafa uğramış 

bulunmaktadır. Bir devletin diğ·~r bir 
devletle doğrudan doğruya baş başa 
konuşması gitgide sık vukun gelen 
bir hal olmuştur. Bize muteallik hu
susata gelince, çok vnhim hfıdiselc
rin zuhur etmiş olduğu tebeyyün et
mek icap eder. Bazı devl2tlerle olan 
temasımız derinleşmiş ve daha kolay 
bir hale gelmiştir. Diger bazı ahval 
de ise, vahim müsküllc:.- baş göster
miştir." 

Polonya· Almanya Pakta 

Beck, bundan sonra veknyii tarih 
sırasile ele alarak Ingılterc \'C Fran
sa ile olan itilaflardan bahsetmi~ı 

bu anlaşmaların hiç kimsenin aley
hinde olmadığını tebarüz ettirmiş ve 
nutkuna şoyle devmn etmi~tir: 

Alman devlet ::eisi Leh - lngiliz 
anlaşmasını bahane ittihaz ederek 
bizzat kendisinin 1931 te bizimle c.k
dettiği itilfıfın mevcut olnıadıgmı 
bir taraflı olarak ilfın etmistir. 

Danzig Şehri Meselesi 

Vaziyet hakkınd_ suhih bir fikir c- sebep yoktur. tarafın bu kanaatim teyit elmişt~r. 
clinebilmek için her şeyden evvel "ni- Kendi arıu:inıizde hiikiıniwti _ Bundan sulh hesabına evinmek 15-
hayetülemir mevzuubahis olan mese- mizi tahdit etmemiz i~in de hir zımdır. Balkanlı miittefiklcı·imiz ay-
le nedir?" sua!iııi irad etmek rnuvı:- sebep göremiyoruz. Birind ,.e ; . ni hissiyatla mütchassistirler. 

fık olur. kinci mesebyc )'ani Danzigin is - Bir Avrupa harbinde 
Bu suali sormadan ve buna ceva}J J tlkhali ve Pomeran.Y:ı \'asıta,i.\"lc 

Saracoğlu; "Niuhtemcl bir Avrupa 
vermeden Almanyanın Polonyayı a- ınu,·n ala mc elclerinc "'eliıı<'r-, h 

1 .. arbinde Ti.irkiyenin stratej;k vazi-
liıkadar eden meselcle: hakkındaki 1 Alman hiikümetiniıı bizden daima 

yeti onu harbe süriikliy.?cek midir'!" 
beyanatının csasım lfıyikile kavrıya- hir taraflı imtİ.\ azlnr taleı> cUl•"i-

" sualini şu cevapln karşılamıştır. bilmekliğimize imk,1n yoktur. ni giiriiyoruz. Kendine hiirmcti o-
• h k t" • d "- Sarih olarak sö;\'li)·ehilirim: Garba karşı nattı are e ımız c n lan bir devlet, hic; bir zııman frk 
· ş· d D · - Tlirkiye bö)·lc bir ihtimalde kati bir evvelcç bahsettım . ım 1 anzıg ~er- taraflr imti:rnzlur \'Crıne;r.. 

h · · · t'kb 1' d · Al bitaraflık muhafaza etmek i tc-best şe rmın ıs 1 a ıne aır - Bu mütekabiliyet nerede kaldı? 
manya tarafındnn yapılan teklif mc- Alınan teklifleri bu hususta ser:.ıhat-
sclesinc Pome:-anya, Voyvodalığı va- t h • . • en ma rumaur. 
sıtasile Almanya ıle sa.rkı Prusya a- Al d 1 t · · l' d Si . • ~ . man e,· e reısı nıı .< ıın a, o-
rasındakı muvasalaya ve t olonya ı- k d .. t fl b' .:1 • • .. . va ya a uc ara ı ır con omınıum-

ıncktedir. Bununla beraber muha
riı>l('r Tiirkiye iiıerinde fiili bir 
tnz~·ikc tcşchbiis edecek olursa 
ıncmlekctiın i<'abında silah ktı\"· 

\'etiyle istiklaline hiirmct ettin•-
an a se ı. oy e ır e ı ter. a - k . le Almanyayı :nıışterekC'n nlakaclar J d b h tt' B" 1 b' t kl'f b h 

eden meseleler~ temas eden mevzu- dild·-· . 'lk d f 1 k Al cc tır.,, 
. se ıgını ı. e a 0 ara man Hariciye Vekili, Italyamn Akdeniz-

lnra sıra geldı. ı d 1 l · · 28 d · ı · · · 
. h kk l J • .. ev e reıstnın nısan el soy eaıgı de geni~leme siyasP.ti kurşı:.ında 'l iirk Oanzıg a mr a lazı umumı mu- t kt .. d". .. ·· b t k :ı 

1 

nu u a gor ugumu cyan t- me .. ·· · .. k.ld · h · · Jahazalarla söze başlıyacağım. Dnn- b . ı· d b 
1 

goruşunu şu ~e.·ı e ıza ctmıştır: 
. . . 1 mcc urıye ın e u unuyoruın. Ev - " T" k. d 

zıg serbest şehrı Vcrsıulles mua ıc-
1 1 

b . .. 
1 

d - ur ıye ~ ve Italyada her iki 

Almanya 
~için TelCiş 

Ediyor? 
fBaşı 1 ittcid•') 

Alman mecmuasının hulasaten 
naklettigimiz bu fikirleri Almanların 
Bnlkan devletleri hakkındaki dü:;-tin
cesini anlatmağa kafidir. 

A lmnn mecmuasının bu mutule-
alarını anlamak için de, Al -

manyanın cihanı istila için ortayı 

attığı "hayati saha" tezinin manasını 
bilmeğe ihtiyaç vardır. 

Almanyanın "hayati saha" tezi -
ni de Falih Rıfkı Atny iki gün evvel 
"Ulus'' da çıkan bnşmakalesinde ~öy
le izah ediyor: 

"Yeııi Alman:rn i~in "Ha;\·ati sa
ha'' demek , şimdilik kendisine yi
~·eceğini ,·e ham muddcsini \'eren, 
sanayi mamulatma pa'.rnr hizmeti
ni giiren, yani iktı-ıad('n kendisini 
tamamlayan \ 'C her ~nrt altmda 
kara \ 'C hava kuvvetlerinin do~ -
rudan doğruya miidafaası altında 
bulunan saha demektir. Bu ~aha -

1 

1 
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İngiltere ve Fransa 

Mukabil Tekliflerini 

Moskovaya Bildirdi 
(Ba .. ı 1 inci el") 

ittifak teşekkulüne zaruri olarak " 
bep olacağı ve bunun da dünyayı i~ 
muhalif bloka ayıracağı mütale!t 
da bulunmuştur. 

Chamberlain'in İzahatı 
Londra, 5 (Hususil - Miste 

Chamberlain, bugun Avam Kams · 
rasında sorulan suallere cevap ver · 
ıniş ve Rusya ile yapılan muzakerc
lerin İngiltere tarafından luzumsıı 
hiç bir tcahhüre uğramadığını anl t 

tıktan sonra müzakerelerin hoşnut · 
luğa deger bir neticeye varmama 
için hiç bir sebep tasavvur etmedi 
ni söylemiştir. Mister Chamberlaııı 
Fransanın cevabını vermiş olduğu · 
nu, 1ngilterenin cevabını hazırladı · 
ğını söyledikten sonra diğer bir hÜ • 

kumet tnrafından vukubulan teklif · 
!eri aynen kabule imkan bulunmn · 
dıgını ve İngiliz menafiini düşünme" 
lazım geldiğini anlatmış, daha sonr 
İngilterenin Rusya, Lehistan, Yun · 
nistan, Romanya ve Türkiye ile sıJtı 

temaslarını muhafnza ettiğıni iliı' c 
etmiştir. 

Dr. Rüştu Aras bugün de İngilte
re Hariciyesi ile temas etmiştir. 

Litvinol'un istilası ifi 
Rusya Hariciye Nazırı Litvino • 

!un istifası meselesi halô tenevvı:ı' 

etmemiştir. Muhakkak olan 
Bu meselenin hali hazırdaki saf· 

hasına geçmeden evvel müsaadenizle 
kısa bir tarihçe yapacağım: 

Bu ıUlafın akdıne ve tatb1kf'1" i lir. k 
etmek şcrelınc mııl olmuoı b:.ıhınmak

lı •ım bana itilafı tahlıl eıı <>k m~
burıycımı yi.ıklcmcktcdır. Hl?4 ıııı·1 rı 

o ene büyuk chenunıycti h. ız ..,ir h'l
dısc mahıyctıni almıştı. Bu itilaf ılc 

iki buyilk nılllct arasındaki miına e
bctlerin tarihınc daha mus:ı.t bir c -
reyan vermek, her gunkü ihtilali ra 
\ c hosmanc maksatlara tı'ı dm ol n 
muzır havayı ortadan kal<iırrrk, aııır
lardnnbcri birikmiş olan aüşrnanlı ;
l:ırın fcvkınc yükselmek ve mutek bıl 
bir hurmctin derin tcmelle"in1 atmak 
tcşebbusunde bulunmu&tu. .F nalı •-ı 

ed'l · d • ·ıd· A 1 1 ve ce yapı an azı goruşme er c u - memleketin Akd.enb;de rahatlık işin-
desilc icat ı mı<j egı ır. sır ar-ı · b" 'tT f ld t kd' d -

· b" h"d' d" O <r mumı ır ı ı a a var. ıgı a ıı e. de en esaslı bir iımil oldu.i!u V·' bu danberı mevcut ır a ıse ır. oh- Sl k 1 · · · · .. 1 • .~ - · 
.. l k l" r e es ova ya mese esının gorıışu mesı sebeple onların mevcud:y,,t!crinin liı-rusunu soy eme azım ge ırs , - iht' 1· t 1 .h d'l kl kl'f • . ıma me e mı e ı me e ı · a o- 1 b l • • ı bap ve avamil bcrtara[, bu hadısc 

1 
zum u u unaugu ~mıan~i ınevcut-

Leh ve Alman me:liaatlerinin nıüs- unmuştu. . . tur. Italya ile münasebetlerimizi ve 

nın hugiin tel8ff uz olunan huri u • 
du .Merkezi Avrupa ile Balkanlar
dır. Biiyük Alınanyn bu ha)·ati 
sahada hiç bir devletin miidahnlc
sini kabul edemez. Bu hayati sa· 
hada kendisi ile sanayi \'e ticaret 
rekabetlerine müsaade cdemeı:. 

Bu bölge bir ne\ i Monroc prensi
bi ile her türlii müdahale;\·e knr::i ı Moskovanın, evvelce yaptığı teklifle· 
Almanyn tarafından müdafaa ı• _ re mukabil İngiliz ve Fransız teklif· 
dilmek icabeder." lerini aldıktan sonra muzakereleril' 

Bunun içindir ki, Balkan Paktı • devam edeceğidir. Litvinofun harıcı· 

nl olmok i~ı1~1lnn "1 ,. t chh uı, 
dalma siyasi hareketin en (!Uzel lm
k.ınını t kıl etmı tir. Son 1 m nl r n 
en tchlikelı ıınlıınnda, Po!oı11·ıı sıy -
ep, bu prc 'pe pıı,yı:;~ f''tıgi 1 ı o. t 
ctmıştır. Bu zo\•lycden bnkılıııca hu 
ilılafm feshcclilmesi az <'1ıcmrniyet 1ı 
bır hfıdıse değildlr. Bır iti'o\fır. kıy
meti o ltilfıfın verdi •I netiecl,,rlc ul
çulur. 
Tarafeynden bırınin t kip t'1 tı1ı,i slv.ı-

ct 'eya h.ıreket -tarzının itıl ır. pre"l
sıplerindcn ayrılmıs olması b1~uoı b ı 
zaafın veya bu gaybubetln rr.nlemil'i 
tutmaklıgımızı icap etlirmf'Z. 
1934 tarıhli Polonya - Al..,..:ınya •t•
liıfı bir mutekabıl hilrmct ve yı koın-

uluk itilafı 'c bu IUb rl:ı de\ ıctım'
zın hayatına, Almanyanırı h yatın.ı 
\C bütun A\·rupanın hnyn••rJ fayd lı 

bir yardımı dokunmııştur. Fnk:>t ve
re, siyasetimizin htirrıyetini tah<lıt 

eden bır mônada, gerek bıulen bır tn
raflı \'e hayaU men! :ıtlerirn'zJn trli ı 

k. bil olmıyan fl'dnkarlıkl. r • 1cl>lnd" 
bulunmak için bir nmll pibi t!'.slr e
dılmeğc ba lanıldıgı andan"'eri h k.l~i 
mahıyctını kaybetmı~tır. 

Berlin, izahat A.lmadı 

Simdi halihazırdaki vaziyete ge
çelim: 

Almanya, Polonya - lngillere EU1· 

laşmasını 1934 itilafını fesih için bir 
sebep addetmiştir. Almanlar tarafm
dan hukuki mahiy0 ttc muhtelif iti
razlar ileri sürulıniıştur. Müsaade
nizle, hukukşinaslnrn Alman hüku
metine bugün tcvcl' ec.lilecc!t olan ve 
Alman muhtıra::.ına vermiş olduğu 

muz cevabın m~tnine . müracaat et
meleri tavsiyesindl.! bulunacağ1ın. 

Bu lıftdiseııiıı diplomutik cşkfıli 

iizerine uzun müddet naz.ırı dik
katinizi {'elbctmek istemem. Ynl
nız, bu hôdisenin bazı sa(lınları 

bir hnsusi~·e t ar:ıetınektcdir. Al
man muhtıra ı metninde de miı -
tehan olduğuna görl', Alnımı hi.i-
1.."fııneti, karar1111, akdedilmi5 olan 
itilfıf ın mahiyeti hakkmrb ne in. 
gilterc hiikuınctinin, ne dP- Polon
=' a hükumetinin ıniitalca l ırıııı h"t· 
kik etmeksizin gazete h.1bcrlcı·iııe 
·stiıınt cclcrck. ittihaz ctıııi~lir. 
Halbuki bu cih*.:t, bir guna mus-

kulat arzetmem::kle icli.Nitekim Lon
drado.n avdet eder etmez, A~man se
firini kabul etmiye umade olduğumu 
beyan ettim. Mumaileyh, bu gline 
kadar bu fırsattan isti!adc etu iye 
luzum görmedi. 

Bu hal neden dolnyı haizi ehem
miyettir? 

Sadece muhak •nr cdc:>n herke ı

c in acık olan b'r 'il.:Y varsa o rl:ı bu 
kararın ittihazmcl.ı. "ımil olan şey, Po-

b . k'ld t f · · · t'ı es'dir Başkalarının menfaatlerHH p:\Zm·- Ita lyan siyasetini görüs tanımızı b''· bet ır şe ı e e sırının ne c . ı . • . 
D · t k' Al t · l · P:>lonya lık ınc\·zuu \'aı>mak itivadında ol- zaviyeden tetki!t edebilirsiniz . ., anzıg e ·ı matı acır crı - • ~ _ 

d h madı~ımudan, hu kabil giirii~nıc- H 
nm Deniz aşırı ticareti sayesin e u atay ve Suriye 

h . leri derinleştirıne~e -.ığra-;madık. 
şehrin inkişafım ve rcfcı mı tenıın Muharrir yazısına şöyle d~vam e· 

nın en kuvvetli unsuru Türkiye ken- yeden ayrılması üzerine . harici) ' 
di menafilni korumak için başka dev personelinin miıhim bir değişiklıg~ 
Jetlerle müzakereye girişince Alman- uğrayacağı şayi olmuşsa da şayial.ır 
ya telaşa düşmüştür. Onun bu telfışı, 

Gene bıırıun gibi nderni tecavüz etmektedirler. diyor: 
misakının ::rn sene için temdıt edil -

sadece maksadım açığa ~rurmaktatı 

ba ·ka bir şeye hizmet etmez. Mazide, bu şehl"in yalnız inkişafı "Bir gi.in VekilN latife tarzında 
mesi hususu, son gorü~meler esna . 

değil, hikmeti vlicudiı de yegane bii- sında bize miisbet hir. bir sekıldc tek- sormustum: F akat Diplomatische Corrcs -
yük Polonya nehriniı'ı munsabına kii.- t. • "- Sancağın Türkiyeye bağlanma-

lif eailmiş d~ğildir. Gene bu husust::ı pandenz gazetesi Almanyanı:ı 
in olmasına kati smette baglı idi. sı ne c:ekildc obcaktır:'" 

Bugün de bu şehir Baltık d.:!nizile 
irtibntımızı \c.min eden nehir yolu 
nun ve başlıca şımendifer hattının 

üstünde bulunmaktadır. Bu, hiç bir 
yeni .formüllın degi::iiremiyeceği bir 
hakikattir. 

Danzig halkının hakim ekseriyeti, 
bugün Almandır. Fakat bu şehrin 
mevcudiyeti ve reıahı, Polonyanm 
iktisadivatma b:ıglıdır. Bundan ne gi
bi bir ~etice çıkardıK ·: Biz d2ıırıa 
katiyetle deniz ticare~imiz!n ve Dan
zig deniz siyasetimizin hak ve men
faatleri sahasında ::lurduk ve bu sa
hada azimle du"aca~LZ. Makul ve uz
laştırıcı hal çareleri arnmakla ser
best şehirdeki Alman ekseriyetinin 
milli, ideolojik ve kültürel inkişafı 
üzerinde bilerek hh:bir tazyik icra 
etmek istemedık. 

Hakiki Maksat Nedir? 

Misal zikretmek suretilc nutkun-.u 
uzatmak istemiyorum. Çünkü bu mi
saller hangi sıf:ıtla olursa olsun bu 
meseleye karşı alaka gösteı·mi · olan
larca kafi derecede mal(ımd:.ır. 

yarı resmi bir takım telmıillcrcl~ Sualimin ce•ıabı ba«ka bir sual tıl- maksadım açığa vurmakla kalını -
bulunulmu tur ki bunların Alnıan yor, tehdide de geçiyor ve diyor ki: 
hukumetlnin mumtaz mümeı.;,.lllcri du: "Tiirki~·e Boğazların anahtarını 
tarafından yapılmrş olduğu mı..hak - - Sclr Almnnynya ne şcki'de dön- her ne -;ekil \'e her ne mak-ıatlıı o-

k k L"' k • :mÜt, tu? ,· t k k" l a ·tır. I.' a at bu görusmeler esnrısın- - Jursa o sun gc\' .. O me ıın an nrı-
da görüşülen mcvzulı:ırdan çok d hn - Hatayın Türkiyeyc ilnakı Ha- nı giisterecek h(!r tiirlii oyunun 
ileri giden bir takım telmih !er daha tay meclisini 11 l{arıırın:ı bağ!ı ise 1 Ila- tehlikeli hir misal teşkil c:vliyeı·c-
yapılmıştır. İcabında bu mevzba ye- tay meclisinin biii tiı~ nwsı Türktür) ğini \'e hentler bir kere açıldı mı 
niden a\'det etmek hakkını mulıafa- Ttirkiyenin bu birfoşıneyi istcdi~i mıı suların hücumunu durdurmak hıı-
za ediyorum. llım bulundugunrı göre Hatlty mcc- su. undaki azmine bekçinin artık 
Almanya • Polonya Hududu lisini böyle bir :rnr.ıt· vermc-kten nıe- hakim olaın1;\'a<·ağ11u Tiirk hiikiı-

nedcn sebepler nelerdir'.' metinin bilmediği diişiiniileıncı." 

Alman şansöliyesi. söylemı~ oldu "-:- Hat~y .Meclisinin böyle '1 ir hal j Alman gazetesi şunu bilmelidir kL 
ğu nutukta. kendi tarafından bir fo- seklıne muracaatc mecbur kalmıya- Ciimhuriyet Türkiyesi Osmanlı im -
dakarltk olmak üzere, Polonyn ile cağını iimit ed~rıın." paratorluğu devrindeki Türkiye de
Almanyn arasında mevcut olar hu - Saracoğlu, son ol•ırak Surlyeye ğildir. Bugünkü Türkiye memleke -
dudu knti olarak tanımnk ve kabul karşı Türkiyeniı1 gilri.h;lerini de şöy- tin menfaatlerini müdrik olan, ve 
etmek teklifinde bulunmaktadır. Bu- le izah etmiştir: bu menfaatleri korumasını bilen bir 
rada itiraz kabul etmez olan malikiye 
timizi hukukan ve fiilen tanımak mev 
zuu bahsolduğunu tebyin etmeğc 

lüzum görmüyorum Şimdi bundan şu 
netice hasıl olur ki bu t~klif dahi, 
Almanyanın Danzig ,.e otomobil yo
lu mesclesiı1deki taleplerinin bir ta
raflı olarak kalması kemıyetıni de -
giştiremcz. 

"- Suriyeyc :rnr~ı hislerimizin snn hükümetin elindedir. Bunun için d.:? 
derece dostane olduğunu miıteaddit hariçten telkin ve direktif almağa 

defalar söylemi~tim. Bu mi!Ietiu o:a- ihtiyacı yoktur. Turkiye hiikumeti 
adetinden ba~ka bir şey istemiyoruz. her şeyden ziyade istiklaline dtiskün
Isyan hareketlerin" ve mimayi:ilı>re dür. Kendi siyasetini kendi tayin e -
ğelince, bu tamamile Suriye"1in i. :- der. Almanya Türkiyenin dostlugu
dir \'C bizim ynhan<'I ınenılf!J.cilerin nu muhafaza etmek istiyorsa her 
dahili işlerine ~rnrı\;m<ık iıcldimiz cie- ! şeyden evvel bu tehdit ağzını bırak-
ğildir." malıdır. 

tahakkuk etmemiş, bu da Rus ı;ıyıı· 

setinin değişmiyeceğini isbat etmi • 
tir. 

Yeni Hariciye Komiseri Molotof 
harici siyaset uzerindeki ilk nutku 
nu, Rus yüksek Konseyinin <parl:ı • 
mentosunun) ayın yirmi beşinde tcıp· 
lanması üzerine irat edecektir. Rt c 

8 zctclc•ri, milwcr dcvlC"tll'rini sici • 
uetıe tenKıae Ut:!vauı .......... • 

her İngiliz siyasetini tenkit etm 
mek tedirler. 

Taymis gazetesi. bugünkü b:ıı:; 

makalesinde. Rus siyasetinin bir t -

hav\•Ül geçireceğini söylemenin dog 
ru olmıyacağını anlatmaktadır. 

Fransa gazetelerinin çogu da a~ • 
ni fikirdedir. 

Petit Parisien diyor ki: 

Moskova hükumeti. İngiltere \ e 
Fransa ile memnuniyetle bir siyasi 

ve askeri ittifak aktedeceğini ve ou 
suretle de şarki Avrupadaki orta ve 

küçi.ik devletlerin kendiliklerinden 

Rusya tarafından garanti edilmiş bu

l unacagını bildirmişti. Bittabi aliılca

dar memleketler Rusyayı kendi ta

raflarında gormek için ona da sarih 

teşriki mesai garantileri vermek mec 

buriyetindedir. 

Fakat mndemki hattı hareketimize 
riayet edecekleı in. beyan \'c ''bu e
yalet şehri, hiçbir zaman Polonya i
le Almanya arasında bir ihtilaf mev
zuu teşkil etmıy ::ccktir:' mütaleaS'l
nı serdeden Alman <.!evlet adamları
nın miiteaddit beyanatlarından son
ra Danzigin A~manyay·ı ilhak edil
mesinin istenilı3iğin: oğrenmiş bulu
nuyorum. Mademki serbest ~ehrin 
mevcudiyet ve hukukunun ınlışterek 
garanti edilmesine dair olan 26 mnrt 
tarihli teklifimiz cevnpsız kalmıştır 
ve mademki, bilaki.; bu teklifin mü
zakereden imtina mahiyetinde tel.lk
ki edilmiş olduğı.mu ö:,,trenmiş bulu
nuvorum. Hnkikat halde mevzuuba
hi; olan nedir? Sııalini irat etmek i
çin kendimde bir mecburiyet hisse
diyorum. 

Bu mülahaznlorın ziyası nltıncln 

benden Alman muhtırasının son fık
rasına bir crvap vermemi hem de 
haklı olarak beklersiniz. 

• · • Tiı'bb t ·ııc All>'"' ue_•·k ın ı1ut- çin uslu ve uysal .lavranmak g1>rektir. ği takdirde Polon;\ a hükumet ı, a- • en rop "J ., 

Aslu tehdide ıııaruz olmıı ·:ın Dau

zigin Alman halkının h iirriyetll'rİ 
mi, bir nii(uz meselesi mi. nihayt•t 
Poloııyavı Baltıktıın siiriip ntrrnk 
ınt• ele i mi nıe,·zuu hah i tir? !lal 
buki Polonya. kendi inin Baltık • 
tun iirüliip nt ılmasına asla miis:ı

ndc ctmiycccktlr. Pomeranya Voy
vodalığımızın içinden yapılacnk 

münakalat hakkında da ayni mii
lahazalar dermeyan olunabilir. 

Bu, Pomeranya Voyvodası" keli -
meleri üzerinde !Srar ediycrum. Zira 
"Koridor'' tabiri suni bir icattır. Çi.m 
kü, öteclenbcri Polonyalı olan yalnız 
vuzde nisbetı pek ciizi Alman k lon-

Bu fıkrada şöyle deniJ.rıektedir· 
eEğer Polonya hük(ımeti. Pclonvn -
Almanya miinnsebatının vrm1drn mu
knvelc\ 1 olarak tanzim eıil'"" c:!nC' e
hemmiyet atfediyorsa, Alman hükiı
ınetl, bu hususa meyynldır.,, 

Zannıma kalırsa , hattı hareketi-
mizi - esas itibariyle - tarif cttım. Be
yanatımın vuzuhu için i11te hır hulj
sa yapıyorum: 

.. Böyle bir itilafın akdinde ·ımil, 

Alman şan.söliyesinin nutkundll ı;; -
rar ile zikretmiş olduğu kelime: olan, 
"sulh" olacaktır. 

Bütün Hedefimiz: Sulh 

Sulh, şüphesiz Polonya siyr,scti -
nin çetin ve biiyük gayretlerınin .1e
defidir. Bu kelimenin hakiki kıyme
tini tamamiyle iktisap edcbıl!1'esi i
çin, iki şartın yerine getirilme-.i ı:ı -
zımdır: 

1 - Sulhcuyane emeller, 

2 - Sulhcuyane hareket metod

ları. 

Eğer Almanya hükumeti, mem -
leketimizle olan münasebetlerinde 
bu iki prensibi tatbik edecek olursa, 
tabii biraz evvel izah ettir,im pren -
siplere riayet edilmek şartivle. her 
türlü müzakereye girişmek ımkfım 

elde edilmiş olur. 
Bu ıwki ltlt• miizakcrl·lerc giri,iJdi-

deti , ·eçhile. son zamanların t tı • kunu tetkik etmiştir. Bu sıra•la Dan- Merak Uyandıran Nokta 
rübclcrinden de istifade ed<'rck, zig komiseri Hor:;ter il~ f!yan rr.ıh-i 
hiiyiik bir hiisniinh·etlc me~~·lı·~· i Greiser'in de bu toplantıya İ;itin::k 
objektif bir ~ckilde tetkik cd,.rcJ ... ettikleri bildiriliyor. 
tir. Sulh kınnetli ve ar:ıu edilt'll Berlin mnhafili. resmi hk hir mii-

talea serdetınemcktedir. Fa!<at nut
kun bir çok no~taları tC!nkit olunu-

hir şe~·dir. Hnrı>lerlc kanıı bo,\ nn
nıı~ olan neslimiz ~Hphesiz f>i r 
sulh dencsine la~· ıktır. Fakat "Sul- yor ve l\Iiralay B ı·:t'in her milletin 
hiin da dünyndaki hemen hiitün kendi mukadderatın.ı hiıkim olması 

sc~·lcr gibi. fiyatı \'tİk'.'iektır. fakat 

fil~iisii7. değildir. Biz Polon;\ a
lılar için her ne pahnsına olursa 
olsun sulh fikri mevcut değild ir:' 

İnsanların, milletlerin ve devlet

lerin hayatında paha bi<;ilmiye.:-ek o
lan bir tek ~ey vardır: O da ~ercf ve 
namustur." 

Nutkun akisleri 

Londraı 5 (Hususi ı - l'tu~iiı1 l'ı

kan Berlinin akşam gazetelC'ri. Le· 
histan Hariciye nazın 13. Beck'in 
nutkundan bir tek kelime ile bahset
ınemektedirler. Fakat Beck'in nut
kunda mevzuu bahsolan cevabi nut
ta Berlin hükumetine tevdi olun
muştur. Notada iki memleketi alaka
dar eden hadiseler tavzih ediliyor ve 
Ingiltere ile Lehistan a:asında mü
badele olunan teminatın aı..!emi teca
vüz misakına uygt:;ısuı olmadığı an
iatılıyor. 

Her 1Titler, hugıii1 oJ!den sonra 
Bcı tcsgaden de Hat'iriyc n.ızırı vem 

esasına pek te il liiut etmeıliJiııi suy
li.iyorlar. 

Londra, Paris, Romada 

Beck'in nutku Londrad. l;ok iyi 

karşılanmıştır. Jııtuk çok miivazcne
li ve her lccavliz <lü§tinccsinden u
zak sayılmıştır. 

* Paris. nutukta hukiın olan ~ükfım~t 

azim; vekar \'c itidali tııkdir ctnwk

tedir. 

* Romada Sinyor Gaycl:.:ı L:.?histıımı 

nasihatler vermekte ve Danzıg me-
elesinln mutlaka hallolunacn~ını an
latmaktadır. Gayda Jtalyanın Lehis
tana dost olduğunu, onun için Lehis
tana uyanık davranmayı tavsiye et· 
tiğini söylüyor ve şu sözl~ri ilave e
diyor: "Varşova Alman rnctalibiııi 

mi.ibalfıgalandırmamalı. Yoks·ı miiza
kere imkanlarına kar~ı gelir. In:ıt. 

belki başkasının işine uygundur. Fa
kat Lehistanın i~inc gelmez. Omin i-

Varşovada en çok merak 
ran nokta, Miralay Beck'ın 
olmuştur. 

uyandı-

şu SOZll 

' 'Ademi ft•to;n iiz mi. kının 25 l'lıt' 

için temdit edilmesi hususu on l';;. 

rii :;ıınl'ler eı.na~ında miishet hic hir 
"ekilde teklif edilmi'i değildir. Yin' 
hu hususta hir takım yarı re. mi trl 
mihlerde bulunulmuştur ki bunların 
Alman hiiki'ımetlnin ıniinıtaz ıniı

mcssillcri tarafından Vl\Jllhn•ş oldu
ğu ınuhak'Kaktır. Faknt hu görii~mt·
lcr esnasında giirii iilcn ıncvzul!lr
dnn çok dalın ileri giden hir tnk•ı ı1 

telmihler daim ynpılmıstır. İcabın 1l:ı 

hu ıııt•\ zun ~·en iden avdet etmek 
hakkını m uhafazn cdi) orunı . ., 

Miralay Beck'in bu ifşasını ileri
ye bıraktıgı meseleler \'e teklıfler 
nedir? 

Bu noktalar ı;ok derin merak ~

yandırmış, ve bir çok rivayctlerl'1 
dönüp dolaşmasına sebep olmuştur 
Bir rivayete göre Almanlar, bır a
ralık Lehistana Sovyet Rusya aley
hinde hareket için tekliflerde bulun 
muşlar, ve bu konuşmalar o sırada 
vuku bulmuştur. 

Miralay Beck'in bu beyanatı. ...,_ 
nun bir çok şeyler bildiğini ve ica
bında bunları ifaa ederek Alman 'li
yasetinin içyuzünti tavzih cdecegıni 
gösteriyor. 
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Kömür Havzasının 
Haritası Yapılıyor 

TAN , .......... ~ ......................... ~ 
i L A N TAŞRA HALKINA MOJDE 

Mukaddema Bahçekapu Tat Han ittiaalinde 34 numaralı 
mahalde ve halen Liman Hanı altında 7 numarada Itriyat ve
sair müstahzarat ticaretile İftigal eden Eczacı Hasan Hasıwmın 
konkordato hükümlerinden ietifade talebile vuku bulan mü
racaatı İstanbul icra T etkiık merciince muvafık görülerek mu-

H 
Beklediiiniz 

A s A 
maileyhe iki aylık bir mühlet itaıma ve benim de konkordato LÜKS LAMBALARI 
komiseri tayinime 3. S. 1939 tarihinde karar verilmit olduğun-
dan mumailyeh borçlu zimmetinde alacak iddia edenlerin bu GELMiŞTiR. 

G 

ilanm intitarı tarihinden itibaren yirmi gün içinde ve pazar- Çok haıaaı, çok dayanıklı ve çolC ucuzdur. 
lardan maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar Yeni Postaha- Yedek parçaları daima mevcuttur. 
ne arkası Türkiye Han 14 numaradaki büroma vesaik ve de- 1 Satıı yeri Tahtakale No. 51 
laili müsbitelerile birlikte müracaatla alacaklarını kayt ettir- .. •••••111••••••••••••-
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meleri lizımgeldiği ve bu ili.n hUafına hareket edenlerin kon
kordato müzaıkeresine kabul edilmiyecekleri icra ve iflas Ka
nununun 292 inci maddesi mucibince ilin ve ihtar olunur. 

ITIIHAT DEGIRMENCILIK 
(3141) Türk Anonim Şirketinden : 

ikinci ilan Eczacı Huan Huean 
Konkordato Komiseri 

. ı I Avukat Ekrem Kulen 
1 .......................... , .............. -

19 Nisan 939 tarihinde fevkalade olarak içtima eden umumi Heyette 
ekseriyet hasıl olmadığından aşagrdaki ruznameyi müzakere etmek üze
re İttihat Değirmencilik Türk Anonim Sirketi hissedarları 22 Mayıs 939 
Pazartesi gilnü saat onda Gaiatnda Ömer Ahit Hanında 12-15 nuınara
lr yazıhanelerde fevkalade olarak içtimaa davet olunurlar. 

Gelik ocaklarından birinin ağzı 

Zonguldak, (TAN) - Kömür hav
'Zaınızın esaslı ve umumi bir harita
sını yapmak üzere Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsüne mensup elli kişi
lik bir grup gelmiştir. Vilayetimizın 
ınuhtelif mıntakalarına on iki ekip 
halinde dağılan ve çalışmağa başla
yan bu grupun bir çok çadırları, elli 

Kızdcahamamda Yeni 

Mesire Yolları 
Kızılcahamam {'.rAN) - Buradan 1.5 
kilonıetre uzaktaki küçük soğuk su 
ile yukarı soğuk suya orman i~inden 
giden yollar her loş bl')zulmağa mah
kum vaziyette bulunduğu için, bu 
ınesire yolmrı yeniden ve muntazam 
bir şekilde yapılmıştır. 

Her iki soğuk suyun membaları te
:rnizlenmiş ve membalarına çeşmeler 
yapılmıştır. Suların civarına, ailele

rin rahatça oturup istirahat edebil

n1eleri için, çamlıklar arasında husu
si bölmeler yapılmıştır. 

. Halkın (Gazoz) ve (Acısu) namla-

atı ve bir otomobili vardır. 
Ekiplerin vilayetimizde bir sene 

kadar kalmak suretile vazifelerini ta
mamlayabilecekleri ve bu arada ye

ni kömür damarlan ve diğer maden

ler bulmağa da çalışacakları anlaşıl

maktadır. 

Aydında Futbol ve 

Bisiklet Müsabakası 
Aydın (TAN - Seyhan bölgesi 

muhtelit futbol takımı, atlet ve bisik
letcileri buraya gelmişlerdir. İlk mü
sabaka Seyhan ve Aydın muhtelitlc
ri arasında Nazillide yapılmış ve iki 
taraf ta birer gol kaydetmitir. İkin
ci müsabaka burada ve beş bin seyir
ci önünde cereyan etmiş, Aydın muh
teliti bire karşı üç golle galip gel
miştir. 

18 kilometrelik bisiklet yarışında 
Seyhandan Ali Çetiner birinci, beş 1 

bin metrelik muk~.vemet koşusıında 
Aydından Tahsin Ozalp birinci, Sey
handan Hasan Tarzan ikinci olmuş
ı...,ı ... 

lstanbul Sıhhf t2&iesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Eksilt•neye konulan iş: Sıhhi Müze binasında yapılacak sinema binası 
Keşif bedeli: 5993 lira 68 kuru~ 
Muvakkat garanti: 450 Lira. 
İstanbul Sıhhi Müzesinde yapılacak sinema binası inş~atı işi açık ek 

siltm.eye konulmusb.ır. 
Eksiltme 8-5- 939 Pazartesi günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet :Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. İstekliler şartname, keşli hul&sası, proje ve buna bağlı diğer ev
rakr her gün komisyonda görebilirler. 

İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte bu işe benzer 5000 liralık iş yaptığına dair eksiltme ta
rihinden R gün evvel İstanbul Vilayetinden alınış oldukları vesikalarla 
birlikte belli giin ve saatte komisyona gelmeleri. "2780,, 

TURK HAVA KURUMU 
27. ci 

B Ü Y ÜK 
Birinci l<eıide : 

TERTiP 

P i YANGOSU 

Büyük ikramiye : 
1 1 /Mayıs/939 dadır. 

4 O • O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi

niz. Siz de piyangonun meaut ve bahtiyar)~ airmit 
oıurıunuz .•• 

Müzakere Ruznaınesi : 

1. =- 939 senesi sonunda bitecek olan Şirket müddetinin ~tuz sene 
temdidi. 

2. - Şirket miişterilerindeki matlubunun temini istifası için müsteri
lerinin gösterecekleri gayri menkul ipotek kabulü veyahut kafi surett~ 
teferru~u hakkında dahili nizamnameye bir madde ilavesi. 

3. - Dahili nizamnamenin 45 inci maddesinin tadili. 
Dahili Nizamnamenin Meclfsi İdare tarafından tadili teklif olunan 

maddelerinin ~ski ve yeni şekilleri: 

Eski Şekil: 
Madde 4. - Şirketin maksadı ti

careti evvela Halic köfezi'l'lde Ayvan 
sarayda kain buharla müteharri:: 
ve Beker ailesinden iştira olunan 
değirmenin tevsi ve tekemmüliin~ 
saniyen işbu değirmeni isletmiye, 
salisen zehair ticaretiyle i~tigal ve 
Hüktlmeti Cümhuriye levazım.atına 
ait iltizamata iştirake ve işbu mua
melata doğrudan doğruya veyahut 
bilvasıta müteallik olan bilcümle !e
şebbüsatr maliye ve ticarive ve sı-

1 
naiyeye dair olacaktır. Bonanın va
deli veyahut berveçhi peşin mua
melatiyle kat'iyyen iştigal etmiye
cektir. 

(8 Mart 1341 tarihinde iradei mil
liyeye iktiran eden Hey'eti Umumi
yenin 24 Kanunuevvel 1340 tarihli 
kararı mucibince işbu dördüncii 
maddeye zirdeki fıkra ilave edilmiş
tir.) 

Yeni Şekil : 
Madde 4. - Şirketin maksadı t:. 

careti ·evvela Haliç köfezinde Ayvan 
sarayda kain buharla mi.iteharri!< 
ve Beker ailesinden iştira olun&.n 
değirmenin tevsi ve tekemmülüne 
s~iyen işbu değirmeni i~letmiye, 
salısen zehair ticaretiyle istigal ve 
Hükumeti Cümhuriye levazımattna 
ait iltizamata iştirake veyahut 
bilvasıta müteallik olan bilcümle t ... _ 

şebbüsatı maliye ve ticariye ve sı
naiyeye dair olacaktır. Borsanın va
deli veyahut berveçhi pe.şin mua
melatiyle kafiyyen iştigal etmiyE..'
cektir. 

(8 Mart 1341 tarihinde irr.dei mıl
liyeye il.ttiran eden Hey"eti Umuıni
yenin 24 Kanunuevvel 1::140 tari'11 
kararı mucibince işbu d ördün~u 
maddeye zirdeki fıkra ilave dilmış
tir.) 

, ~~c!X'ıfff.;u~:;dı~kha~~Çik~ 
ta, içimi kekremsi olmakla beraber 
biraz şeker ve limon katılınca crazoz 

Aydın San'at okulu takımı, Denj;:
li llie~ fuili~~~mın~silirak~p ~---~---~---•••••••••••••••ı••• 
üç sayı ile mağlup olmuştur. Türk Kimyagerler. Kadıköy ikinci sulh hukuk hakim-

Bundan baika $net ethası hük
miyeııin emvali gayrimenkuJeye ta
sarruflarrna dair kavanin ahkAmına 
tevfikan esas maksat ve terivirl mıı
amelatr için iktıza eden sai!" emvali 
gayri menkulevi uhdei tasarrufuna 
geçirebilir. 

Bundan başka Sirket eshası hük
miyenlıı emvali gayrimenkllleye ta
sarruflarına dair IJcavanin ahkamına 
tevfikan esas maksat ve t<>dviri mu
amelatı için iktıza eden sair emvn ı 
gayri menkuleyi uhdei tasarrufuna 
gecirebilir. 

'b o gı i kabarmaktadır. Diğer mesirele-

Bulanıkta Umran 
Bulanık, (TAN) - Muş - Kara

köse yolu üzerinde, dört yüzden faz. 
in evli ve iki bine yakın nüfuslu ka
sabamız sakinlerinin hemen hepsiy
le köylülerimizden yarısını, Rusya-

Birliğlnden : liğinden: Kadıköyünde Halit Ağa so-
Birliğimizin seneli!t şube kongresi kağmda 49 No. 1ı hanede ölen ve te-

6.5.39 tarihli cumartesi günü saat rekesine el konulan Güllere ait eşya 
14.30 da Eminöniı Hr.ılkevinde top- 9.5.939 salı günü saat 1·1 te satılaca· 
!anacaktır. Azanın hazır bulunmala- ğından talip olanların mezkiir günde 
rı rica olunur. mahallinde bulunmaları ilan olunur. 

:rimiz gibi bu da civardan ve Anka
radan gelen halkın rağbetini kazan
mıştır. Son zamanlarda bazıları bu 
suyu. kasabamıza getirerek gazoz gibi 
sışe ıçinde satmaktadırlar. Bu mem
baa giden yol da genişletilmiş ve 
:muntazam bir hale getirilmiştir, dan gelmiş ve iskan edilmiş olan I •••••••••••••••••••••••••• 

Nezipte Parl< 
'fürk muhacirleri teşkil ediyor. Halk, T. C. ZiRAAT BANKASI 
umumiyetle çütiçidir. 

Nezip (TAN) - İlçebay, kendisin
den çocuk bahçesi istiyen çocuklara, 
bu isteklerini her halde yerine geti
receğini vaadetmi~tir. 

İlçebayın ve belediye reısının 
gayretleriyle güzel bir umumi park 
yapılmıştır. 

Çanpazan Kaphcaları 

Asrfleıtlrillyor 
Biga (TAN) - Çanpazarı nahiye

sindeki Kükürtlü kaplıcanın asri bir 
hale ifrağı, binasının yeniden konfor
lu olarak inşası takaırur etmiştir. 

Bu maksatla, Çanpazarı nahiyesine 
bağlı on iki köy bir 1'irlik teşkil et
mişledir. Inşaata derhal başlanıla

cakhr. 
• Bugünkü vaziyetile kaplrca senede 

3850 lira varidat temin etmektedir. 
Yeni tesisattan sonra bu varidatın 
artacağı şüphesiz görülüyor. 

Ezlnelilerin HükOmetten 
isteği 

Çanakkale (TAN) - Ezlneliler, 
,.. :zeytin, palamut ve hububattan ibaret 

olan mahsullerini her sene ekseriya 
rnadrabaz tacirlere ucuz vermek mec 
buriyetinde kaldıklarından dolayı 
mi\ştekidirler. Buna bir çare bu!un
masını Iktısa.t Vekaletinden rica ey
lemektedir ler. 

Ezinenin Geyikli merkez köyünde 
teşekkül eden zirai kooperatifin top
lanan kongresi, bir zeytin yağı fab
rikası kurulmasını kararlaştırmıştır. 

Yakında işe başlanacaktır. 

Bulanığın içinde, bir doktorlu ve 
beş yataklı bir dispanser, beş sınıflı I 
bir ilkmektep ve henüz altı şubesi 

teşekkül etmiş bir Halkevi vardır. 

Gençler, son temsil ettikleri ''Dev
rim yolcuları,, piyesinde pek muvaf 
fak olmuşlardır. 

Bu yıl, imar harketlerine hız ve
rilecek, altı sınıflı bir ilkmektep, bir 
dispanser binası, bir doktor evi ve 
hükumet konağı, bir beledıye nümu
ne bahçesi yapılacaktır. Bir belediye 
ntimune evi, belediye dairesi, civar 
kazalara da şamil olarak Pazar yeri, 
yeni caddeler yapılması da mukar
rerdir. Bahçenin ve Pazar yerinin ya 
pılmasına başlanılmış bulunmakta· 
dır. 

-0-

Neıipte Çürük Mektep 1 
Nezip (TAN) - İnşa edildikten 

bir kaç ay sonra ötesi berisi dökti· 
lüp yıkılmıya başlıyan ve bir müd- 1 
det sonra da yağmur ) ağarken için
de şemsiye ile gezilip oturulabilen 
ve nihayet yıkılmak tehlikesir.e ma- i 
ruz bulunacak kadar çürük oldugu
na dair rapor verilerek boşaltıldığı 

için iki senedir öylece duran mektep 
binası meselesi halledileceğe benze
mektedir. Yeni valimiz Şefik Bici
oğlu, yarımda nafia müdürü olduğu 
halde buraya gelmiş, binayı tetkik 
etmiş, lazım gelenlerden izahat al- ı 
mıştır. Mektebin tamiri için mevcut 
olan 1500 liraya ilaveten yeni büt
çeye 2000 bin lira konulduğu ve he
men tamirata başlanılması lizım 

geldiğini söylem.iştir. 

KAYIP_ 21.6.37 tarihinde Jstan- KAYIP - 938 senesi eylülünde 
bul Kız orta okulundan aldığım tas· aldığım ikamet t~zkeremi kaybettim. 
:fiknamemi kayhettim. Yenisini altt- Yenisini alacaımdan hükmü yoktur. 
:::ağımdan eskisinin hükmü ~·oktur. Taksimde Çeşm~ sokağı 23 No. da 
Yenikapı Hisardib! sokai!ı 8 Süheyla I Yunan tebaasından 'fanas oğlu Hı-

Kurulut Tarihi: 1888 
5ermayesl : 100,000,000 TUrk Llra11 

Şube ve ajanı adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarrnda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile aşağıdaki 

nlana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Lirahk 4.000 Lire 
4 ,. 500 " 2.000 ., 
' ,, 250 ,, 1 .000 ,, 

40 
19 

100 " C.000 " 
ıoo " so " s.ooo " 
LZO " 40 ,. 4.800 " 
160 ,, 20 .. 3.200 " 
DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene f~nde 50 liradan aşağı 

'iişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, ı Eyll\1, 1 Blrlncikinun, 1 Mart ve 1 llazt. 
ran tarihlerinde (ekilecektir. 

)zer. ı r"sto Eftimyad is. 

~-------------------------' 

Madde 6 . .:.. Şirketin müddeti bazı 

1 

esbaptan dolayı fesih veya muddeti 
temdit kılınmak gibi bir hal vukua 
gelmedikçe işbu nizamnamei d:ıhi

ı liyi tasdikan sadir olacak iradei mil
liye tarihinden itibaren otuz sene-
dir. 

Şirket alacaklarına ve jlerek mu-
terilerine yaPacağı kredilere karı>ı 
teminat olmak üzere irae olunaf!a~ 
emvali gayri menkuleyi ipotek ola
rak ~a_b~l ede~. Ve keza alacaklarını 
tahsıl ıçın dahı emvali PRvri mPnkı ı 
leyi teferruğ eyler. 

Madde 6. - Sirketin miiddeti bazı 
esbaptan dolayı fesih ve:ı; :ı temı:ti• 
kılınmak gibi bir hal vu!:ua gelme 
dikçe Şirket 1940 tarihinden itibaren 
otuz sene müddetle temdit ~dilmistk 

Madde 45. - Temettilattn sureti Madde 45. _ Temettü::ıtın sureti 
tevzii berveçhi ati icra edi11;1cektlr. t .. be hi . 
$öyle ki: Evvela temettüatı mezkft· evzıı rveç ati olacaktır. $oyl,. 

ki: Tahakkuk edecek safi temettiiün 
reden hisse senedatı hamilleri ic:ın yüzde ~şi ihtiyat akçesi. yüzde on•ı 
vazettikleri sermayeleri nisbetindo Meclisi Idare azalarına, vilzde vet

j vüzde beş faiz ifraz edilecek, sani· miş beşi hissedarana Ye v iizde nnu 
ven baki kalan meblağdan viiıde ve- da işbu nizamnamenin 7 inci madde-

! disi ihtiyat akcesi olarak tefrik · V.! si mucibince mües i l t . · d 1 
yüzde onu Meclisi İdare azalarma cektir s s ere C\ zı e ı c-. 
ve yüzde elli altısı hissei temetti.ı 

1 
• 

namivle hissedarana ve vüzcte yirmi 1 
yedisi işbu nizamnamenin onunc•ı 
maddesi mucibince müessislcre tev- , 

1 
zi olunacaktır. 1 

1 

•• ~~RTlRA: Hey·eti Umumiveye dahil olmak için hissedarlarm i<·tima 
S{unund~n bir hafta evveline k3dar hisselerini Şirket veznes•ne teslim 
etmelerı ve mukabilinde diihuliye varakaları almaları 1azımd1r. Banka
lar!1. t~v~~ edi~en ~isseler icjn alınacak makbuzlar dühulive vArakasiyle 
degıştırılır. Bır hısseye malik olan işbu içtimaa iştirak edebilır. 

MECLİSİ İDARE 

. Devlet Derniryolları ve- Limanları işletme U. idaresi ılaniar·ı 
Devlet Demlryolları 9 lıletme Müdürlüğünden : 
Sirkeci - Edirne ve Kır~lareli kısımlarında Banliyö ve dahili yolcu 

trenleri ile beynelmilel eemplon ve konvansiyonel trenlerinin ı::eyrüse
fer tarifeleri 15 l\fayıs 939 tıtrih:nden itibaren değiştirilecektir. Yeni 

tc.rifelere nit afişle" İstasyonlar& ıısılmıs ve cep tarifeleri satışa çıkar•l
m•stır. 

Fazla tafsilat için isfa~yonl::ra müracaat edilmesi rica olunur (3152 

-

1 s tanbul Belediyesi. ilanları 
Hepsine 1050 Ura bedel tahmin edilen Fatih kaymakamlı~ı dahilın· 

deki yollar için alınacak 300 metre mikabı boğaztaşı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İ:steklile:-
2490 sayılr kanunda yazılı vcsıka ve 78 lira 75 kuruşluk ilk temingt 
makbuz veya mektubile ber~beı 9- 5- 939 Sah günü saat 14,5 da l>..ı· 
imi Enci.imt>ndc bulunın;ılıdirln. (B) (2791) 
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lştihasızhk - Hazımsızlik · 
Şi§kinlik - Bulan+. - Gaz • 
Sanc:ı - Mide bozukluğu • 
Dil • Barsak ataleti • in
kıbaz • Sıkıntı - Sinir 

bütün mide 

ve bütün mide ve barsak' rahatsızlıklarına karşı 

HASAN EYV OZU 
liullanınız. 

l\lide için lıer yemekten sonra 1 • 2 tatlı ka~ığı yanm bardak su içinde 

ve ınüshil için her sabah yeya gece yatarken aç karnına 1 • 2 çorba kaşı

ğı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYV A OZU 

Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat'i

yetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha u

cuzdur. HASAN MEYVA OZU yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok 

köpürür 

TAN 

F SF RSOL 
KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBU 

Umum doktorlann müttefikan takdir ve 
milyonlarca vatandap. itimatla tavsiye et
tikleri en rnükenunel bir kuvvet şurubu
dur. Dalma kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı 
bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, 
dinçlik verir, zekft ve hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri. adaleleri kuvvetlen
direrek, uykusutluğu, halsitliği, fena dll
şilnceleri giderir, vücut makinesine lflzım 
olan bütiln enerji ve kabiliyeti vererek 
insanı daima azim, irade, neş'e sahibi e
der. Mide, barsak tembelli~inden ileri 
gelen muannll !nkıbazlarda, bel gevşek
liği ve ademi iktidarda şayanı hayret !ay
dalar temin eder. 

FOSFARSOL 'u; 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

Ayıran başhc:a hassa 

~ ............................................. 2'~ 

Fotoğraf çrlıktan anlar ve tercihan 
İngilizce veya Fransızca bilen faal ve satışta tecrübeli 

Seyyar Satış Memurları Alınacaktır 
20 Mayıııa kadar KODAK Şirketi, Beyoğlu, Tiinel, Ensiz sokak No. 3 e 

Devamlı bir surette kan, kuvvet, lştiha 

yaratması ve ilk kullananlarda bfie mu

cize tesirini derhal göstermektedir. Tifo, 

Grip, Zatilrree, Sıtma ve umum kansızlık

la neticelenen tehlikeli hastalıkların ne

kahııt devrelerinde en milkemmel bir 

derman şurubudur. Sıhhat Vekfıleti

nin resmi müsaadesini haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

müracaat edilmesi. 

En hoş ve tabif meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Taklit ediJme:>J kabil olma -
yan bir fen harlkasıdır. 
İNGlLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU . fSTANBUL , ______ _ 
ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SJYATIK 

SIRT 
GÖGÜS 

KALÇA: 
ARK~ 

BEL 
ve bütün ağrılara kartı 

Çabuk şifayı bulursunuz. 

Sahhk ve Kirahk Köşk 
Geniş, bağ, bahçı~ içindı:: bulunan 

u gi.ızel köşk 5undiyc Camiine 

irkaç dakika mesafededir. Suadıye 

akkalına müracaat. 

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

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 ylrml bin lira olup 2490 say:ılı knnunun 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 gününe rastlayan Cumartesi günü saat 
11 de Siirt belediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira 
mukabilinde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler 
imar heyeti fen seflii?ine Siirt belediyesine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (3056) 

OSMA 
ŞA AR 
Müessesesinde 
VERESiYE 

: Devlet Hava Y o Harı Umum Müdürlüğünden: 
Tayyare Meydanı ve Asfalt Pist Yaptırılacaktır. 

1 - Devlet Havayolları Ankara, Adana, İstanbul tayyare meydanla
rının planlarının tanzimiyle Adana ve İstanbul meydanlarının asfalt 
pist inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli keşif "346.304,, lira "72,, kuruştur. 
3 - İhale, 18/5/939 Perşembe günü saat 11 de Umum Müdürlük 

binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat "17603,. liradır. Teminatı nakten vermek is
teyenyerin Ziraat Bankasındaki 3667 numaralı idare hesabına yatırma
ları Hizımdır. 

5 - Keşif ve buna müteferri evrak "17,, lira "32,, kuruş mukabilin
de Umum Müdürlukten alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Muhabere ve Münakale Vekaletine 
ihale tarihinden en geç sekiz gün evvel istida ile müracaat ederek eh
liyet vesikası almaları lazımdır. 

Bu istidalara buna benzer işleri yaptıklarına dair işi yaptıranlardan 
aldıklan vesikaları raptedeceklerdir. Zamanında mürcaat etmiyenler 
ve ehliyet vesikası alamıyanlar eksiltmeye giremezler. 

7 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale zamanından bir saat 
evvel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. "1590., "2991,. 

Sahibi ve Neşriyat l\Hidiirü Ham LOtfü DÖRDtlNCt) Gazetecilik ve 
Ne rlvat T. L. Ş. Bastldığı yel' TAN Matbaaın 

Anonim Sosyetesinden : 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamı:ı:, memlekette züccaciye 
ticareti ile uğrasan hP-r kese tek fiat vP müsavi Aarthul~ -hA 

)'tlpmağa b~lamı,tır. 
Taliplerin aşağıdaki adresimize müracaatlan: 

•Galata Perşembe Pazarı Samur Sokağı iş Han 
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Bayan Anjel; 8 gün zarf mda gayet cazih bir tarzda güzelletti. 

Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her kadının da onun gibi yapa

bileceğini izah eden a~ağıda'ki mektubunu okuyunuz: 

H - J U gun kadar evvel cektırctı
~im iki foto,ğrafıma baktıkça a-
deta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve ıtözlerle ağzımın et
rafında buruşukluklarım vnrdı. 

Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumuşak. be-
yaz ve biitiin dostlarımın gıpta 
naznrile baktıkları buruşuksuz ve 
nermindir. Hepsine, ~ece için cil
din unsuru olan pembe renktPki 
ve giindüz için bevaz renkteki To· 
kalon kremini kullanmalarını tav
siye ettim. Onlardnn bircokları ba
na ,gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbnhş 
semeresini gördükce hnk verdıler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki 'rokalon kr<>mi
nin terkibinde Viyana Üniversite
sinin meşhur bir profesörü tara
fından keşif ve aBiocelıı tabir edi
len ca7Jp ve kıymetli gençlik cev
heri vardır. Aksamları yatmadan 

evvel pembe renkteki Tokalon 
kremini kullanınız. 

Si?., uyurken besleyici ve giizel
leştirici tesirini ynpan, cild bu
ruşuksuz ve nermin bir hal ke~
beder. Gündüzleri de beyaz renk
teki Tokalon kremini kullanınız. 
Cildinizi beyazlaştmp tazelP.stirir. 
Siyah benleri giderir ve açık me
samcleri sıklaştırır. 
Paranın iadesi Teminatı: 

Bu basit usulü bilen her kadın 
''günde 3 dakika .. bir gen~ kızdaki 
gibi vumuşak ve sevimli bir ::ild 
temin edebilir. Binlerce tecriibe· 
nin memnuniyetbahş semerı?leri 
size bir teminat olabilir. Hemen 
buglin her iki kremden birer va
zo veva birer tüp satın alınız. On
ları on giin zarfında tarif edild;,ği 
sekilde kullanınız. Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde va
zo veya tüpleri yarım da olsa bi
le, iade ediniz. Ve paranızı geri 
alınız. 
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YEGANE 
ÇARE 

BiR KASE 

EOKALMINA 
DIR. 

Açrk Arttırma IJanı 

1 
K. D. Ereğli icra dairesince para

ya çevrilmesi mukarrer Ereğli çar
şısında vaki tamariıına 1400 lira kıy
met takdir olunan ve tamamı 24 se
him itibarlle 14 sehiminin maliki Hi
lalci oğlu Mehmet mahdumu Halidin 
işbu sehminin tamamı açık urttırma
ya çıkl\rılmıştır. 
Arttırma bedelı peşindir. Arttır

maya iştirak edecek müşterilerin 

yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak
;ası veya milli bir banka mektubu 
getirmeleri icap ede.r. Müterakim 
vergi, tenvirat ve tanzifat ve vakıf 
icarı gibi harç ve masraflar borçlu
ya aittir. Arttırma şartnamesi 15.5. 
939 tarihinden itibaren herkesin gör
mesi için açık bulundurulmaktadır. 

Birinci arttırma 15.6.939 perşem
beye tesadüf eden gün saat 14 ten 16 
ya kadar dairede icra edilecektir. 

Birinci arttırma teklif edilen be
deli muhammen kıymeti yüzde yet
miş beşi bulduğu takdirde üstünde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde son art
tıranın hakkı b;;tki kalmak üzare art
tırma on beş gün daha temdit edile
rek 30.6.939 tarihine tesadiif eden 
cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
yapılacaktır. 

!kinci arttırma neticesinde en çol: 
arttıranın üstünde bırakılaca!dır. 

Icra ve iflas kanununun ı 26 mc~ 
maddesine teVtıkan 11 Kıarı c.aı;"' .,,,_ 

cillerince sabit olmtyan ipoteklJ ala~ 
caklar ile diğer ahca.klıların ve ırti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
faiz veya masrafa dair olan iddiaları
nı ilan tarihinden itibaren 2G giın i
çinde evrakı müsbiteleril" birlikt 
dairemize bildirmelerı lazırr.dır Ak
si takdirde tapu sicillerile ;abit olmı
yanlar satış bedelinden istifade c.tti· 
rilmiyeceklerdir. 

Daha fazla malumat almak istiyen
lcr dairemizin 93'/ /570 .,ayılı dosya
sındaki takdiri klymet raporunu gö
rüp anlıyacakları ilan ->lunur. 

IJI TECRÜBE .. 
Kapilin ilacının saç dökillme-1 

sine karşı kat'i tesirini ispat e~ 
miştir. Her eczanede bulunur. 

A('.ık Arttırma İle Em.~al~iz Satış 
Ciddi Kolleksiyonerlere ;:e Ama

törlere büyük fırsat - Mayısın 7 in.ci 
Pazar günü sabah saat 10 da Yeınl· 
kövde Gazi Evrenos caddesinde 29 
Nd. ıu' Yeşil Yurt namiyle maruf ha
nede merhum Hakkı Bevin haremi
ne ait mevcut ve pek ender tesadüf 
edilen eşya ve nadide biblolar ac:ık 
arttırma suretiyle satılacakt:r. Bir 
çok hakiki Cesme ve bülbul Beykoz 
sürahiler; nagileler ve kapnklı k~; 
c:eler, Venüs vazo ve kaseler, Esere -
İstanbul kaseler ve duvar tpl=aklaT'I: 
bir çok Scvr nadide vazoları Bohem 
Sax vec;air tuvalet takımlnn ve va· 
zolar ve knseler: Kluazone ve mineli 
vazolar ve zarflar, Greko - Romen 
devirlerine ait toprak heykell~r: gü
müş kandil ve avnalar vr.sair parça
lar; eski Cin ve Portu~ez hn.,ük du
var tabaklan ve vazolan; İznik ve 
Diyarıb:ıkır duvar c;:inilPrl: bir c::ok 
Esere İstanbul eski bakırlar. cayA 
danlık vesaire 17 parçadan miirel-;
kep nadide salon takımı yaldızlı ve 
Ampir stilinde; Renessans vemek 
oda tekmil takımı; altı Parçadan iba· 
ret asri yat.ak oda takımı üc pa~a 
kanape, koltuk Amerikan hayvot u
sulü ve üzeri maroken kapiı mükem 
mel halde: yağlı boya ve •m boyası 
resimler tanınmıs ressamların imza
lariyle; Salamandra ve cini sobahıt' 
salon masaları ve kolonlar: nadide 
vitrinler; kristal bakara k .. deh ve 
limonata takımları velhasıl yazılma
sı gayrikabil bir cok eşvalAr vesaire 
vesaire. Nadide bir niyano kon~'?T 
icin Akö markası Pleyel ~aprast tel
li ve demir taht.alı bir mermer hn
vuz salona mahsus mDa•efer:ruat, 
hane dahi satılıktır. Şirvan, Tebrlz, 
Beluç ve Anadolu kıymetli !eccade
Jer. 
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