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MuaWmlerln ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 
dımcın, çocuğun en zengin kütüphanesidir. Cocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye. 
dir. Müessesemiz tarafından neı.;redilmi:ıtir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

~-----------...;.__;. __ ;.._ ________ J 

Resmi Tebliğ 
J\nkara, 6 ( A.A.) Tebliğ : -
Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri Birliği Hariciye Komi.er Muavini B. V. Potemkin, Türkiye 

hükumetile umumi görüş teatisinde bulunmak üzere 28 Nisan 1939 da Ankaraya gelmif ve 
5 MClyıs 1939 a kadar kalmıştır. 

B. V. Potemki.n, Türkiye Cümhurreisi tarafından kabul edilmi, ve Btlfvekü Doktor Relik 
Saydam ve Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile birbirini takip eden görüşmeler yapmıftır. 

Türk ve Sovyet devlet adamlarının bu teması una11ında iki dost memlehetin hükUmetleri 
cırasında beynelmilel meseleler ve Türk • Sovyet münasebetlerini alakadar eden huııui mese
leler hakkında görüş beraberliği mevcut olduğu bir kere daha müşahede ve te11bit eclümiştir. 

iki komşu ve clost memleket, kendilerini birleştiren ve kuvvetle bağlı bulundukları mlh 
davaaı için kıymetli bir zaman teşkil eden sağlam rabıtaları daha ziyade takviyeye azmetmiş 
bulunmaktadırlar. · 

Türk ve Sovyet hükumetleri barışın oe em niyetin muhal azası hususundaki mütekabil ve 
rnü~azi gayretlerine devam edecekler ce B. Potemkinin Ankara ziyareti unannda da olduğu 
gibi, müşterek menlaatlerini alakadar eden siyasi mahiyetteki bütün malumatı teati edebil
mek üzere devamlı bir temas halinde bulunacaklardır. 

B P k. S "' Gı.tti . olem ın o1 gaya 
Sovyet Hariciye ko~iser muavini Potemkin, dün temkin, saat on yediye kadar konsoloshancde kal

mış ve saat on yedide·otomobille şehirde bir gE'zinti 

yapmışlardır. 

sabah Ankaradan 8.30 da şehrimize gelmiş ve istas
yonda Vali Lutfi Kırdar ve Sovyet Konsolosluk er
kanı tarafından karşılanmıştır. Ekselans Potenıkin 
Ulus motörü ile Tophane rıhtımına çıkmış ve oto-

Sovyet Hariciye Komiser Muavini, dün akşam 

hareket eden ekspresle Rusyaya avdet etmek üzere . mobille doğruca Sovyet konsoloshanesine gitmiştir. 
ğle yemeğini konsoloshanede yiyen ekselans Po-

=- ----
Sofyaya hareket etmiştir. 

iNGiLiZ 
SOVYET 

Müzakeresi 

MÜŞTEREK SULH CEPHESi 

lngiltere, Rusgaga 
Cevabını Bu Haf ta 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

içinde Verecek 

B unun üzerine Sovyet Rusyaya 
şöyle bir teklif yapıldı: 

"Biz Polonya ve Romanya hudut
lannı garanti etmiş bulunuyoruz. 
Bu iki memleketin istiJası mütc -
arrızın Rus hudutlanna gelmesi 
demektir. Binaenaleyh Rusya da 
bu memleketlerin hudutlarını ga
ranti etmekte menfaattardır. Siz 
de bizim verdiğimiz garantiye iş • 
tirak ediniz." 

Zaten Chamberlaine inanmayan 
"~ İngilterenin Rusya ile Almanya -
Yı karşı karşıya getirerek karşıdan 
seyirci kalmak istediğine kani bulu -

' ?lan Sovyet Rusya bu teklifte şöyle 

bir hiyle sezdi: 
"Totaliter devletler nasıl olsa Po

lonyaya hücum edeceklerdir. Biz u
zaktan yardıma çalışırız. Fakat siz 
derhal yardıma koşunuz, Almanlar -
la harbe tutuşunuz, biz uzaktan bu 
harbi seyreder. sonra münasip za -

(Sonu: Sa. 10, sü. 4) 

Hataylılar Anavatandan 

Ayrı Y aşıyamıyorlar 
Antakya, 6 l Tan Muhabirinden)

Hatay Cümhurreisi Tayfur Sökmen, 
avdet etti. Payasta merasimle karşı
landı. Ekselans Tayfur Sökmen, An
takyada vaki olan beyanatında ez
cümle dedi ki: 
"- Milli Şefimiz, Cümhurreisi t

nönünün selam ve muhabbetim ge
tirmekle bahtiyarım." 

Hatay ve Hataylılar herhangi na Jı 
ve unvan taşısalar da herhangi şekli 
idarede bulunsalar da anavatandan 
ayrı yaşamıya asla tahammül edemez 
ler ve edemiyorlar. 

1 
2(1 yıllık bir hicran nasıl mazi ve 

rüva çldu ise bu devre de böylece 
rü. a 'Ve mazi olacaktır." 

ı Musolini, Almaİıya ve 
ı Polonya Arasında 
t 

·T avassuttaBulunacak 
Alman ve ItalyanNazırları 
Dün Milanoda Görüştüler 

Dün Milcinoda Kont Ciano ile Ribbentrop e1Jvelce de 

Polonya ile temaalar yapmrştı. Bu resim o femasl gösteriyor. 

Hariciye Memuru Ruhi 
3 Ay apse Mahkiim 
Oldu, Tahliye Edildi 

Su~lu, Müdafaasında, Hadiseden "Şükrü Kayanın 

Mafumattar Olduğu.. Zannını Öne Sürdü ve 

Telgrafı Verişinin Sebebini Bu Şekilde izah Etti 

~ara,. 6 (Tan l\ıiuhabirinden) - Vazifeyi suiistimal
den ınutcvellıt tayyare kaçflkçılığı davasına bugün öğleden 
evvel saat onda Ar.kara Ağırceza mahkemesinde devam olun
du. Reis ve azalar ayni zevattan ibaretti. Ruhinin avukatı 
Hfunit Şevket aya~a kalktı ye şu müdafaayı yaptı: 

Roma.Polonyanın 

Serbest Olmasını 
Elzem Görüyor 

Roma, 6 (Hususi) - Bura 
mahafiline göre Sinyor Musso
lini, Polonya ile Almanya ara· 
sında tavassuta ve ihtilafı halle 
davet olunacaktır. Fakat bu ha
ber henüz resmen teeyyüt et -
memiştir. .. 

Londra, 6 (Hususi) - Lehistan 
Hariciye Nazırı Beckin son nutku 
hakkında mütalea yiırütülmesine de
vam edilmektedir. 

!J, a .k:u .. \ 2: te1er1. nutk 
tali bir mevki vererek Lehistandaki 
Almanlara karşı yapıldığı söylenen 
zulümlere en mühim mevkii tahsis 
etmektedirler. Nazilerin liderlerine 

~öre Da~.zigin mukadderatı plebisit 
:ıle taayyun edecek, bu suretle bugün 
kü ihtilaf neticelenecektir. 

Berlinin siyasi mahfelleri Dan-
zig hakkında ileri sürülen tezin ka
bule şayan olmadığını, çünkü bu tez
de nıilletlerin mukadderatlarına ha .. 
kim olmak haklarının nazarı itibare 
alınmadığı beyan edilmektedir. 

Bizzat Beckin itiraf ettiği veçhile 
mühim bir ekseriyeti Alman olan 
Danzig şehri bu hakkından vazgeçe-
mez. 

Dan7Jg şehrinin bir Leh nehrinin 
mansabında bulunması dolayısiyle 
Polonyalıların bu şehir üzerinde hnk 
ları bulunduğunu iddia eden Leh te
zi de kabule şayan görülmemektedir. 
Çünkü bu tez, her yerde tatbik edi
lecek olursa, bütün Avrupayı altüst 

ı "Muhterem reis! Bir seneye ya - edebilir. 
kın bir zamandanberi efkarı umu - · 

Ruhinin müdafaa vekili 
Hamit Şevket 

miyeyi alakalı bir dikkatle işgal eden ltalya gazetelerine göre 
ve üzerinde dura dura neşriyat ya _ İtalyan gazeteleri, Alman maha-
pılan tayyare kaçakçılığı davasının filinden daha mutedil davranmakta 
müekkilim Ali Ruhi Bozcalıya taal _ ve müzakere ile anlaşma imkanının 
lıik eden kısmını huzurunuzda mü _ mevcut olduğunu söylemektedir. Ni
dafaaya başlayacağım." tekim Milanoda Von Ribbentropla 

Kont Ciano arasında başlayan müza· 
kere sırasında Almanya ile Lehistan 
arasındaki ihtilafların tetkik edile • 
ceği bildiriliyor. 

Hadisenin lçyüzü 

Avukat Hamit Şevket dosyayı 0 _ 

kutluktan sonra "bu davada müekki
limin tipini ben şu kadro içinde te _ 
maşa ettim" diyerek şu sözleri söy _ 
ledi: 

."Gafil avlanmış, temiz düşünce • 
lerı, acıma hisleri istismar edilerek 
ve terfi edileceği vaadi ile avutula -
rak ~ünasip hapishane köşelerinde 
metrük ve perişan bir hale sokulmuş 
bedbaht bir Türk genci!" 

Avukat bunları söyledikten sonra 
iddia makamının kendi fikrine işti -
rak etmediğini, Ruhiyi Ekrem Kö -
niğin şeriki cürmü saydığını ilave 
etti, ve meseleyi dış bakımdan tetki
ke şayan bulduğunu, ve kuvvetin sey 
ri ile ceza usulü noktasından ve ce
za kanunu kisvesinden tetkikini yaptı 
ve kuvvetin seyrini baştan başa izah 
etti. Ekrem Königin, Ruhiden telgr3-
fı ne suretle a1dığı, Ekremin telgra -
fın münderecatına vakıf olduktan 
sonra geri iade edeceğini söyliyerek 

(Sonu. Sa: W, Sil: 1 de) 

Fon Ribbentrop bugün Milanoya 
muvasalat etmiş ,.e son derece ha -
raretle karşılanmıştır. Kont Ciano, 
Alman nazırını karşılıyan1ar arasm
da idi. İki nazır arasındaki siyasi ko
nuşmalar saat 16.45 te bnşlıyarak 

19.10 da bitmi~tir. İki nazır derhal 
hükumet dairesinden ayrılarak ote
le gitmişlerdir. Hükumet dairesi ö
nünde görüşmenin bitmesini bekli
yen halle iki nazırı hararetle alkışla
mıştır. 

(Sonu: Sa. 10. Sü: 5 :eı 

Vekiller Heyeti 

:Topla dı 
Ankara. 6 (A.A.) - Vekillc>r He

yeti',bugün Başvekil Refik Savdamın 
b k v aş . arılığında toplanmış ve ruzna-
mesıne dahil bulunan dah:li ve hari
ci mc.elelcr hakkında müzakereler
de bulunmuştur. 



PENCEREMDEN 

Hıdrellez 
Yazan: M. Turhan TAN 

Her yerde hnlk kendi takvi~ni 
kendi zevkine ve görüşiine 

göre yapmıştır. Bizim diyaramızdaki 
halk takvimi de seneyi yeşerme ve 
kuruma esasına güre ikiye ayırıp 
birincisine 6 mayıs, ikincisine 8 teş
rinisani günlerini başlangıç olnrnk 
kabul etmiştir. Müneccimlerin yazı
lı takvimleri meydana çıkınca hal • 
kın bu tasnifi uluorta reddolunama
dı, kitaba geçirildi. Fakat yeşerme 

ve kuruma günii demek katiJJlik gu
rurunu incidcceğinden yeşillik ma -
nasını ifade eden arapca hudrct'tcn 
bir hıdır uyduruldu, üstiine de accm 
ce gün demek olan ruz kelimesi kon
du, bir ruzı hıdır terkibi icat olun -
du. Kuruma devrinin ilk giinii fçin de 
• seneyi bölen giin manası kastedile

GÜNÜN RESiMLERi : 
Hıdreleı Güzel Geçti: 

rek - ruzı kasım denildi. 
Fakat ukala bu kadarla kanar 

nu? terkiplerin icadından biraz son
ra bir zavallı çıktı, ruzı hıdırdaki 

Dün Hıdrelez.ai, birçok kim•eler Kağıthaneye ve me•ire yerlerine giderek eilendiler. 
Yukarıki re•imler, bu eğlentilerden iki intıbaı tesbit ediyor 

Hıdırı peygamberlerden Hız.rrn adı z +• n 
olarak kabul etti ve o giin için bir ey 1 
de hürafc uydurarak ortaya Hzır -

iıyas terkibi çıkardı, halk da o ter- Servet•m• 
kibi JlıdreJlez şekline soktu ve ol - 1 1 Z 

. 

Birçok Yolların Tamir v~ 
gunlaşmış bahar bayramı olarak ka-

Hızır kimdir? .. Bunu tesbit et - o r bul etti. Art 1 y 
mek de güç. Şark tarihlerinde onun Vilayet ve belediyenin üç sene zar- tamiri, Topkapı-M:ıltt>pe ve Halkalı- tepe, Kazlıçe.şme - ~üçük)ckmecc ~on yapılan bir istatistiğe göre, 
peygamber olarak ismi geçtiği gibi fında yapılmak iizere hazırladıkları Yeşı"lköy iltisak vollarının '.nşası. E- yollarının asfalt şoc;e olarak inşası, 'fürkiyecie 350 bin hektar sahada zey " 

inşası için Tahsisat 
bu sıfatı alamadığına dair kayitler tin ağacı bulunduğu tesbit edilmiştir. yeni yol programı, şehir nıeclisi na- dimekapı - Rami, Arnavutköy - Da- Büyükçekmcce - Hadımköy, Terkos -
de vardır. Yine bu zatın Musa ile gö- Bu sahada 54 milyon yabani zeytin fıa encümeninde tetk •~ lilmektedir. yakadın yo'ı rının tamiri, Karaağaç- Karaburun yollarının tamiri, Anado
rüştiiğii iddia olunur. Fakat Hızır ile ağacı mevcut olduğu ve bunların 3 milyon 30 bin liranın kısmı 3zamı Silahtarağa ve Küçiikköy ile Rami lu cihetinde Prevantoryom - Kısıklı 
görüşen l\fusnnın bildiğimiz peygam- mrntaka mıntaka aşılpnması:ıa de- yeni yapılacak yollara ueğB, tamiıi iltisak yollarının kısmen tamir, kıs- yolunun yeniden jnşası, Bebek - Is
ber olmayıp başka bir l\lusa olduğu- vam edlidiği anlasılmıştır. Mahsul icap eden yollara sarfedilecektir. Ye- men yeniden inşası ;uretile ikmali, tinye yolunun devanu, Topçu Atış 
nu söyJiycnler de ~oktur. Fakat galip \•eren mıntakalardan iyi verimli se- ni programda asfalt olarak inşa edile- Bostancı - Ercnköy ve Içcrenköy yol- mektebi ile Davutpaşa arasındaki yo
olarak rivayet şudur: Hızır, pey - nelerde 350 bin ton zeytin mahsulü cek yollar pek azdır. Bu paradan 40 Jarının tamiri, Kadıköy - Acıbadeın Jun tamiri, Çatalca - Sinekli ve Çcr
gamber İhrnhim devrinde yaşnyan alınmaktadır . .M..!vcut mahsuldar a- bin lira vilayet dahilindeki köprüle- yolunun tamiri, Ibrahimağa - Prevan kesköyü yolunun kısmen tamiri, kıs
büyiik Zülkarncynin dayısı oğuluy - ğaçlarımızın kıymeti 260 milyon lira rin tamirine, 15 bin lira da yol mü- toryom yolunun yeniden inşa<;ı, Kur- men yeniden inşası. 
du. Ziilknrneyn "Abıhayat" arama- tah'min ediliyor. Yabani zeytinler a- kellefiyetinde çahştırılacakların mas- bağalrdere - Göztep<? yoluyla buradan Otcdenberi, belediyenin yapmağa 
ğa çıktığı zaman yanındaydı. Zulii- şılanarak mahsul vermiyı:~ h'lşladığı rafına tahsis edilecektir. Programa Erenköye kadar uzanacak iltisak şo- mecbur olduğu şehir dahilindeki yol 
mat f•leınine ,.a,dıklarında dayısı takdirde bu kıymetin 540 milyon li- göre tamir ve inşa edilecek yoll~r sesinin inşası, Caddebostam - Eren- faaliyeti bu programa dahil değildir 
abıhayatı göremedi. I~nkat Hızır giir- raya yükseleceği hesap edilmektedir. şunlardır: köy ve Tçcrcni<dy iltisak yollarının Bir taraftan şehir dahilinde ihale e
dü, içti ve kıyamet giinüne kadar ya- Bu vaziyetin husulünde birinci zey- Edlrnekapı ile Yedikule arasında- tamiri, Yeşilkiiy - Silivri iltisak yo- dilmiş olan 50 bin liralık yol inşaatı 
şamak nimetine erdi. l\Iütcsavvıflar, tin memleketi olan Ispanya ile ayni ki yolun asfalta tahvili, Bakırköy - lunun tamiri, Erenköy istasyonıle devam ederken, diğer taraftan da be
abıhayattan maksat, manevi ilimler- mevkide bulUftaoa~nnız söylerıtyOT7 T-k•p•'Q-·· 8l1tVrl t~Usak yollarınln Şaşkınbakal arasındaki yolun tamiri. lediye, Tramvay, Elektrik ·•e Tünel 
de ihtisas, ve kalbi yaşayış bakımın- En fazla zeytin ağacı başta ve 6 5 inşası , .s~udar - Şıle yo1u~nu~ kıs- Kartaldan Yakacığa kaclar' devam e- idarelerinin kendisine nevri doln:r
dan inbisat olduğunu söylerler. · milyon adet olmak üzere Ttfoa1.ı:ı mın.;r metl tamırı, kısmen ın~ası .• Vsküdar - den _Rsfaıt ı;osenin itımiri -.Y~!cacık- ıhsil<>kY:nnarnnğfiı~W~'$ olf1ujJp<U\."{9Ufl": 

:-.. B k ı k J kı .. ımlarının tan osemcndıreyc ve"°raa Llsn.ua01r- aıc a Y • Y iJ ... ·jJyasa gelince: Bu zat Beni İsra- t~k"sında bulunmaktadır. St'""'sile ey oz yo unun a an,, .~ . 1 k hm 
<: "' ,.., lı Şile yoluna kadar devam edecek il- Bu yeni yo ların ısmı a:ıa~ mu 1 O Pc'"gambcrlerindendir. Melik A - B ık · t · A d B• Ça inşası ve eskiden yapı ıp ta mnru!"n · l.k. · t'l t ktedır 

., a ı esır, zrnır, y ın, ırsa, - 1 b l lan ar alarmın tisak kısmının tamir!, Topkapı - Mal- istım a ı ıs ı zam e me . 
hap ile arası yoktu, miinzcvi yaşıyor- nakkalc, GaziantC'p, Manic;adn en a ·::ı- _za_m_a_n_a _ _ 

0_z_u_m_u.::_ş_0 __ P __ ç-------------------------------------
du. Uzun saçlı, beli meşin kemerli ve 1 ğı 1 - 5 milyon zeytin ağacı tesbit e- DENiZ ve LiMANDA •. 

Umum Mu .. du··rıu··9-u·· fOk heybetli bir adamdı, halk Üze " dilmistir. ' seferberlik 
rinde de biiyiik nüfuz sahibiydi. A - __..__·_____ • • 

• • Romen Mektep Gemısı .. hap, onun bu nüfuzundan ürktii, BELEDiYEDE: ihdas Edihyor Mırsea adlı Ror.ıcn .nektep gemısı 
kendisini gidermek istedi, barındığı du·· n sabah Akdenizden 0.,.eımiş, liman-
yerden alınıp getirilmesi için bir Yeni lktısat Müdürü Ankara, 6 (T~m Muhabirinden) - tirilip sevkedilen yamcı m'lddelerden da durmadan Kuradenize geçmiştir. 
müfreze asker gönderdi. Fakat miif- Belediye }ktrsa: müdil!·li.iğüne ta- Dahiliye Vekaletı. milli seferberlik istihUık resmi almakta oldukların1 Mektep gemisi limandan geçerken 
reze bir yıldırım sağnağında rnah - yin edilen Jktısat Vekaleti küçiik sa- umum müdürlüğü ihdasına kurar ver tesbit etmiş ve btı maddelerden istih- bir kazaya sebebiyet vP.rmişti.-. Ge
voldu. Tekrar gönderilen kuvvet de natlar müdürü 8affet dün şehrimize miştir. Vekalet, bunun için bir ka- lak resmi alınmamasını belediyelere mi Sarayburnu önlerine gelince ora-
ayni akih-etc uğradı. Ancak üçiincü gelmiştir. Yeni lktısat müdürü bele- nun projesi hazırlamıştır. Projey~ bildirmitşir. dan geçmekte olan Namazgah motö-
müfreze - kumandanlarının tek başı- diyede Vali ve Dcl~diye reisi tara- göre, umum müdürlük. teşkilatı 100 -<>- rüne bağlı üç mavnadan sonuncusu-
na tlyasın yanına gitmesi, elini öpiip fındnn kabul edi.lmiş ve vazifcsinE' lira maaşlı bir umum müdür jdare- Londrada Tetkikat na çaIJ>mış ve hasara uğr3tmıştır. 
nzasını tahsil etmesi sayesinde - o başlamıştır. ""el"" •. ~nkara, 6 (Tan Muhabirinden l - . kt 
feıa• ketten kurttıldu. İlvas, bu rnüf- sinde, 70 lira maaşlJ 2 şube mu uru, l Nüfusça zayıat yo ur . 

., K b - 1 d K ·· prüsü Bir lngiliz cemiy0 tinin daveti fizer -reze ile bareher Ahabın sara•,ına gel- ur aga 1 ere 0 
her şubede 30 ar lira maaşlı ikişer "a·· ·· Lodos Devam Ediyor 

" Son zamanlar<.ıı.ı Kurbağalıdeı·e iızc 1. 1 b' ne Falih Rıfkı Atay, Ajans nıu uru meğc muvafakat etmişti. Fakat bu şef ve 25 ve 20 ıra maaşı ırer me· Muv"'ffak Mcn~rnenciol!lu. Burhan Evvelki gün başlıyan lodos fırtı-rindeki köprü bozulduğun<ian dere- .. ~· · d 
muvafakat, halkı onun şerrinden murdan müteşekkil olacaktır. Belge, Hu"scyin Cahit ve Asım Us ö- nası Ege ve M.ı.mara denizlerın e nin öbür tarafınd.ı ':>ulunan bostan-
kurtarmak içindi. Nitekim hiiki'ım- 1 k .. * Dahiliye Vekaleti bir kısım be- nt"ımt·izdeki hafta Hnde I.ondraya gi- şiddetle devam etı'nektedir. Fırtına Iarla göl arasındaki muvasa.e . esı.- ., . 
darın huzuruna çıkar çıkmaz elini b l h l ledı'yelerin mahallerinde sr.rf v~ is- decekler ve orada tetkiklerde bulu- yüzünden açıkta bulunan motor ve miş gibidir. Bu ostan arın ma su - ~ 

1 

d L-ldırdı, "Sen. sen, öleceksin" dedi k kl d • yelkenliler liman\nra sıgınmış ar ır. 
aa leri ancak Kuşdili köprüsi.inch~n ge- tihHik edilmiyen ve transit nlara ge- naca ar ır. U k'" 
ve Ahap hemen öldii. el k'" Şirkefi Hayriyenin Kabataş - s u-çirilmek surctilc Kurbağalı ere 0 - b ı İlyas bu mucizeden sonra yine G ld• dar arasında işliyen ara a vapur arı Yüne naklcdilebilme1dedir. Bu sebep· F d 1 y 9- urlar Sıhhat Müstecarı e ı 

1 
rd F dağdaki köşesine çekildi ve miliittan ay a 1 a ~ . :s dün seferlerini yapamamış a ır. ır-

ten burada oturan halk, ualarında lkı" gu"' ndenb"ri esen ıodos cvvelkı Sıvvat Vekakti .l\.Histcşa:-ı Asım, d <l + • h 869 yıl önce Allah tarafından g<iğe ~ tınanın buı:ün e evarr. e.mesı mu -
bir mazbata hazırlıynrak Kadıköy akşam Anadolunun muhtelif mınta- dün sabah Ankaradan c.ehrimize gel-kaldırıldı. d temeldir . 

. . kaymakamlığına vermişler ve ere kalarına yağmur yağdırmıştır. Istan- mic;tir. Müsteşar buradan Y:ılovaya 
Bu mitolojik vakınnın mabadını u"' zerindcki köpriinün taınir edilmesi- 1 ıı Duman Aletleri 

de Ruzı hıdır terkibinde ölmez bir bul - Eskişehir arasındaki sa ıaya giderek ora~aki mi.iesst>sel.!ri tetkik 
insan olarak tasavvur olunagelen ni rica etmişlerdir. bol, Ankara - Konya - Kayseri mm- edecektir. 

A takalarına az ve Trakyanın bazı yer-Hızırıu adını bulan "karıkadim" ro- d•• .. Yalova kaplıcalarının Sıhhat Ve-
1 1-1 il b·t Toprak Mahsulleri Mü uru.. ıerine de az miktarda yağmur yağ-mancılar yazdı ar, ızır yas ı - kalctine devri hakkında hazırlanan 

k b" ı t k d Toprak Mahsulleri ofisi umum m~- mıştır. Yağışlı geçen bu mıntaknlar-
mez ,tü enmcz ır scya ın e çı ar ı- du" r vekı'li Şakir ve ofis idare mP.clı- da ekinlerin inkişafı iyi bir şekilde kanun projesi bu\:ünlcrde Büyi.ik lar. Onların rivayetine göre Hızır A- , . 
Jeyhisselam sağdan, Ilyns A ey ıssc-· ı h" sı· azaları dlin Ankaradan şehrimize devam etmektedir. Yalnız Trakya ı- Millet Meclisin~ verilecektir. 
lam soldan kiireyi devrcdiı> durdular gelmişlerdir. le Orta Anadoluya biraz daha yağ- * Universit.enin Kimya Eenstitü
\'e senenin muayyen bir güniinde - Ofis azaları dün bir toplantı yaps- mura ihtiyaç hisso]unmaktadır. Ege sündcn beş yüz kişilik bir kafile bu 

l 1 f . · ve Akdeniz mıntakalarında yağmur-
1 yani Hıdrellez adını alan giinde - rak satın alınacak ::ıfyon ar a, o ısın gün Şirketi Hayriyenin 66 numura ı 

t !arın faydalı neticeleri görülmekte-

Trak sistemi vapurların bacaıarın
dan çıkan kurumların geminin temiz
liğini bozduğu kadar yolcuları da 
rahatsız ettiği nazarı dikkate alına
rak bu tip vapurların bacalarma hu
susi bir alet konmuştur. 

Bu alet kurumun etrafa saçılma

sına mani olduğu gibi kömürden de 

mi.ihim miktarda tasarruf temin et
mereciilhahreyn mcvkiinde birleşti • Istanbul şubesind~ yapılmış sa ış mu- vapurile Yalovaya gideceklerdir. 

~~b~n~kkIBablıgküşmed~ amclcleriürerin~g~b:·r~ü:ş:mü:ş=le=r:d=ir=.--d=i=r-·---------~-------------------==============~ sonra yine yiiriimelerine devam etti- _ 
ler. Bu hikayeden iki fikir sezilir. Bi-

mektedir. 

ri, ölmezlik nimetine ermek müm • 
kün olsa bile bunun durmadan dün
yayı dola!Jllak külfetiyle beraber el
de edileceğini gösterir. Öbi.irü de kii
renin döniişiinü, me,•simlerin yeni -
leşmeslni ifadeye çalışır. 

İşte Hıdrellez tabiri hakkında be
nim edindiğim basit bilgi bundan i
barettir. O güniin vaktiyle rnemle -
ketimizdc nasıl kutlandığını söyle • 
meyi zait görüyorum. Çünkü hepi -
mfzin baba1arımtz, analarımız Hıd

rellez eğlencelerine i~tirak etmişler 

ve o günlerde yeni1en kuzu1arın, dol
maların, helvaların ve çalınan saz -
Jann hikayesini bizlere dinletmişler-
iir. 

. . ..,, 

s.· U A L · ... ' • 

s. - isviçrede ikbsat talısil et
mek istiyorum. Hangi üniversite. 

ye gideyim, tahsil müddeti kaç se

nedir, ayda kaç lira ile geçinebi

lirim, mektebe iirme şartlan ne-
dir? 

c. _ tsviçrede en iyi iktısat 

tahsili Le Chatele'de yapılır. Talı. 

sil müddeti üç senedir. Ayda va

sati 100 lira ile geçinmek milm-

KARILERIMIZIN 

kündür. Mektebe girebilmek için 
lise mezunu olmak kafidir. 

• 
S. - Darülbedayie &frmek isti

yorum. Sesim de &Uzeldir. Ne ya. 
payım? 

C. - Darülbedayiin ismi Jı;tan
bul Şehir tiyatrosu olmuştut. Bu
raya girmek için aranılan husu
si şartlar vardır. Bir kere tiyatro 
rejisörüne müracaat ediniz. 

SUALLERiNi BURADA CEV APUYORUZ 

S. - Artist olmak jstiyoruın. 

Burada Holivud'ım angaje mües
seselcrJ var mıdır, yoksa en . ya· 
kın nerede vardır, param olmadı
iı için hükumet beni göLdere-. ., 
mez mı ... 

C. - Bu sevdadan vaz geçiniz. 
Holivud'ta sıra bekliyen ve kcn. 
dini göstermek istiyen binlerce ki
şi vardır. Zaten hiç bir film şir

ketinin angaje müesseseleri yok-

tur. Onlar işlerine yarıyac:ık a. 
damları kendileri arayıp bulur
lar. 

• 
S. - ilkokulu bitirdim Vt' orta-

okulda bir sene okudum. Şimrli 
jandarma onbnş1s1yım. Hizmr-tinıi 

bitirince, polis olabilir miy1m l 
C. - Olursunuz. 

7 - 5 - 939 

• • Halka lyı 
Muamele 
Edilecek 

Vali ve belediye reisi tarafından 
vilayet ve belediye teşkilatına gön· 
derilen bir tamimde, ashabı mesaıihe 
dürüşt muamele yapmak suretile 
haklı şikayetlere meydsn verilmeme
si bildirilmiş, memurların her za· 
man ve mekanda halka karşı ancak 
edep ve terbiye ile muamele etmele
ri kanunun da ifasmı emrettiği 

bir vazife olduğu tasrih edilmiştir. 

Sinema Kapılarında 
Vali ve beledıye reic;i Liıtfi Kırdar, 

zabıta teşkilatına gönderdiği bir ta· 
mimle pazar ve cumartesi günleri si· 
nema kapılarında görülen· izdihamın 
caddelerde mürur ve ubura mani o
lacak şekilde çoğaldığını, yangın gi· 
bi vakalarda bu kalabalığın panik 
tevlit ederek müessif hadiselere se
bebiyet vereceğmi beyan ederek bu 
izdihama meydan verilmemesini bil· 
dirnriştir." 

MOTEFERRIK: 

TAKViM ve HAVA 

PAZAR 
7 Mayıs 1939 

5 inci ay Glln: 31 Hızır: 2 
Arabt: 1358 .Rumt: 1355 
Rebl\llevvel: 18 'Nisan: 24 
GOneş: 4.52 - Öğı.,. 12.10 
İkindi: 16.03 - Akşam• 19.10 
Yatsı: 20.57 - İmsAk: 2.53 

_ Hava YazlvefıJ -
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan :ılı

nan maldmata g5re, hava yurdun doğu, 
cenup doğusu bölgelrinde bulutlu ve mev
zu yağışlı, diğer blSlgelerde kapalı ve yer 
yer yağışlı geçmiş, Tilzglrlar garbt bölge
lerde garbi, diğer bölgelerde cenubt isti
kametten orta kuvvette esmiştir. 

Diin lstnnbulda hava buluUu geçmiş, 
rQzgdr cenubu garbt istikametten sani
yede 4 • 8 metre hızın esmlı;tir. S:ıat 14 te 
hnvn tnzylkı 1011,1 milibar idi. ~Qhunet "n 
yüksek 21.2 ve en dOsilk 14.0 santigrat 
olnrak kaydedllmlstfr. 





TAN 7 - 5 - 939 

. .M:.Brıkeriıeıercle 
... ~. • /" f 

Oltuda Bir Define 

Bulundu 
Üç Saat Kuyunun 

içinde Kaldı 

Arzuhalci 15 Yaşında fiti Çocuk 
Soygunculuk yapmışlar Hayri Yine 

Asliye üçüncü ceza mahkemesi, , yorum. Fakat anamı, babamı tanı- Mahkemede 
Ham ve Muharrem isminde on beşer marn. Onlar ölmüşler, kardeşlerimin 

Oltu (TAN) - Tarmut köyii ci- Izmir - Eşrc! Paş!Jda, üç hayatın ANKARA RADYOSU 
varında dikenli çalı kesen bir köy- ölümü ite neticPlcnmek istidadı olan 

't'Urklyc 
lü, kayalar nrasında, bir çocuğun bir kaza ntlatılınışt1r. Hüsnü karısı 

Tiirkiyc 
girebileceği kadar mağaramsı bir Şükriye evinde işile meşgu"kcnı bir 

yer görmüş, bunun insan eliyle y::ı- yaşındaki oğlu Mehme: Ali ve iıç ya-

Rad~·odifüzyon Postalill' 

Rad~·osıı Ankara Rad)"

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 .Kes. J!a ,__ pıldığını sezerek taşlarını sökmcğel 1 şındaki kızı Güler, bahı:P.<lcki kuyuya 
başlumıştır. Nihayet içinde, bir tc- düşmüşlerdir. 

T. A. Q. 10,74 m. 15195 Kes. 20 r.~ 
T. A. P 31.70 m. 94!ı6 Kes. 20 J.•• 

Pazar, 7. 5. 1939 
yaşında iki soygunculuk suçlusunun bulunUP bulunmadığını da bilmem, Dün asliye dördüncii ~eza mahke
duruşmalnrına başladı. !kisi de mev- Nüfus kağıdımı kaybettim, diyordu. mesindc meşhur arzuh:ılcı Rr..yrinin 
kuf oldukları için jandarmalar ge- Halil Kayserilıdir. Fakat onun da muhakemesine başlandı. Hayri vazife 
tirmişlerdi. Bunlar şehrin muhtclil anası, babası yoktur. On seneclenberi halinde polise hakaret ettiği için mu
yerlerinde duvarları ve tavanları sokaklarda büyümüstür. lki kücük hakcmesinc mevkuf olarak devam e
delmek suretile bir çok eşya çalmış- suçlu suçlarını inkar ettiler. Halb~ki diliyordu. Mahkcm~ sabıkalarını sor
lar ve nihayet bir gün Baker çuval poliste her şeyi itiraf etmişlerdi. Bu muş, hııPishane bir çok mahkumiyet 
deposunun tavanını delmişler, Mu- itirafı şöyle tevil ettiler: kayıtları göndermisti Ms.ıhkumıyct. 
hnrrem bir iple içeriye sarkılmış, Ha- - Bay reis, üç gün bizi poliste lerin hepsi infaz edilmişti. Y'alnız pn
lil de damın iistünde nöbet bekliyor- dövdüler. Zorh her seyi itiraf ettik. ra cezalarının inf.ız edilmediği görü· 
muş. Sahipleri coktanberi depodan Halbuki biz hırsız değiliz. liiyordu. Müddeiıımumi <;uçun sabit 
hlrsızhk yapıldığı için o gün depo- Suçlulnr çaldıkları eşyayı Ali As- olduğunu ileri s.lrcrek Hayriye ceza 
ya bekçi koymuşlar. Muharrem de- gara ve Gaziye sattıklarmı söyle- verilmesini istedi. Mahkeme müza. 
poya iple sarkılırken cyaklanndan mişler. Polis Ali Asgarın dükkanın- kereye çekildi Hayri kori<lorda bek· 
tutmuşlardır. da araştırma yapını~. bunların çal· liyordu. Gazctecıler onun yanına so-

Reis, dün bunlara ikametgiı.hlannı dıkları çuvallnrdan yalmz bir tane- kuldular. Hayr!, Bakırköy Akıl has
sordu. lkisi de (bizim evimiz, barkı- sini bulmuştur. Bu da htrsızhk ma- tanesinden, kendisinde 7.:.ıbıtlya ha
mız yok. llyasın knhvchanesinde sn- lı bilerek almaktan suçlu idi. Ma!ı. karet etmeyi itiyat haline getiren 
bahlarız.) dediler. Muharrem: keme Ali Asgarın çaP,ırılması i\in bir hastalık bulunduğu hakkındaki 

neke dolusu altın bulmuştur. Tam 1 Bunların feryndını ışiten anneleri 
tenekeyi açarken, uzaktan kendisini hemen kuyuya koşup atılmış ve ço· 
gören ve şliphc ettiği için gelen ço- cuklarının boğulmalarına meydan 
bonla karşılaşmış, aralarında kavga vermemiş, fakot istimdadını k1P1seye 

.. • duyuramadığı !çin yavrularile bera-
çıkmıştır. Bu sayede hukumet me- b 1 · · d L ~ + k im er su ar ıçın e am uç saa. a ı.ş-

seleyi haber alıp işe vazivct et::niş- 1 tır. Bundan sonı a kurtarılan üçi.i de 

tir. tedavi altındadır. 

12,30 Program. 12,35 Müzik (Küçük ~ 
kcstra - Şet: Necip Askın) 1 - Pi"" 
Linckc (Olimpiyatlarda) Mafl. 2 " 
Freid Vnlter (Ruya) Keman solo ve dl' 
kcstra lçln. 3 - J. Strauss (Neşeli .,.. 
opert>tinden) Buseler \•alsi. 4 - ~ 
(İlkbahar) melodi. 13,00 Memleket ..J. 
ayan, ajans ve meteoroloji haberte6 

---------~·---------------· 13,15 l\lilzlk (Küçilk orkestra - Şef: lfr ' cip Aşkın) 5 - Volgraf (Kalbim BfkJt 
Senenin eşsiz Film Pırlantası: doldu) Ağır vals. 6 - Dohnanyi (DilJGll 

KADINLAR HAPiSHANESİ 
VIVIAN ROMANCE RENEE SAİNT CYR 

Bir yakan saz gibi inleten ... Bir yıkan kasırga gibi titreten ... 
Bir hnyat fırtınası gibi esen 

V I V 1 AN ROMAN C E 'ın Şaheseri. .• 

valsi). 7 - Fischcr (Tatil günleri. sili 
a) işte dağlnr, b) Beklenilmeyen bir tr 
s::ıdüf, e) Suların sükfttu, d) Avdet). ıs,9' 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe. Re~t ... 
rer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuydi 
Mustafa Çaflıır. 1 - FerahnAk peşre~ 
2 - l\'Ielekcstin Fcrahnfık şarkısı (Titre«' 
yüreğim). 3 Fcrahnfık şarkı (Ruhurnd' 
bahnr nı;tı). 4 - İshak Vnronun Eviç ,ar 
kısı (Kalbimde açılnuş). 5 - Halk tilt" 
küsü (Çıkayım gideyim be kuzum). il--" 
Halk türküsü (Sabah olsun ben bu yer
den gideyim). 7 - Halk ti.irküsQ (Senııt 
yazın kışn benzer). 14,20 - 14,30 - Ko
nuşma (Kadın srınU - Çocuk terbiyesi'" 
ne dair). 

Bugün L A- L E de 11 ve 1 de ucuz halk matineleri 
Tl•lefon : 43:;95 

• 
- Ben Beykozda doğduğumu bili- başka bir güne bırakıldı. raporunu mahkemeye ibraz etmesini '•••••••••••••••••••••••••••

hatırlattılar. Hayri güldü ve ilave 
etti: iki Çocuk Hapishanenin 

Depodan Evrak Çerçevelerini 
Çalmışlar Kıranlar 
İstanbul jandarma bölügline men

sup bir jandarma dün sabah eski po
lis müdüriyeti binası olan 'fomruk 
dairesinden geçerken iki gencin koca
man defterleri omuzlayarak kaçtık
larını görmüş, ve şüphe üzerine bun
lan yakalamıştır. Bunlar 13 yaşında
ki Refetle 18 yaşındaki arkadaşı Bur
salı Mehmettir. Bunlar şimdi polis 
evrak deposu olarak kullanılan eski 
müteferrika binasına girmişler ve es
ki dc!terleri çalmışlardır. 

Bunların ikisinin de yersiz, yurt
suz takımından oldukları anlaşılmış
tır. Sultanahmet sulh üçflncü ceza 
mahkemesi dün lier ikisihi de tevki! 

etmiştir. 

=----o--
Müstehcen Neıriyat 

Davası 
Dün Asliye birint'i ceza mnhkeme

sinde müstehcen resim neşrettiği id
dia edilen Yeni Gi.in mecmuasınm 

duruşmasllla devam edildi. Mahkmnc 
de suçluyu avukatı temsil ediyordu. 
Mahkeme geçen celsede müddeiumu
milik tarafından müstehcen sayılan 

rlava mevzuu resmin ressam Hikmet. 
Sevket ve avuka: Kenan Omerden 
müteşekkil bir vukuf ehline tetkiki
ne knrar vermişti. Dün mahkemede 
ehli vukufun verdiğ: rapor okundu. 
Ehli vukuf uzuncn bir tahlilden son
ra resmin müstehcen olmadığını ve 
bilakis fotoğrafla yapılmış bir sanat 
eseri olduğunu söylüyordu. Müddei
umumi Ihsan, bundan sonra söz ala
rak ehli vukufun raporunda tenakus
Jar bulund6ğunu söyledi. Mahkeme 
müzakereye çekildi. Celse açılınca 
hazırlanan karar bildirildi. Mahke
me müddeiumuminin ehli vukuf hak
kındaki itirnzını sonra tetkik etmek 
<lzere viliiyctten mecmuanın müsaa
denamesinin getirilmesine lüzum gö
rüyordu. Muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

Yanan Genç "öldü 
Evvelki gün Şehreminin:fo Seıer 

isminde bir genç mangala diişerek 

yandığı için Guraba hastanesine kal
dırılmıştı. Sefer dün hastanede öl
müştür. Tabibi adil Enver Karan ce
sedi muayene etmiş gömülmesine i
zin vermiştir. Miiddeiunmmilik tah
kiknt yapmaktadır. 

Dün asliye birinci ceza m'lhkeme
sinde hapishanenin pencerelerini, 
çerçevelerini kırıp geçiren ve Galam 
postahanesi vt!znedarı Hüsnüyü öldür 
düğü için 24 sene hapse mahkum o· 
lan Abdullahla yine bir katil mese
lesinden dolayı 13 sene hapse mah
kum olan Maksudun muhakemeler!-
ne devam edildi. 

Müddeiumumi suçu sabit gördüğü 
için geçen celsede bunlara ceza ve
rilme.sini istemişti. Dün suçlular mü
dafaalarını yaptılar ve dediler ki-

- Bizi gardiyanlar öyle bir ine 
soktular ki yalnı;ı; tavanında bir ka~ 
pencere camı vat'dı. Ztyasız ve hava
sız kaldık. !çeri c biraz hava girme.; 
sini temin için camı açmak ve ayn/ 
zamanda buradan gardiyanlara hali
mizi anlatmak istedik. Fakat çerçeve
ler düştü, camlar kırıldı. 

Mahkeme suçu sabit gördü. Bun
lnra birer ay hnpis cezası verdi. Cü
rümlerin içtimaını nazarı itibara a
larak bu cezalarını 20 şer gün hapse 
indirdi. 

Suçlul:ır mahkemeden çıktılar. Gii
lüyorlardı: 

- Ara sıra dışarı çıkmak için böy· 
le mahktımiyetlcre razıyız. 21 sene 
yatacaktık. 20 gün daha fazla yatınz. 

---o-

Ezilen Kadının Hüviyeti 

Anlaşdamıyor 
Nisnnın yirmi dokuzuncu günü Sa

matyada tren altında kalarak ezilen 
ve ölen 25 yaşındaki genç kadının 

hüviyeti aradan bir hafta geçtiği hal
de henüz anlaştlaınamışlır. Müddei
umumilik cesedi teşhir için morga 
kaldırtmıştı. Bir hnftadanberi kimse 
teşhis etmemiş ve hiç bir Y.inıc;~ ta
rafından da böyle bir 'kadının kay
bolduğu hakkında polise miıraca:ıt 

vaki olmamıştır. 
Polis cesedin fotoğrafını <;~ğnlta

rak !stnnbula ve yakın viEıyetlere 

göndermiştir. Bu foto~raflar ı;:azete· 
lere verilecektir. 

Çok Müessif Bir Zıya 
Esbak Şcyhulis

lam ·.ırusa Kazım 

Efendinin kiiçiik 
oğlu Fikri, avu-
katlıkl.ı. i~tigal et-

Meşhur Centilmen Hırsız: AltSEN LÜPEN 

Bu Hafta SARAY Sinemasır.da 

Fransızca s<>zlii 

- Ben hukukçuyum. Onu söyle
sem, beni yine tımnrhancyP atacak
lrır. Onun için hiç o rapordan bahset
miyorum. l\!ahkemede akıllıca ken
dimi müdafaa edeceğim ve beraet 

kararı alacağım. ARSEN LUPENİN DÖNÜŞÜ 
Mahkeme açıldt. Hayri yüksek ses-

le kendisini miidaf.ıa etti. Polise va- Finminde kadınları teshir ve erkekleri. kıskanç ediyor. Baş Rollerde: 

zire halinde hakaret etmediğini, 25 MELVYN DOUGLAS ve VIRGINIA BRUCE 
gündenberi mevkuf kaldığı için mu-
hakemesinin gayri mevkuf kalmnsını Hareketli ... Eğlenceli ... F.srarengiz ve Hadiselerle dolu bir Film. 

istedi. Bu talebi Heri sürerken de: İlaveten: FOKS JURNAL. en son dünya haberleri. 

- Bay hakimler bilirsiniz ki, ben ,.,.lll••--••••••••••••••••••••-' 
maruf bir adamım. Ben hayatımı rıd-
liye koridorlarında kazandığım için 
siz kovsanız da ben ~uradan ayrıl
mam. Beni serbest bırakınız, diyor
du. 

Mahkeme bu talebi reddE'tti. Mu
hakemeyi karar ic;in başka bir giine 
bıraktı. 

----n-
Nevıehirde Gündüz 

Cereyanı 

TAKSİM SİNEMASINDA 
Tenzilatlı fiatlar : 15 - 20 - 25 ve Localar 100 kuruş 

ORDUNUN KIZI 
PRESTON FOSTER ve :\IADGE EV A,11;S 

tarafından oynanmış büyük nşk ve harp filmi .ı 

.1 n n l J: D il s:' ;; R 1 D il 1 7 
DEAN~ 'A ll RBl. ., in en guı.e fi mi. 

Nevşehir, (TAN) - Gecelerden '••••-•••-------------•••••" maada hergün öğleyin iki saat te 
elektrik cereyanı verilmesi karar
laştırılmıştır. Bu suretle ynkmtla 
rndyonun gündüz neşriyatından da 
istifade edilecektir. 

~ .................................... .. 
Bugün SÜMER Sinemas11tda 

17,30 Progrrun. 17,35 Müz.ik (Pazar çayı) 
Pl. 18,15 Konu~a (Çocuk saati). ıs,45 
Müzik (Şen odn müzisl - İbnıhlm ÖzgiJt 
ve ateş böcekler!). 19,15 Türk: müzitf 
(Fasıl heyeti). Çalnnlnr: Hakkı Dermallt 
Hasan Gür, Eşref Kndrl. Hamdi Toka1ı 
Bnsri Urıer. Okuyan: Celal Tokses vı 
arkadaşları. 20,00 Memleket saat ayarı. 
nj:ıns ve meteoroloji haberleri. 20 15 
Türk müziği: Çalımlar: Vecihe, Heşat I· 
rer. Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Okuyan
lar: Necmi Rıza Ahıskan, S:ıfiye TokaY· 
ı - Bestenigar peşre' i. 2 - Hasım be
yin be tenfgnr şarkısı (Kaı;ma mecburun· 
dnn). 3 - Mustafa izzet efendinin bes• 
tcnlg!lr şarkısı (Gayriden bulmaz tesesl• 
11). 4 - Hafız Yusufun bestenigAr şar
kısı (Çok sürmedi geçti). 5 - Rusen Kam 
(Kemençe taksimi). 6 - Arif beyin raot 
şarkısı (Zahiri hale b:ıkıp). 7 - Blmerı 

nin hilzznm şarkısı (Silktlnle geçer lhn· 
ı·Cim). 8 - Nnsibin Mehmedin bilzzarn 
şarkısı (Açmam, açamam, söyllyemem). 
9 - Udi Ahmeöin karcığar şarkısı {Var
ken a8nulde bin tOrlü yar). 10 - .Karcı
ğnr s z aemnı oı...oo Neşeli plAklar. 21 10 
Müzik (Riya eti cumhur bandosu -Şef: 
R: 't:'oı76irr-cs ,.. ,_~ !) 

Borodlne (2.lnd Senfoninin blıirlcl par
çası}. 4 - E Clarkc (Snmlmfyet) Kornet 
solo için parça). 5 - B. Smetana (Ulta
va). Senfonik parça). 22,00 Anadolu ajan 
sı (Sı:><>r scr\'isi). 22,10 Müzik (Cazbant 
PI.) 22,45-23 Son ajans haberleri ve ya-
rınki program. 

Kızılcahamamların JAVSl.YE MEKTUBU Beyoğlu Oçüncü Noterlijine 
Vaziyeti 1 • Istanbulda Kuınkapr nişancasında 

2 Büyük ve güzel filim birden: 

Kızılcahamam (TAN) - Hamam ADOLPHE l\IENJOU \"e ANDREA LEEDS Ehlidil sokağında 1 No. lı hanede 
mev.siminc bir buçuk ay kaldığı hal- mukim Bahriye mühizimlig!nien mü 
de Kmkahamamlarda mevcut sıhhi tarafından oynanmış Fransızca sözlii büyük Aşk Filmi tckait Irfan Ozatıı namına gerek Is-

mahzurların izalesi ve yıkılma tehli· 2 s o . N s 
1
. p E R tanbul ve gerek hariçte mevcut gay-

kesinin ref'i yolunda hiçbir hareket • ri menkuliıtımın icar v? isticar ve 
görülmemektedir. Bu hususta seri sairesi hakkında salahiyeti vasıa ile 
faaliyete intizar olunmaktadır. Altın sesli Kovboy BOB BAKER'in Zaferi. Zengin ve alakabahş bir lstanbul altıncı "lOterliğinden bir kt· 
Elbistanda Aijaç Sevgisi program, bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. ta vekaletname tanzim ve ita etmış 

Elbistan, (TAN) -- Kasabamızın ' idim. Şimdiye kadar rızn ve muvafa-

ağaçlanmasına ehemmiyet veril- ı••••••••••••••••••••••••••••' katim hilafında bir takım muamelat 
mektedir. Hükumet ve belediye bnh- 9 '"I .... y 1 S k ' 1 yaptığını istihbs!" eyledim. - n o Kıymetli San'at arımız 
çelerine bir çok çam fidanları dikil· • Bu muamelatı kabul etmiyec .. ğim 
miştir. SALI saat 

9 
da MÜNiR NUREDDiN tabii olmakla beraber vekili muma-

Bütün memurların ve halkın işti· M E L E K ileyhi işbu vekalet~cn S'!lreti katiye-VE ARKADAŞLARI 
rakiyJe, Ceyhan nehrinin menbaı 0 • ı ı de azleyledim. Binaenaleyh, zararımı 
Jnn Pınarbaşına gidilerek bir ağaç sinemasında Bu senenin yegane konserini vereeektır. müeddi olan bu sebeplerden dolayı 
bayramı yapılmış, oraya da yüzlerce Fevkalade zengin \'e nefis bir program hazırlanmıştır. menkul ve gayri menkul hiçbir ma-
ağaç dikilmiştir. Loca ve numaralı koltuklar sinema gişesinde satılmaktadır. Tel: 4086!:1 lım üzerinde iıiç bir guna muame-

=============== iİll••••••••••••••••••• • ••••••••• lesi makbul ve muteb.?r olam~aca-
Bahçe Merakhlarına : 

Emsali bulunmıyan fidanlardan 
Ortaköycie Vasilin bahçe;;lnde bu:a
bilirsiniz. KaPlar içinde çok çeşıt fi. 
danlar, kamelyalar. manolyalar, çam· 
lar, 150 çeşit Avrupa gv..-r, çok çe
şit SUS fidanları, top akac;yalar, sa
lon yeşillikleri, yemiş ağaçları ve 
saire ve saire. 

ı}ın ın ve artık namıma hare.kete de 
,-----••••••-••-••••-••-••••, bır guna hak ve salah~yetl kalmadı-

Sinemas11tda ğını evveı ve ahir kendisince ve üBugün SAKARYA 
(Fransızca nüshası) K A S 1 R G A DORO'fllY LA:\-IOUR 

Ayrıca: Düıman Maskesi Altında 
Dolorc:; Del Rio - Peter Lorrc (;\I. l\loto) - George Sander!-1 

Büyük aşk ve casusluk filmi. İlaveten yeni Para~unt dünya havadisleri 
Buı:iin saat 11 \ "C 1 de tcl17.iliıth matineler 

çüncü şahıslarca mnlum olmak üzere 
beş nilshadan ibaret olan azilnamele· 
rimden birinin :nahalıi mezkilrda 
mukim mumaileyh IRFAN OZATA' 
ya tebliğini ve eşhası salisenin ma
lumu olmak üzer~ bir nüshasının 

neşredilmek üzeri) lstanbulda Ank11-
ra caddesinde Ttın gazetesine tehH· 
ğini ve bir nüshnaının ekser muamc

Cerrahpaşadaki Yaralama tiği ~amsunda pek IJI•••• BUGÜN i p E K Sinemasında 2 F i 1 i m ____ ... llltımın temerkiiz ettiği Çatalcada Ça 
~ talca Tapu sicıl muh-ıfızlı~ına tebli

ğini ve birinin kalemde hıfzı ile bir Ccrr::ıhpaşada Bostan sokağında oturan 
biraderinin kayın pederinin evine gider
ken kendisini arkasından takip eden Ve
li isminde bir şahıs tarafından Taşkent so
kağında bıçakla arkasından yaralanan 
Mahmut Haseki hastanesinde yapılan n
mcllyat neticesinde tamamen iyileşmiştir. 

HAdlseyi mütenklp firar eden suçlu ertesi 
günü yaknlnnmış ve hakkında kanuni ta
kfbatn başlanmışbr. 

YENi NEŞRiYAT: 

kısa süren bir hm
tnhaı müteakıp bu 
fiıni dünyaya göz· 
lerlni kapamış ve 
vasiye~ine tevfı

kan orada, annesinin mezarı yanına 
defnedilmiştir. 

Merhum Fikri, henüz otuz be~ ya
şında, çok ateşli, zeki ve doğru bir 
gençti. lstanbul lisesini ve Ankara 
hukuk fakültesini bitirmişti. Daha 

Pazar Postaaı'nın fkincl snyısı çıkmıştır. üç, dört ay evvel evlenmişti. Mem
İçerisinde: Necip Fnul KısakUrck, Mahmııt lekete en kıymetli hizmet1erde bu
Ye nri, İbrahim Hakkı Konyalı, Sed'lt lunacağı bir çağdcl böyle vakitsiz Ö
N zmi Akpınnr, Münir Süleyman Çapan, lümü, müessif bir ziyadır. Cenabı 
Fntln Fuat Narlıknya, Nuri Akyel, Oğuz. 
Oran, Şndl y şıt VC' Kllmran Orhanın im- hak kendisine rahmet, ailesine sah-
"',.," ne cılrnıı"tır. Fintı 7.5 lturu tur. . n cemil ihsan eylesin. 

1 - K AD 1 N ve D E N İ Z Fransızca sözlü: Baf rollerde 

D O R O T H Y L A M O U R HENRI FONDA - AKIM T AMIROF 

2 • Üç Ahbap Çavuşlar Harbe Gidiyor Türkçe 
Ayrıca: Ankarada Çocuk bayramı - Milli Şefimizin Miniminilere iltifatları 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Bugün M E L E K Sinemasında c ; , T E N i KAH 
Baş rollerde : W I L L i A M P O W E L L M I R N A L O Y 

Ayrıcn Paromunt Jurnnl dünyn h.ıbcrlcrl ve Anknrndn Çııcuk Bayrnını - Milli Şefimizin mlniminilere iltifatları 

Bugiin saat 11 \'C 1 de tcnzilfıth matineler 

musaddak suretınin •arafıma iade-

! sine müsaade buyurulmasını saygı
larımın dilerim ! Istanbulda: llevbı:>liad=ıda Lozrın 
Zaferi caddrsinde 31 No lı ~vde füi· 
yük Reşit Pa a torunu Mehmet Cc. 
mtJ KocarPşit. 

lstanbula en yakın, havası mü
kemmel, menba suları, tiyatro ve 
Filips makinesile sineması, De
niz Pı:ırk gazinosu bulunan Bey
lerbeyini sayfiye için tercih e
diniz. 
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• e k HARP nazır Sait Halim.in yalısında otu-y e B • • rurlarken içerıy;: Enver Paşa gi-

enı uyu r~~?~~ndisine. lıb o.lan sakin tav-
rıle iulerek dıyor kı: 

MilleUeraruı posta ittihadına dahil 
01.rnıyan memlekeUer için abone 
bedeli milddet sırasiyle ao, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres delişllrmek 25 kuruıtur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
Pul ilAvesi lhımdır. 

· - Bir oğlumuz dünyaya geldi!" 

- K a r Ş 1 S ı n d a 
Nazırlar hazaratı bu mahalle 

kahvesi ve kadın la .. • namamt ağ
zı ile verilen müjdeden bl, şey an
lamıyorlar, alık alık Enver mer
humun masum ve -nahcup edalı 

Metodik 
Çaltşmanın 
Fayda il 
Neticeleri 

Eskı.sı·ne Bı·r Bakış ::~:~:~~~:~:ı~~:.:~~,~r~ 
imiş. Genç kumandan re sadraza-
ma, ne Bahriye nazırına. ne de men 

Gazetelerimizin siyasi maka-
lelerini okuyor ve yahut 

Ankara radyosundan hulfısalannı 
dinliyor musunuz'! Okuyor ve din
liyorsanız vaziyet hakkında her 
halde şu kati, tam, sağlam kanaa-

B elediyenln icnatını takip edi- te vasıl olmuşsunuzdur: .Kimsenin 
yor musunus? bir şey bildiği yok! 

Liltfi Kırdar İstanbual geldikten Arka arkaya dinlenirken bu ma-
SOnra bir müddet bekledik. Aradan kaleler bana sekiz, on kişi, bir <>
bir kaÇ ay ıeçip te icraat namına bir daya toplanıp biribirlerile müna
~Y görmeyince ıabınızlandık. Hat- kaşa ediyorlar, biribirlerinin de
tl bazılan bedbinlik eseri bile göa- diklerini şiddatle, hiddetle, kökün
ternıeie baılamııtJ. Fakat o, tetkikle den ve temelinden yalanlayıp ak
nıeşguldU. Tetklkatım bitirip yapıla- sini isbata çalışıyorlar tesirini ya
cak itleri teıbit ettikten sonra Şehir pıyor. O kadar ki ayrı nyrı oda
Meclisinde diltilndillderlnl blldlrdi larda bulunmasalar aralarında hır 
ve ondan sonra icraata ıeçtl. çıkacağına inanacağım geliyor. 

Bu icraatı üç kuma ayırabiliriz: Hiçbirinin dedigi ötekine uymu-

1 - Parasız veya az para ile ya- yor. 
Kimine göre harp tehlikesi gelip 

pılabilecek müstacel işler, 
çatmıştır; kimine göre ise uzakla-

2 - Para ile yapılman lizım ge - şıP gitmiştir. Bazısına göre harp 
len müstacel lfler, zaten mevcuttur, devam etmekte-
3 - Şehrin imar ve istikbaliyle a- dir; bazısına göre mevcuttu; şim-
likdar mühim lfler. di nihayete ermiştir. 

O bir taraftan tetldkatma devam Birini okurken ona inanıyorum; 
ederken bir taraftan da birinci kıs· sonra ikincisini dinleyince fikrimi 
nıa ait icraata baılamıt bulunuyor • değiştirip buna taraftar oluyorum; 
da. Belediyelere kendi mmtakaları üçüncüsünde yine eski fikrime yak
dahillnde temizllie itina etmelerini, laşıyorum; dördiincüsilndıe büsbü
hlç tamir ıörmemif bozuk yollan ta- tün başka bir fikir hasıl ediyo
nıir etmelerini, •taçlanması lazım rum. Sonunda kendi öz fikrimi de 
gelen yerleri aiaçlatmalannı emret - kaybedip tamarr.cn kararsız, şuur
ti. Burtın ba icraatın semerelerini suz, şaşkın ve yorgun, kafa t:ısı-

-;;.g•öe.rmnee~ier.b~aşıiı..lı;;yr.;oru:-1\'zli. ~Şeraht'rlnliiriih;feliir;FtlaR--f"'"'.mın~ içinde beynimin o bildiğimi} 
n r ço a an a- sarı havyardan yapılmış t3rama 

ğaçlanmaktadır. Ve §8hir eskisine haline girdiğini, ezmeleştiğini du-
nisbetle hayli temizlenmiştir. yuyorum, bön bön etrafıma bakı

Vali tetkikatını bitirdikten sonra yorum. '" 
ikinci ve ilçUncii kısımdaki icraata Kendimi tekrar toparlayınca dü-
geçtl. şunuyorum: Dünya harita:;ınm 

Bunlann batında otobils işini harpsiz bu derece geniş miktarda 
halletti. Şehrin bir çok yerlerinde değişmesine imkin olmadığına ve 
Yeni çocuk bahçeleri İnf8sına teşeb- halbuki değişmekte bulunmasına 
bUs etti. YapılmQı lazım gelen yol- göre harp mevcuttur; fakat Kan di>
ları tesbit etti. Direr lhtiyaçlan da külmeden koca ülkeler alınıp ve
peyderpey tatmin etmek üzere bir rilmiyeceğine nazaran da harp 
Proıram yaparak bütçesini hazırla- yoktur. 
dı. Şimdi bu iki kısma dahli işlerin Işte yirminci asır ortasında v.ıı
başlamak üzere bulunduiunu ıörü • sıl olduğumuz tel:tamül budur: 
Yoruz: Harp var mıdır, yok mudur, !arke

dememek! 
Şehrin bir çok caddeleri asfalta 

çevrilecektir. Bir kaç yeni hastane 
ve bir kaç yeni mektep yapılacaktır. 
Bir stadyum, tiyatro, konservatuvar 
ve gazino yapılacaktır. 

Fakat en milhimml tehrln ıilt ve 
ekmek ihtiyacını temin için radikal 
icraata geçilmek üzeredir. Şehrin sut 
işini hal için bir ıilt fabrikası, ve ek
ınek işini hal için de bir ekmek fahri 
kası vilcude getirilecektir. 

HulAsa senelerdenberi atalete a -
hpnıı olan lıtanbulda bir hareket, 
bir eanlanma, bir faaliyet batl•mıt
tır. 

L\ltfi Kırdar ilmltlerbnlzl bop 
~ıkarmamııtır. Onun ıiren ıözfi, 
pratik zekhı, çalııkanlıtı sayesinde 
tehrimizn herıön bras daha ırfizel
letecetfne, ilerleyecefine, ve dirile
ceğine itimadımız vardır. ,,. 
Dilclcaf 

Bu sfttunlarda sık sık hudutlan • 
nıızdan içeri sısan ecnebi propapn • 
dasına karp uyanık bulunmamız IU· 
zumu üzerinde duruyoruz. 

Çilnktl biltiln teyakkuSUJllUZa 
ratmen ba propqantla 1'ne ainsl 
ainaj ıütanlarunaa kadar slrlyor. 

Meseli Alman ıazet•bd• e"f"99I• 
1d ,ua fık•• tehtlltiamb JUlll ba· 
zı ıuetelerill birinci uyfalarmtl• 
büyük puatolarla aeıretiilmlttir. 
Kendi aleyhimizde yazılan bir yazıya 
mütalea ilave etmeksizin bu derece 
nıevkl vermek bir hatadır. 

Propaganda işte böyle kendisini 
sezdirmeksizin içimize sokulur. 

H arP lakırdıları, haZtrlıklan, 
daha doğrusu kısaca, harp 

yapıldığı şu sırada devlet ricali ve 
hepimiz için ibretle okunacak ya
zılar gündelik m:ıkale ve mtitale
alardan ziyad~ umumi harbe ait 
kitaplar, bilhassn o devir ıdamla
rmın ne§ı'ettikleri "hatıralar" dır. 

Şimdi masamın üzerinde A vru
pa diplomat ve kumandanlarının 
yazdıklan cilt cilt ''hatırat" du
ruyor. Umumi harpten evvel, harp 
esnasında ve sulh devrinde dev
letlerin kimler elinde ve ne gün
lere kaldığı, nasıl ~e-hımler, ha
yaller üzerin<? yürLinülditğrl oku
nacak facialardandır. 

Bütün bu kitaplarda işin nenye 
varacagını bilerek narbe giren tek 
kişiye rastlamadım. Bazı kunseler 
harbe, sonu gayet iyi tahmin edi
lerek mantık ve hesıpla girişildiği
ni iddia ederler. Bunun böyle ol· 
madığına uzak ve yakın tarih çok 
belağatli bir şahittir. Eserlerden 
anladığıma göre harbe daha ziya
de zan ile, hulya ve ümidin. evde
ki pazarm çarşıya uyacağı kanaa
tile, yani tamamen mantıksız ve 
hesapsız gidfillrmlş, Hele istila 
harbini açanı.ar, cihangirlik heve
sine kapılanlar yıldızlara bakarak 
istikbali gördüklerine inan3nlar ka
dar yanlış ve hayali programlara 
aldanırlarmış. 

Zamane ruhiyatçıları ve hekiın
leri harbi tı bakımından tahlil e-

Yazan--__, 
REFİK HALiD 

suP olduğu partiye söylemeden, 
sormadan, seıdirmeden, arka ka
pıdan bu ecnebı toplarını Marma
raya, yani Osmanlı imparatorluğu
nun yatak odasına sokuvermiş. 
Mecliste yine itiraz, nı·\nakaşa, hi
tap, itap yok; yine tebrikler var! 

derek bunu bir "psikoz" sayıyor
lar; harp bir ruh hastalığı imiş ve 
asıl fenası da sari imiş. Şayet bu 
hastalar politika me\tkiinden uzak
laştırılırsa muharebelerin de önü
ne geçilirmiş! iyi ama harbe sebe
biyet verecek olan zararlı hastalar 
harbi çıkarmadan evvel öyle sağ· 
lam mevkilere çıkmış bulunuyor
lar ki değil hastabakıcılar ve gar
diyanlar, ordular bile kendilerıni 
yerlerinden indiremiyorlar.Kedinin 
kulağına çıngırak takmak kabilin
den bu fare hulyası derde deva o
lamaz. lstila ha!'bi yapacak büyük 
hastalar, dikkat ediniz. önceden 
dahili bir harbe girişiyorlar, evve
la kendi milletlerini yeniyorlar; 
sonra haricisine başlıyorlar. 

T ıp bakımından muharipler 
mademki husbdırla:, on

lardan mantık ve hesaı> heklcmek 
te elbette abestır· bu itibarla har
bin vehim ve hulyaya istinat elti-. 
kıyor. Mesela umumi harpte Al
manya imparatoru hazırlığına gü
venmekle berab~: vehim ve hul
yaya da kapıldı, "Belçikayı çiğner, 
geçerim, Ingilterc aldırmaz!" dedi, 
aksi çıktı. İtalyayı o;ürüklerim san
dı; yaya kaldı. Amerika seyirci 
durur ümidinde de tamamen al
dandı. Bilhassa altı ayda harbi bi
tirivermek planr bu en büyük al
danış zafer hulyasım kökünden 
baltaladı. Netice bildigimize var
dı. 

Maamafih sade istila harbi ya
panlar degil, müdafaa harbine gi
rişenler de mütemadiyen ı.ldandı

lar. Rusyaya güvenerek Tiirkiye
ye, başlangıçta, surat asıp çatık 

kaşla sakız çiğnıyen itilaf devlet

leri bir "Hasta adam" nağmesi tut· 
turmuşlardı; Osmanlı devleti bir 
yatalaktı; Avusturya ve Almanya 
bu yatalağın ikı yanına :ki kı.>ıtuk 
değneği gibi sıkışırken pandomima 
seyrine ha:z.ırlanır alaycı bir vazi
yet aldılar. Pandomima sandıkları 
bir trajedi gibi neticelendi. Ça
nakkalenin hakikaten ı1ayalc·t ve 
Türkiyenin bir yatalak olmadığını 
anladılar. netıcede yeni bir Kaynar 
ca bekliyorlar~h, O civarda bir mua
hede imzalandı ama bunun adı 
Brest - Litovsk idi. 

lstanbulu teşrifi .ahayyül edilen 
..;ar, cenup yetine 'j8rkı boyladı; 
Bizansta yeni !>ir tahta çıkarılacak 
iken Sibiryada bir bodruma indi
rildi . Ayasofyada krallar elinden 
taç giyecekti, Ural ötesinde kırbaç 
yedi. Bu bedbah~ imparator taht
lar çöktürmek, devletıer parçala
mak, milletleri namsız, şansız bı
rakmak niyetinde idi, halbuki ciğe
ri beş Para etmcı bir serseri onu 
ailesile beraber yere çökertmiş, pa
ram parça etmiş, mezarını bile ni
şanesiz bırakmıştı. 

Bulgaristanda bir çarcık yardı 
ki, bütün hayatınca gaf yapmıya 
and içmişti; gozü Balkanlar impa
ratorluğunda idi: vurguna gidiyo
rum sanmıştı, sürgüne gidiyordu. 
Hulasa bütiln hesaplar yanlış çık
mıştı. Bu yanlışlık, asu tuhafı, 
harpten sonra da dcva::n etti: hem 
bilhassa galipler harpto.kinden ve 
mağlUplardan daha fazla aldandı
lar. 

Zira Umumi harp diPlomat
sızlıktan o berbat hale gir

mişti, umumi sulh te diplomat nok
sanından şu perişan vaziyete dfü.
tü. Dünya sulh esaslarının kurul
duğu zamandakı kadar diplomat 
kıtlığına, kısırlığıns hiçbir deviı
de uğramamıştır. Diplomat, hasmı 
olan milletin izzeti nefsi hususun
da ne dereceye kadar 2.illete katla
nabileceğini sezmelidir. Harpten 
sözde muzaffer çıkanlar mağlup 

ettiklerini san1ıkları devletlere 

karşı diplomat gibi değil, :>ir zen

ci kabilesini yenip esirliğe c;okmak 

istiyen müstemle!te baş çavuşu zin
niyetile hareket ettiler. Hoş, ougün 

harpsiz istila yolunu bulanların da 
yaPtıkları odur. 

Avrupada harpten evvel 26 dev

let vardı, 33 e iblfı.ğ, yani yedi hu
dut belası daha icat edildi ve dı
r.ıtı .wızrltı ~.mllcttı~ lh:b. 
Eskiden 5 climhurtyet mevcuttu, 
bunu 17 ye çıkardılar. Bir düzüne 
daha buyuruk, kuyruk ve toy dip
loma t kafilesi! Bugünkti Avrupa

yı ort~a koyan diplomatlar, ördek 
yumurtasınd!ln civciv çıkaran ta
vuklar gibi bu minimini devletcik
lerin şuraya buraya k3çışıp niha
yet Böle atıldıklarını gorunce ke
narda çırpınmıya başladılar: Ki
mi devlet haddinden fazla büyütül
müş; kimisi ~ahammiil edilemiye
cek derecede küçültülmüş, kimisi 
yoktan var edtlmiş, kimisi de ha
ritadan silinmek ıstenmişti. işte 
sulh diplomatlarının hata silsilesi! 

Zaten "Hatırnt" taki usulsfizlük
leri, hataları, halitaları i"celeseniz. 
hayretinizden küçük diliniıl yut
muş. imparatorluğun da niçin ha
pı yuttuğunu ögrenmiş olursunu:::! 
Devlet ricali, bir gün olsun, tc::nez
zül edip te biribirlerile istişareye 
yanaşmamışlal", hepsi bir tarafta, 
ayrı ayrı, akıllarının diktiğine, di
lediklerini işlemiş1er. 

Bir bu yolsuzluğu, anarşi, ba-
şı bozuklu&u dı.işününüz, 

bir de bu gün Turk milletinin ba
şında bulunan ricalin demokrasi 
prensiPine uygun temkinlik, ihti
yatlı, ağır başlı, kılı kırk yaran 
dürüst battı hareketine bakınız, if
tihardan kendinizı alamazsınız.Eski 
devre kıyasen yeni rejimin açtığı 
mektepler, yap~ığı yollar, kuruttu
ğu bataklıklar, kurduğu şehirler 
ve işlettiği fabrikalar, hulasa her 
şubede uhtesinden geldiği işler bir 
istatistiğe ve grafiğe sığabildiği i
çin mUc:HHm bir 19ltll alabiliyor . 
Fakat ~ pterllecek bir 
mühim mesele daha vardır ki, çizgi 
ve rakkam ile ifade olunamaz. Bu, 
bütun diplomatik faaliyefü~rln he
sabını - en eski ve sağlam demok
rasilerde olduğu gibi - hükfımetin 
meclis grupunda memleketin tas· 
vibine arzetmesidir. 

Siyasi rüşt buna derler. 
Umumi harp başlangıcında büs

bütün aksi hareket edildiğini, ne

ticenin de ne fena bittiğini yukarda 

görmüştük. Zaten o devir hüküm

dar ve ricalinden hiçbiri , hiç bil:' 

ülkede kili dirayet gôsterememış
tir. Harl;>i kazanan Clemenceau ve 

Lloyd Georıes gibile:i de fena ida

relerile sulbü kaybettiler, 
Ta18t Paşa fıtratan politikacı i

di, yani kurna-ı, sevimli bir tilki 
idi, halkı avlardı. Fakat dıplomat-

H arbe girişte Osmanlı devle- lık tilkilik değildir; tilkiyi kapana 
tinin qösterdiği hesaPSızlık sokan bir hünerdir. Alman sefiri 

ve işlediği hata da tüyler ürpertici onu kafese soktu. Enver Paşa ne 
bir manzara arzeder. Alman ittifa- idi? Ne politikacı, ne Jiplomat; ba-
kına ne şekilde girildl~ni anlatan rut kokusuna can atan cins bir at! 
dikkate şayan bir vesikaya Ce- Harp isterim diye eşindi, tepindi, 
mal Paşanın "Hatırat" nda rast- kişnedi, kükredi, nihayet en zarar-
geliyoruz. Kabinede T3ahrıye nazı- lı şeklinde meramına erdi. Cemal 
rı bulunan merhumu. bır fırtınalı Paşaya gelinca, aklınca, hem Crom-
gecede Sadrazam Salt Halim, Bo- vel. hem Deli Petro. hem Dara, hem 
ğaziçindeki yalısına çağırıyor: Sokullu, hatta hem de Haussmann! 

"-Nerede kaldınıı Paşa? Arka- Yani hem ihtualciydi, hem ısla-
daşlar beklediler, leklediler, şim- hatçı. hem imparatordu, hem dip-
di gittiler. Size gayet memnun o- lomat, hem de imarcı ve bulvarcı! 
lacağınız bir havadis vereceğim. Tabiidir ki ne birincisi diplomat 
Almanya hükumeti biz ittifaı< tek- ne ikıncisi cihangir, ne uçuncüsü 
lif etti; biz de bunu :nenafii mem- halfıskfır olabildi. 
lekete muvafık telakkı ı:>ttiğimiz -

.den bug?n ıttifa~n~mcyi sefir ile ~= ~~~ / 
beraber ımza ı:>ttık! ' __ :::;;:;:;; ~ · 

Op babanın elini! ' 
Dükkan gediği icar senedı olle ._ ________ ...;;;;;;;;;.._..;;;, 

bu kadar kolay, btisaresiz, miiza- L? amdolsun ki bugün Türkiye 
keresiz imzalanamaz. Cemal Paşa ı-• bambaşka bir vaziyettedir. 
için yapılacak ilk şey - her sebep lşte bunu ve bundan evvelkini i-
bir yana dursun - imzadan evvel yice bildiğım, bildığimi de veni-
kendisine haber verilmemesini den kitaplarda okuyup ızozden ge-
emniyetsizlik. meşruti idarede u- çirdiğim içindır ki. harbi hiç iste-
sulsüzlük telikki ederek hemen is- rnemekle beraber dünya altüst ol-
tifasını vermekti. Hayır, öyle yap- sa da en az zararla hatta epeyce 
mıyor, sadrazamı bu muvaffakıyet- klrla çıkacağımıza §Üphe etmiyo-
li işten dolayı tebrik nezaketinde rum. 
bile bulunuyor! Ve yine bunun içindir ki Bay 

O gün 1914 senesi ağ1ıstosnnun Hitler nutuk söylerken, ben de 
ikinci günüdür. Derken 11 ağustos - teşbihte hata olmaz . memleketi-
gecesi (görüyorsunuz a, her mese- ne güvenen Bay Roosevelt gibi u-
le karanlıkta geçiyor!) dürt, beş ~y __ o_ru_m_ ! ________ _ 

.......................... 
1 FIKRA t 
• • .............................. 

Kültür 
Hayatımızda 
Yeni Bir Verim 

yazan: Şükufe Nihal 

1 çinde benli tim bin kaybolduğlı 
siıll, engin uçurumlarda yem· 

yeşil bir ağaç boy verdi: 
"Türklük" mecmuası. 
İlk sayısının ilk yaprağını açar 

açmaz, her giln kullandığımız, inan
dığımız, biliyoruz sandığımız bir 
mefhumda bile, kocaman bir millet, 
hep ayn ayn dUşilndüğümüzU, ayn 
ayn şeylere inandığımızı görüp şap· 
lıyoruz ve "milliyet" kelimesinin 
hangi manaları, hangi esaslan içine 
aldığını görerek; "ne kadar doğru!" 
diye bir ışığa kavuşmaktan doğan 

heyecanla seviniyoruz. 
Değerli bilginimiz İsmail Hami 

Danişmendin başkanlığında hazırla

nan mecmua, Avrupalı bilginler, tür
koloğlar da bulunduğu halde taşıdı
ğı imzalarla hemen itimadımızı kaza
nıyor. İçindeki yazılar, bazı ilmi ne -
riyatta olduğu gibi, kapalılık, ağırlık 
içinde can sıkıntısı vermiyor. Ele al
dığı en ağır mevzular blle, az çok 
münevver her Türkün sıkılmadan o· 
kuyup faydalanacağı gibi açık, sa • 
de .... Lise talebesinden başlayarak 
yetişkin münevverlerimlze kadar her 
keste başka bir iddiaya bürünen bir 
çok bahisler, mecmuada; en ilmi, en 
kati vesikalarla bize asıllarını, hüvi
yetlerini lsbat ediyor. 

Bu hakikatler önünde yarım, mü
tereddit, zahmetsizce hazırlanıver • 
mis etüdlerin, kafaları ne yanlış l ol
lara götiirebileceğini düşünerek mec
muanın kıymetini gözümüzde bir kat 
daha büyütüyoruz. 

Türklük mecmuasında ırk, milli
yet gibi devrimizl meşgul eden mese
lelerle Anadolu etnografyasına, eski 
Türk yazılarına dair kıymetli bilgi· 
\erden başka Türk folklöriine, Türk 
tiyatrosuna, musikisine, edebiyatına 
ait ilmi ctüdler buluyoruz. 

İkinci nü ha~a münen·er, genç 
bir Türk kadını olan "Nizan Daniş
men4" Jn, hUyil.k ıairimiz AltdUlhak 
RAmlt lfle ltanrladığı kıymM!t bir 
yazısı var. Bu yazıda büyük üstadın 
hayatında basılmamış, elde edileme
miş vesikalar ;ölilmüyle Türk edebi
yatının "Makber" gibi bir şaheser 
kazanmasına sebep olan Fatma hanı
mın el yazılan: Himidin şiir müs • 
veddeleri, jenealojlk malumat, , 0 

bunlardan çıkan neticelerle Hamitte 
bulduğumuz şllr ,.e sanat atavizmi· • 
bize bir insanın, bir dehanın olu<şu, 
\'eraset hakkında en canlı bilgiyi \'e
riyor. 

Nazan Danlşmed'in ağır başlı, sa
de, sevimli Uslubu ile canlanan etüt, 
Hamidln \'e Hamit ailesinin muhtelif 
devirlerdeki foto~raflariyle karşı _ 
mızda levha levha yaşıyor. 

Bunlardan sonra bir de HamidJn 
babası Hayrullah efendinin bir pi) e
sini okuyoruz. 

Türklük mecmuasında mazimizi, 
ırkımızı tanıyoruz; din, dil, yazı, e• 
debiyat sahalarında ıeçirdlğimiz 
safhaları görüyor; varlığımızın göl • 
gede kalan kıymetlerini seçiyoruz. 
Türklüğün, gelecek sayılarını sabır • 
sızlıkla beklerken aydınlatıcı yolun
da muvaffakıyetle ilerlemesini samf. 
miyetle dileriz. 

Nevıehlrde Doktor 
ve Nüfus Memuru 

Nev§ehir, (TAN) - Altı aydan
beri Ankarada kursta bulunan hü
lnimet tabibi Hasan Basri Baykal 
gelmiş. vazifesine başlamıştır. 

Nüfus memurumuz, Ali Rıza Yu
ce, Aksaray kazasına tayin edilmiş, 
yerine Ulukışla nüfus memuru Ali 
Ünsal gelmiştir. 

Kt9htada Su ihtiyacı 
Kahta, (TAN) - Koca kasab • 

mız, yalnız küçük bir çeşmeden su 
ihtiyacını temine çalışmaktan ya
kında kurtulacaktır. flçebaylık ve 
belediye bu hususta ?nüştereken ça
lışmaktadırlar. Kasabamızın muhte
lü yerlerinde beş çeşme yapılacak, 
bunun için dört yüz lira sarfoluna
caktır. Paranın yansını hüktımet, 
yansını da teberrü suretiyle ·halk 
verecektir. 

* Kahta, CT AN) - Kubilay mek
tebi talebesi velılerine açık havada 
bir müsamere vermişler ve çok mu
vaffak olmuslardır. 
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Dünkü milli küme maçından ve mektepliler müsabakasından iki ~rı görünüş 

Milli Küme Maçı 

Beşiktaş A. Gücünü 
4 - 1 Mağliip Etti 

Beşiktaşlılar dün Şeref stadında 1 
Ankaragücü ile milli küme karşılaş
m alannr yaptılar. Ankaradaki ma -
çın revanşı olan bu oyun büyük bir 
alaka uyandırmış ve sahaya oldukça 
mühim bir kalabalık kitlesi toplamış 
bulunuyordu. 

Evvelçe de tahmin ettiğimiz gibi 
m üsabaka Beşı"ktaşın galibiyetiyle 
n eticelendi. Fakat netice çok farklı 
oldu. 

On dakika kadar geç çıkan ha -
kem yüzünden müsabaka muayyen 
vaktinden gir parça teahhürle baş -
ladı. S uphi Baturun düdüğü takım -
lan karşı karşıya şu şekillerle getir
di. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - T aci, 
H üsnü - İbrahim, Bedii, Hüseyin
Eşref, Şeref, Nazım, Hakkı, Hayati. 

Ankaragücü: Natık - Salih, En
ver - Abdul, Semih, İsmail - Ham
di, F ikret, Vehap, Fahri, Hamdi. 

İlk hücum Ankaragücünde ve 
derhal kırıldı. Siyah beyazlılar hü -
cuma geçtiler. Sağdan yapılan bir 
Beşiktaş hücumu avutla neticelendi. 

İlk dakikalar her iki takım da 
mütereddit bir oyun oynuyor ve maç 
çok zevksiz cereyan ediyorqu. An -
karagücü Beşiktaşa nazaran daha 
tehlikeli olan inişler yapıyor. Bilhas 
sa Hamdi Beşiktaş müdafaasını müş
kül vaziyetlere sokuyordu. 

Hamdinin iki güzel şütü Mehmet 
Alinin yerinde müdahalesiyle neti -
cesiz kaldı. 

İki takım da bir türlü oyunda 
hakim olamıyor. İlk dakikalardaki 
t ereddütlü oyun devam ediyordu. 

Oyun düzelecek yerde daha dur
gun bir şekle giriyordu. 

30 uncu dakikada bir Ankara hü
cum unda Hamdi muhakkak bir gol 
fırsatı daha kaçırdı. 

: 

Tan Sildi , Maçı 

Haydarpaşa, Boğaziçi 
Takımını Yendi 

.. Mektepliler Tan ~ildi karşılnşmala-
rının en mühim~e.ri dün, Taksim sta
dında iki üç bint.: varan bir seyirci 
kütlesi önünde yapıldı. Işık - Pertev
niyalle, Haydarpaşa lisesi de Boğazi· 

·· çi ile karşılaşacaktır. Işık Pertevni
yali 2 - 1 yenec~k tasfiyeye uğrattı. 
Günün en mühim karştlaşması olr.n 
Boğaziçi - Haydarpaşa maçı da be
rabere biten maçtan yirmi dakikalık 
temditte, Haydarpaşa bir gol kayde
derek en kuvvetli rakiplerini tasfiye
ye uğrattılar. 

Pertevniyal • Işık 
Takımlar sahaya tam kadrolarilc 

ve şu şekillerle çıktılar-
Işık: Adnan - Salim, Necmi - Ay

tekin, Rifat, Yavuz - 'Niytızi, Adnan. 
SPr.P.f. Hfü:r.vin -:-.nzanJ. 

Pertcvniyal: :Vfanoel - Namık, Tb-
rahim - Vedat, Adil, Fahim - Haydar, 
Ekrem, Salahattin, Fethi, Omer. 

Hakem Şazi Tezcan. 
Rüzgarı arkasına alan Tşık c;ağ a· 

çıkları vasıtasile ilk hücumu yaptı· 

lbrahimin uzun bir vuruşu topu 
Salahattine geçirdi. Sal:ihattinin or· 
tasını kaleci tuttu. T~ıklılar soldnn 
inmek isiyorlnrsa IIüscyinin sert o
yunu, lüzumsuz hareketleri bir neti
ce alınmasına mani oluyordu. 

Pertevniyal bllhassa sol açıklarile 
iniyorlarsa da merkez muhacimin bo
zuk oyunu ile netice alamıyorlardı. 
Hüseyin, Nizamla anlaşmak istiyor, 
fakat Nizam bozuk bir oyun oynu
yordu. "" rn bn 

Haydarın güzel bir 'rtasını kale
ci kurtardı. 22 inci dakikada Rifat
tan güzel bir pas alan Hüseyin topu 
Adnana geçirdi. Adnan fa Pertevni
yal kalecisinin lü:mmsu~~ çıkı•nmlan 
istifade ederek ilk golii kaydetti ve 
devre de 1 - O Işık lisesinin lehine 
nıhayetlendi. 

i kinci devrede Bundan sonra Ankara hücumla -
n birbirini kovalamağa başladı. Be -
şiktaşlılar tedafüi bir oyun oynamak 
m ecburiyetinde bile kaldılar. Bu hü
cumlar semere vermedi. Nihayet Si
yah Beyazlılar ilk ~ol fırsatını yakn
lamakta gecikmediler. 

Dün Taksimde yapılan atletizm müsabakalarında 
bir genç kızımız 

Bu devrede Işık daha düzgi.in oy
namağa başladı. Niyazi topu Adnana 
verdi. Adnanın sıkı bir şüt.Lini'ı kale
ci kurtardı. Pert.evniyalliler sol a-
çıklarile işliyorlardı. Fakat neticesiz 
kalıyordu. 

Be,iktaşın ilk gölü 
Bir firikik atışında Hakkı topu 

kaptı ve Şerefe geçirdi. Şeref hafif 
bir vuruşla Natıkın hatasından isti
fade ederek ilk Beşiktaş golünü yap
tı. 

l Milli Küme Puvan Cetveli ___ , 
Bir Ankara hücumu da direğe 

çarparak netice vermedi ve devre de 
1-0 Beşiktaşın lehine kapandı. 

İkinci devre canlı başladı. İlk Be
şiktaş hücumu Ankara müdafaasın -
d a kırıldıktan sonra Siyah Beyazlı -
lar ikinci gol fırsatını yakaladılar. 

Beşiktaşın ikinci golü 

Takım 

A. Gücü 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 

Demir S. 
Vefa 
Ateş 

Ooğan 

G. Saray 

Maç 
9 
6 
7 
6 
7 
7 
6 
5 

G. 
6 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
2 

B. 
1 

1 

1 
1 

Beşinci dakikadaydı. Şeref kale 
önünde topu knptr. Güç kalecisinin du. 
ikinci hatasından istifade ile hafif bir Bu üç gol Ankaragücüne bir can-
vuruşla ikinci golü de yaptı. lılık ve hız verdi. Hücumlarını sık -

Bu gol Ankaralıları bozar gibi ol- laştırdılar. Fakat yakaladıkları bir 
du. Bu şaşkınlıktan istifade eden Be- kaç gollük vaziyetten istifade ede -
şiktaşlılar üçüncü gollerini de kay - mediler. Hücumlardan birinde bir 
detmekte gecikmediler, hendbol atşını Vehap müsait vazi -

l\f, A. Y. P. 
2 25 14 22 
1 16 6 16 

3 17 7 15 
2 13 9 13 
4 18 14 13 
5 6 21 10 
4 9 23 9 
3 7 11 6 

canlandı. Hücumlar birbir ini takip 
ediyordu. Vehabın güzel bir şütünü 
M. Ali kurtardı. 

Nihayet devre sonlarına doğru 

Işık lisesi çok çalışıyor. F::ıkat Per· 
tevniyal müdafa:ısı gol kaydine ma
ni oluyordu. NihayPt 18 inci d~kika
da Şereften giizel bir pas alnn Hüse-

1 yin falsolu bir şütle ikinci Işık go
lünü kaydetti. 

1 Devrenin sonlarına doğru PertcV"
niyal merkez muhncimi taktmına bir 
gol ka;ı;andırdı ve maç ta 2 - 1 ne
ticelenerek Pertevniyal to.sftyeyc uğ· 
radı. 

Boğaziçi - Haydarpaşa 
Bu maç, günün en mühim knrşılaş

ması idi. Oyun başlan :ıihayete ka
dar heyecanla geçti ve zevkle takip 
edildi. 
Takımlar karşı karşıya şr;yıe dizil-

diler: 
Boğaziçi: Cihat - Süreyya, Bülent

Necdet, Osman, Enis - Bilgi Musta
fa, Niyazi, Abdullah, Sabri. 
Haydarpaşa: Sabri - Cemal, Süley

man - lsmail. Kadri, Şinasi - Fikret, 
l brahim. Şinasi, Hidayet, Ga7anfcr. 
Hakem: Feridun Kılıç. 

7 - 5 - 939 -

Kırkpınarda Yapılan 
Güreş erin Kati 

Neticesi Bugüne Kaldı 
Bu Senenin Başpehlivanhğını da Tekirdağh 

Hüseyinin Kurtaracağı Kuvvetle Muhtemeldir 

Yazan: Eşref Şefik 

(Sureti mahsusad:ı Kırk!lınara gi
den arkadaşımız Eşref Şefik telefon
la bildiriyor:) 

- · 
Binlerce kişi önünd:? ve eski Kırk

pınar güreşlerindeki umumi alakayı 
hatırlatan heyecanlı bir hava isinde 
Kırkpınar güreşlerinin ikinci günü 
de tamamlanmış oldu, gure~e vali , 
Müfettiş Kazım Dırik, yıiksek ku- ' 
manda heyeti bulundular. 

Deste, küçük ortc, büyük orta ve 
baş altı güreşlerinın ncticclt!l'i bu
günkü son kar.şılaşmalardn belli o· 
lacaktır. Pehlivan adedin~n fazlalığı, 

güreşlerin tamamile paylaşıla yapıl
masına mani oldu. Bu suretle kati ne
ticeler bugüne kaldı. 

iştirak eden pehlivanlann kıymet
leri hakkında l)ir fikir verebilmek i
çin Taksim vesah- güreşlerde baş al
tına çıkan Yıldmm Bekir ayarındaki 
güreşçilerin ortaya çıkarıldıklarını 

soyliyelim. 
Ortada Yıldırı:n Bekir, iki kişiyi 

yenerek bugünkü son güreşlerin teh
likeli namzetleri arasına girdi. 

Büyük ortay,a çıkunlc:r arasında' bu 
güne kadar Kırkpınara hiç gelmemiş, 

fakat güreşinde11 sonra pek tehlikeli 
bir pehlivan olduğu belli olan Arap 
Hüseyin namında istikbali parlnk bir 
güreşçiyi Genç Pomak Sülcym:.ınla 

• ..;ı••'f 

Pomak Süleyman ilk ellerde has- . 
mını bastırdı, fakat sonralan Arap 
Hüseyin güreşi binclicıniye başladı. !
ki güreşçi çok gatldarane çarpıştılar. 
Arap Hüseyin hamce boyunduruklar 
çekti. Pomak ta yumrukla mukabele 
ederek kavga ettiler. 

Hakem heyeti gi.ireşi paylaıştırma
dan iki tarafı ayırmıya mecbur kal
dı. 

Tekirdağlı Hüseyin 

Büyük ortada Romanyalı Ahmet, 
Deli Bekiri, yarım saatte pes ettird i. 

Uzunköprülü Murat ta Babaeskili 
ve diğer hasımlarını yenerek seçildi. 

Tekirdağlı on dakikalık oyundan 
sonra hasmını !:>astırdı, sarma ile 
yaytı ve şak gündesi ile yendi. 

Büyük ortay'l çıkan diğer güreş

çilerin galipleri ile bu iki galiıJ bu
.gün ayırt olacaklardır. 

Başpehlivanlar 
Başpehlivanların bütün güreşleri 

çok hareketli ve zevkli oldu. 
Çiftleri şu suretle seçtiler: 
1 - Tekirdağlı Hüseyin - Afyonlu 

yarım dünya Süleyman ile, 
2 - Karacabeyli Hayati - Manisalı 

Halil ile, 
3 - Ali Ahmet - \ lo1la Mehmetle. 
4 - Adapazarlı Arif - Pehlivan

köylü l'v1ustafa ile, karşılaştılar. 

dı . Ilk dakikadan Boğaziçi oyunu, 
Haydarpaşa nısıf sahasına intikal et
tirdi. Haydarpa~a müdafaası biribi· 
rini kovalıyan Boğaz hücumlarını kır 
mak için çok çalışıyordu. 

7 inci dakikadn Haydarpa!':a k ale
cisinin güzel bir kurtarışına şahit ol
duk. 

Oyun sertleşmel< istidn.d ını gfü:te::i· 
yor. Faknt oyunu çok güzel idare e· 
den hakem her hareketin cezasını 

cierhal veriyordu. 
Haydarpaşa ıuurlu bir nyun oyna

mıya başladı. Kısa paslarla Boğazici 
kalesine iniyorlardı. Devre O - O bitti. 

!kinci devreye Haydarpaşan n hi.i
cumile başlandı. Bu hücumu Cihat 
güzel bir kurt:ırışla durdurdu. 

Bunu takip ~den bir Boğaziçi hii
cumunda boş kaleye bir gol fırsatı 
kaçırdılar. 

Oyun çok seri oluyordu. Karşı -
lıklı hi.icumlar seyrediyorduk. Bo~a· 
zlçi bir gol farkı daha kaçırdı . Hay -
dnrpaşadan Hidayet bu sırada sa -
katlandı. Ve oyundan çıktı. Bir müd
det sonra da girdi. 

Ve oyun karşılıklı hücumlarla 
0-0 beraberlikle kapandı. 

Diğer çiftler bu buçuk saat güreş· 
tiler, yenişemediler. Bugünkii. güreş
lerde çiftler değiştirilerek kati neti· 
celer alınmak üzer•! dünkü güreşlere 
nihayet verildi. 

Bugün bir kazaya uğrama.:sa ve 
sakar bir oyuna düşüp tesadüfoo. ye
nilmezse bu senekı başpehlivanlığın 
da Tekirdağlı Hüseyine nasip olaca~ 
nı şimdiden söyliyebilirim.Bu suretle 
altın başpehlivanlık kemerini de Te
kırdağlı kuşanmış olacaktır. 

Hava güzel ve açıktı. Bütün Trak
ya halkı bir panayıra g~lir gibi Kırk
pınar güreşlerine gelmişlerdi. 

tehir teklifini Boğaziçi kabul etmedi. 
On dakikadan yirmi dakika temdit 
edildi. İlk on dakikada Haydarpaşa 
Çok canlı. Soğdan bir hücumda Ci-

hat lüzumsuz bir çıkış yaptı Fikret 
ustaca bir hareketle Cihattan topu 

kurtardı ve boş kaleye soktu. Bu su
retle takımına galibiyet golünü ka
zandırdı. 

Ve maç ikinci on dakikada da Bo
ğaziçinin bütün gayretlerine rağmen 

1-0 kapanarak şampiyonanın en kuv 
vetli takımı tasfiyeye uğradı. 

Hakem oyunu güzel idare etti. 
Ve bu sene çok iyi durumda olduğu
nu gösterrli. 

Kızlar arasındaki koşular 

Dün Taksim stadında Kız okullar 
arasında düz ve manialı bayrak ko -
şuları yapıldı. 

Düz koşularda kız muallim mek -
tebi umumi tasnifte 4.34 ile birinci, 
Erenköy ikinci, İstnnbul kız lisesi ü
çüncü oldu. 

Manialı bayrakta: Kız muallim 
Yedinci dakikada Hakkının bir yctte olmasına rağmen Fahriye ge -

şütünü Natık bloke edemedi ve top çirdi Fahri de yegane Ankara golü • 
bu suretle kaleye girdi ve Beşiktaş nü kaydetti. 
bU suretle üçüncü golü kazanmış ol- Ankarngücü bundan sonra çok 

Beşiktaş dördüncü bir fırsat daha 

yakaladı. Top Şereften Hayatiye geç

ti Hayati topu siirdü. Ve bir vuruşla 
Ankaragücü ağlarına taktı. Maç ta 
bu suretle 4 - 1 Beşik.taşın galibiyeti 
ile neticelendi. Oyun Boğaziçinin hücumile başla- Komitenin maçı başka bir güne 

yine umumi tasnifte 4.39 derece ne 
birinci, Erenkoy ikinci, kız lisesi ü
çüncü geldi. 
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Bir Hükümdar 
O çüncü Sultan Mustafa, deli. 

ti liğini kitaba uydurmak is
k Yen hükümdarlardandı. Yıllarca 
h ~este yaşadığı ve her dakika ze
t ırlenınek korkusu geçirdiği ıçın 
hahtası sağlam değildi, yani kafası 
ayıı bozuktu. Fakat Deli İbrahim 

gibi zırzop sayılamazdı, iste~cyı 
\re Yaptırmayı bilirdi. 

Onun zamanında lstanbulda bu-
1Utınıuş olan Baron de Tott kendi. 
•ini şöyle tarif ediyor: "Sultan 

l!Ustafanın bacakları çok kısay
dı. Lilk.in ata bindiği vakit, uzun 
boylu görünürdü. Yüzünde hemen 
göze çarpan bir sarılık vardı. Bu
!ıu şehzadeliğinde - alışıklık te

lniıı edip muafiyet kazanmak fik. 
tiyle - bol bol içtiği zehirlerin 

&esirine hamlediyorlar. Gözleri de 
ldeta ba§lta bir yapılı§taymış his

•hıi VerirdL Çok iri olmakla be -
raber, ta başımn hizasında bulunaı 
bu gözler, hiç te iyi görmezdi. 
Burnu kocaman ve yassıydı. 

M. 
Yazan: 

Turhan 
TAN 

lere göre siyasi, askerl, malt te
şebbüslere girişmek ve iyi vezir
ler, kumandanlar seç~bilmekti. 

"Kağıthane al~lerinin, helva 
'?~betlerinin Çırağan eğlencele -
hııin şahinşahlığını yapan ve bu 
lebeple tacını, tahtını kaybeden 
Uçüncü Sultan Ahmedin bu garip 
Yaradılışlı çocuğu, şüphe yok ki, 
Zeki bir adam değildi. Lakin Fran. 
sız filozofu Volter'in ikinci Kate
~·e yazdığı mektuplarda karika
turünü çizdiği Osmanlı hükümdarı 
da Sultan Mustafaya asla benze-

.............................. 

K ral Frederik halden anlar 
bir hükümdardı. Osmanlı 

elçisinin resmi bir üslupla kendi
ne yaptığı iltiması üzerine istihza 
etmedi, Üçüncü Mustaf anın adam
sızlıktan nasıl bunaldığını ve sui-

~~z. Volter, Katerine yaranın~ dadan öteberi istemesini çok çir-
ıçııı yu"z" .. d kin buldu, saraya döner dönmez unu eğil, resmini bile --ı.....: b b• • • - • -~a ~ux-~~~c.-ı..~~-- __ .. .._, 

1
: tıp olarak tasvir ediyor. Üçün

cu Sultan Mustafa ömrünün hi,. b ' , y 

ır devrinde Volter'in tasavvur ve 
tasvir ettiği derecede salak olma
ınıştır. Daima siyaha boyanan bir 
Bak l" a ıçınde onun sarı çehresi or-
ta bir z k~ .. ' e a gostermekten geri kal-
ınıyordu.,, 

Q smanlı tannçileri onun tahta 
çıkar çıkmaz bir kaç şöh _ 

rem kafa kestirdiğini, sonra kı -
Yafet işleriyle uğraştığını yazar -
lar. Onun üç büyük merakı vardı: 
T~bdil gezmek, halkın kıya!etiyle 
ugraşmak, yıldızlardan haber so -
rup haber almak! 

Bu tebdil gezişlerde bir çok tu
haflıklar yapardı, alış veriş baha
nesiyle girdiği dükkanlarda, nar
ha riayet gösterilip gösterilmedi • 
i'ini araştırırdı. Mesela sarayda 
İstanbul sırmalısı denilen kıymet
li kumaşın görünmez olduğunu an
layınca kılığını,kıyaf etini değişti
rerek çarşıları dolaşmış ve o ku
lllaşın piyasada neden bulunma • 
dığını inceleyip araştırmıştı. Bu 
Zahmet sonunda o, İstanbul sır
lllalısının Venedikten gelen ayni 
Çeşit kumaşla rekabet edememek 

Yüzünden yapılmaz olduğunu an • 
ladığından sadrazamı sıkıştırmış, 

Yeniden tezgahlar kurdurmuş ve 
kumaşın yapılmasını temin ettiği 
gibi, vezirler başta olmak üzere 
bütün devlet ricali tarafından bay
ramlarda saraya verilen hediye -
ler içinde İstanbul sırmalısının da 
bulunmasını mecburiyet altına al
ınıştı. 

Yine bu tebdil gezmeler sırasın
da bir gün kale haricinde gezinir
ken, o devirlerde Tatar adı veril • 
inekte olan postacılardan birinin 
çala kamçı yol aldığını gördı.i, ya
nındaki atlılardan birini koştura
rak herifi durdurdu, götürmekte 
olduğu posta çantalarını açtırdı, i
çindeki mektupları birer birer o
kudu. Bu Tatar Eflak Voyvodası
nın postacısı olup lstanbuldan ona 
yazılan mektupları taşıyordu. Bun
ların arasında Hekimbaşı Arü e
fendinin de bir kağıdı vardı ve sa
rayın bu meşhur adamı Eflak Voy
vodasından bir takım eşya istiyor
du. Uçüncü Sultan Mustafa kendi 
aıiamlanndan birinin bir Voyvo -

H alkın kıyafetiyle uğrapnak 

ta onun için bir dert veya 
bir zevkti. Bir gün şu unsurun 
kara yazma sarmasını, başka bir 
gün diğer bir unsurun mavi papuç 
giymesini emrederdi. Bir gezint! 
sırasında kakum denilen kürkler
den birini sırtına geçirmi§ ve ar· 
kasına da bir kaç uşak takını§ o
lan bir adam gördü. Devlet rica
linden gibi görünen o adamın zen
gin bir kasap olduğunu öğrenince, 
devlet hizmetinde olmıyanlann ve 
büyük mesnet sahibi bulunmıyan
ların böyle kerli, ferli dolapnala
rını yasak etti. Onun fikrince kıy
metli kürk giyebilmek lçin mut
laka memur ve büyük memur ol-
mak lazımdı. • 
Kadınlann sımsıkı kapanmalan

nı, mesirelerde dolapnamalannı 
iltizam edecek kadar taassuba 
mağlup olan bu padişah, siyasi 
münasebetlerde taassubu bırakır
dı, nezaketli davranırdı. Fransa 
donanmasında küreğe vurulmuş 
otuz kadar Türk bulunduğunu dil-
yar duymaz, Kral on beşinci Lpi
ye haber yollamış ve bu Türkle
rin serbest bırakılması talebinde 
bulunmuştu. Kral onun iltimasını 
kabul ederek küreğe konulmuı 

Türkleri serbest bıraktırdı ve İs
tanbula yolladı. Elçi Vergennes te 
onları giydirdi, kuşandırdı, saraya 
getirdi. Üçüncü Sultan Mustafa bu 
cemileyi karşılıksız bırakır'Aadı, 

Osmanlı donanmasında kürek çe
ken hıristiyanlardan üç yüz kişi
yi hürriyetine kavuşturdu. 

Fakat onun en çok uğraştığı, 
merak sardırdığı şey, yıldızlardı. 

Gece ve gündüz hesaplar yapar, 
yaptırır ve gelecek günlerin sım
nı yıldızlardan anlamağa savaşır

dı. Prusya Kralı Frederik'in yedi 
yıl süren bir harpte bir çok zafer
ler kazandığını işitince, onun mü
neccimler yardımiyle bu muvaf
fakıyete erdiğine hükmetti, bize 
"Hulasatilitibar,, adlı güzel bir ri
sale bırakan küçük evkaf muha
sebecisi Giritli resmi Ahmet efen
diyi Berline yolladı, Kral Frede
rik'ten üç müneccim istedi. Mak
sadı, o müneccimleri kendine mü
ŞPvir yapmak ve onlann yıldızlar
d an alıp tebliğ edecekleri haber-

idareden nasıl müteessir olduğu
nu sezdi, resml Ahmet efend!)'e 

-.... DO W• WO,wed. 

- Azizim, elçi efendi! Şevket-
Jti padiphınızın kazandı~ mu
vaffakıyetler! tetkike değer bul -
masından memnunum. Benim po
litikada, harplerde muvaifak olu
şumun sım üç noktaya inhisar 
eder: 

1 - Tarih okumak, eski tecrii
belerden istifade etmek, 

2 - İyi bir orduya malik ol
mak ve sulh günlerinde de bu or
duyu - muharebede bulunuluycr
muş gibi - talim ettirmek, 

3 - Hazineyi dolu tutmak. 
Muhterem dOlltum Sultan Mus

tafaya bu üç sırn söyleyiniz, kul
landıjım müneccimlerin bunlar -
dan ibaret olduğunu da ilave edi
niz: Tarih , ordu ve para! .. tıte hiç 
aldanmıyan üç muneccim. 

Üçüncü Ahmedin oğlu ve Ü· 
çüncü Selimin babası olan Üçün
cü Mustafa kendisine tavsiye o
lunan üç müneccimden istifade 
etti mi? .. Tarih bu suale karşı ko
caınan bir "Hayır! .. ,. demekte te
reddüt etmiyor. 

ı;lblstan Kapıd.... Yolu 
E.lbistan. (TAN) __ Kapıdere _ 

Elbıstan arasındaki 65 kilometrelik 
yol her ilkbaharda tesviye edilmek
ten ve her sonbaharda devamlı yağ
murlarla harap olmaktan artık kur
tulacaktır. Elbistanın malı olan ve 
§imdiye kadar Maraşta bulunan si
lindir getirtilerek yolda faaliyete ge
çirilmiştir. Elbiatanın hayat daman 
mesabesindeki bu yolun §09e haline 
getirilmesi kararı, halkı çok sevin
dirmiştir. 

Kütahya Köylerinde 
Kütahya, (TAN) -Vali Hamit Os

kan, yanında Ziraat Bankası müdürü 

Emin Okçu olduğu halde, Aslanapa 

nahiyesine ıitmiıler, nahiyenin bil" 
kısım köylerini geznıi§. bir kısmının 

da mümessillerini merkade toplıya
rak ihtiyaçlariyle me,gul olmuf. ta
vuk yeilıtirme ve •l•c;landırma hak
kındaki evvelki tebligatını takip ey

lemiş, kağnı arabalannın kaldınl
ması hakkında meclisi umumice ve
rilen karann tatbikatına dair temas
larda bulunmuştur. 

KRAL ZOGONUN GÜNLÜK HAYATI 1 

Kral iç 
Şehirde 

Gezinti Yaptılar 

Kral ve e 

Kral Zogo ve refikası, fstan
bula geldiklerindenberi dıln 

ikinci defa olarak odalarından ve 
otellerinden çıkmışlar, öğle yeme
ğini Parkotelde yedikten sonra, 
Büyükdereye kadar bir otomobil 
gezintisi yapmışlardır. 

Bu gezinti esnasında kendi!eri
ne, yanlarına verilmiş bulunan iki 
emniyet memurumuzdan başka 
kimse refakat etmemiştir. 

Benim, şu satırlan yazdığım sı
rada, saat tam 19 dur. Hesap edi
yorum: 
Şu anda, Zogo'nun, refikası, 

yavrusu ve maiyetiyle Sirkeci ga
rına ayak basışının üzerinden tarr 
88 saat geçmiş bulunuyor. Bu ka
dar zaman içinde, otell\?rmden, 
hatta odalarından yalnız iki defa 
çıkan, ve her iki çıkışlarında da 
şehirde iki, azami üç saatten faz
la kalmıyan Kralla Kraliçe, ken
di kendilerini adeta hapsetmış sa
yılmazlar mı?. 

Fransız gazetelerinde, onların 

Larissa'da yaşadıkları acıklı gün
leri de ayni şekilde geçirdikledni 
okumuştum. 

Dün, Perapalas oteline girer -
ken, herkes gibi ben de, onla'C'ın, 

seksen küsur saati, iki oda içinde 
nasıl geçirdiklerini, nelerle oya
landıklarını, neler konuştuklarını 
düşünmüştüm. 

Otelin holü, - tıpkı evvelki \'e 
daha evvelki 1 
ylhe, a ç 

da, yah, köflt, konak tutturmak 
istiyen açık göz simsarlarla, tel
lallarla, mal sahipleriyle doluydu. 

Onların topuna birden, Kralın ya
veri tarafından verilen kat'i cevap 
ta şu oldu: 
"- Kral, alakanıza müteşek

kirdir: Fakat şimdılik, yerinı de
ğiştirmek niyetinde değildir:,, 

Halbuki, onları oradan nezaket
le savmak maksadiyle veriit!n bu 
cevap, hiç te hakikatin ifadesi de
ğildi: Çunku ben, Kralın , Buyük
derede oturmıya karar verdigini, 
hatta kendisine gezdirilen vahlar· 
dan birisini tercih ettiğini,- kendj
siyle her gün görüşen naıırl.mn • 
dan birisinden öi!renmis bulunu
yordum. 

D ün otel holünün bir köşesi 
de, çiçek buketleriyle do -

luydu. Ortada dolaşanların esra
rengiz ve eşsiz ketumiyetlerine 
rağmen, bu buketlerin Kral Zogo
ya ve Kraliçeye, İstanbuldaki Ar
navut bahçıvanlar tarafından he
diye edildıklerini anlıyabıldim. 

Sakın bu basit mahimatı edine
bilişimi kiıçük bir marifet sanma
yın: Zira emin olun ki, otelın en 
geveze garsonlan, Kralın ne ye
mek yediğini bile, insanın kulağı
na, adeta korkunç bir sır ifşa eder 
gibi korka korka fısıldıyorlar. On
lardan oğreniyonız ki, Krlll, ve 
Kraliçenin yemek intihabındaki 
zevkleri, birbirine tamamen uy
gunmuş: İkisi de balığı, diğer et
lere, ve hafü sebzeleri, hamurlara 
fazla yağlı ve ağır yemeklere ter
cih ediyorlarmış. En sevdikleri, ve 
hemen her gün yedikleri yemek
ler şunlarmış: Domates dolması, 
kabak dolması, zeytinyağlı engi
nar, ve portakal kompostosu ... İ
kisi de, hiç bir içki kullanm:yor
larmış. 

İçkiye karşı bu sıkı ve muvak
kat perhizin asıl sebebi, Kraliçe
nin, çok ağır şartlar içinde atlat
tığı lohosalık sarsıntısından henüz 
tamamen kurtulamamış bulunma
sıymış. 

Q ün, birbirleriyle konuşıın o
tel mensuplarından bazıla

nnın sözlerine hırsızlama kulak 
misafiri olarak öğrendim ki, Kral 

L~N!!!!a!!!!!!c!!!!!!i !!!!Sa!!!!!!d!!!!!!u!!!!lla!!!!h!!!i!!!!!!!~ 
da, Kraliçe de, dünyanın her ta
rafındaki Arnavutlardan, bitmez 
lıkenınez teessür ve teselli mek
u ları tel afları almaktaymış -

Aıtlaplan, llon\lfıl'nlardan bfrfsf
ln kulalı daha Citllk:. O, bu ma

lümata, §U cumleyi de ilave edi
yor; 

"- Dün Amerikadan gelen mek
tuplardan birisinin uzerinde, bir 
film kumpanyasının anteti vardı
Galiba, Kraliçeye, fılm çevırtmek 
teklifini ısrarla tekrarlıyorlar ... 

Garsonlardan birisi de, içlerinin 
altın dolu olduğu sanılan ağır ba
vullardan üç tanesinin açıldığını 

görmüş. Diğer yedi bavul, hala ka
palı olarak Kralın kendi odasında 
duruyormuş. Açıkgoz garson, ar
kadaşına: 

"- O, diyor, üç bavuldan birisi, 
resimler, kalın kalın kitaplarla do
luydu. Diğer iki bavulda da, kıy
metli kılıçlar, murassa kamalar, 
ve altın, gümüş sofra takımları 

vardı! .. ,, 
Soruştura, soru~tura, ve küçük

lü büyüklü havadis kapma hilele
rine baş vura vura, Kralla Krali

çenin bir günlerini nasıl geçirdik
lerini öğrenmek imkanını da bu
labildim: 

Her sabah, saat sekizde kalkı • 
yorlarmış. Kralın ilk işi, traş ol
mak, ve banyo yapmakmı~. Kra
liçenin de banyosunu alışından 
sonra, çaylarını içiyorlarmış. U
zu.?ca suren bu hafifçe kahvaltıyı 
muteakıp, Kraliçe, ya Zogo'nun 
hemşireleriyle, ya kendi biraderi
le sohbete, yahut ta bir kitaba da-
1.ıyormuş. O sırada, Kral da bü
tün l~anbul gazetelerini dikİtatıe 
okuyormuş! 

Kralla Kraliçe, birbirine geçme 
iki odayı işgal ediyorlarmış. 

Bu odalardan birisinde, veliaht
la, iki guvemandı yatıyorlarmış. 

Kral da, Kraliçe de, yıkılan ral
tanatlarının olanca acısını, bu kü
çük ve tombul yavrunun sevgisi
le unutuyorlarmıt-

Kral da, Kraliçe de her sabah, 
her akşam, ve günün bazı saatle
rinde, küçük yavrulariyle, birer 
çocuk neşesiyle oyalanıyorlarmış. 

Kral, küçük veliahtı: 
"- Benim canlı tacım!,, diye 

kucakbyormuf. 
Kralın da, Kraliçenin de, gece 

yanaından sonra, yataklarından 

kalkıp yavrulannı yokladıklan da 

vakiymiş. Bütün bunları söyliyen 
sevimli Alman guvernan1: 
"- Ben, diyor, ömrumde, yav-

rularına bu derece düşkun ana ea
ba görmedim! Geldiğimız gün, 
otel sahiplerinden, ve memurlar
dan, her şeyden evvel, Türkiyedc
ki meşhur ve kıymetli çocuk dok
torlarının isimlerini sordular ve 
tavsiye olunan adları not ettiler .. 
Fak.t, çok fiikür, bugune kadar, 
doktor çajırmaJc lüzumu duyul
madı. Zira, çocuğu tarttık : Bir 
buçuk aylık yavru, 11 kilo geli -
yor. Sıhhati, tamamen yerinde. 
Yalnız, biraz mağmumca ... F~at 
bu da, kati derecede hava alama
mış bulunmasından olacak.. O
nun, etrafında olup bitenleri, in
siyakiyle sezdiğini, ve ondan mah
zun olduğunu söyliyenler de var." 

Yine garsonların soylecıiklermc 
göre, Kral Zogo, fransızcayı da, 
almancayı da, italyancayı da 
türkçeyi de, kendi lisanı \cadar ko
laylıkla görüşüyormuş. Kraliçey
le daima almanca konuşuyorlar
mış. Kral, hemşireleriyle, hazan 

fransızca, hazan da italyanca go

rüşüyormuş. Nazırlarına kendi 
diliyle hitap ediyor, garsonlara e
mirlerini de türkçe veriyormuş! 

Öğle yemeğinden sonra, bir kaç 
saatleri uykuyla geçiyormuş . .Ak

şam üzeri, Kral, nazırlarını kabul 

ediyor, ve onlarla uzun uzun ko

nuşuyormuş. 

Günün bir iki saatini de. mek
tuplannı, telgarflarını okumak, 

onlardan münasip görduklerine 

cevap yazmakla geçiriyormuş. 

A kşam kahvaltısından, akşam 
yemegme kadar, Kral da, 

Kraliçe de, kim.seyı kabul etmi -
yorlar, ve bai başa kalıyoruırmış. 

Akşam yemeğini de :>dalarında 
yedikleri sırada, Ankara radyo
SUDun neşriyatını dinliyorlarmış. 

Kral alaturka şarkıları, hıssedile
)ilecek derecede aşikar bır zevk 

duyarak dinliyormuş. Ankara rad-
yosunda alaturka kesilince, kendi 
öz vatanının sesini dinlem>'k lhti
yacını duyan Kralıçe, Peşte lst<ıs
yonunu ararken. Kral Zogo da, 
Fransız gazetelerıne uzanıyor, ve 
onlann sayfalarında, kenannd:ı 
kaldığı hadisatın akışını seyre da
lıyormuş! 

Şimdi bu satırları yazarken. o 
gözlerimin önundedır: R3dveıc!a, 
~~kara .istasyonunu arıyor. ; .. akat 
duğmenın ucundaki msafsız ı2'nc 
Tiran istasyonundan yabancı ;es
ler getirirken eli titrıyor ... Ve tıp
kı, bu milli kıskançlıgın acısına 
aşina olan benim gibi, onun da .... 
Gözleri ıslanıyor! .• 
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Gözü Yatağa ilişti 
Batanın Kaşları Çatıldı, Niyeti Kendine Bir Başka 

Oda istemek veya Şehzadeyi Göndermekti 
O devirde (Dört kubbeli) adı ve

rilen eteklikler modaydı. Sayısız 
k_ıvrımlardan vücude getirilmiş O

lan, bu kubbelerin hemen her kıv
nmı ayrı bir renk taşıdığından 

rakkase kızlar, kubbeleşlirilmiş 

kavsı kuzahlar ortasına yerleşmiş 
yıldızlara benziyorlardı. Bu 
kubbelerin rakıs sırasında renk 
renk pırıldayışı ve bu pırıldeyış 
arasında kızların kendi tabii renk. 
!erinden ortaya tutam tutam, dilim 
dilim ışıklar dökülmesi gerçekten 
nefis bir temaşa teşkil ediyordu. 

B u rakıs sahnesinde, beşeri 
güzellikle sanat inceliği pek 

ahenkli bir halita temsil ettiğin

den Bafa, samimi surette müte • 
hassis olmuştu. Gözlerini rakka
selerin o renk renk kubbelerinden 
ayıramıyqrdu ve bu kubbelerin 
belki yüz türlü ayak hareketi, bel 
ve gerdan inhinaları arasında al. 
dığı zari! şekillere bakmaktan a
deta doyamıyordu. 

Şehzade, küçük bir fa~ılndan is
tifade ederek cücelere sordurdu: 

- Haseki, bizim kızların rakıs
lannı beğeniyor mu? 

Bafa, bir çanak şarap yuvarla. 
dıktan sonra, şu cevabı verdi. 

- Beğeniyorum, kendim de rak
sa kalkmak istiyorum! 

Şehzadenin gözleri, bu cevabı 
duyar duymaz, kapandı. Kafasının 
içindQ bir rakıs sahnesi tekevvün 
etti. Bu sahnede seyirci olarak 
yalnız kendisi, r akkase olarak ta 
yalnız Bafa vardı, ve kız, boyuna 
dönüyor, dönüyor, dönüyordu. Bir 
aralık Bafa, dönmekten yorulmuş 
gibi görünüyor ve bu yorgunluk
tan sıyrılmak için yeleğinden baş
lıyarak bütün elbiselerini - fa. 
kat yine dönerek, yine rakısa 

devam ederek - birer birer ::ıtmı-
ya girişiyordu. • 
Kuruntulamanın bu sahnesinde 

Muradın gözleri - kapanrlığı an
da yüz kat fazla pırıltı içinde ·
açıldı, dudağından su kelimeler 
döküldü: 

- Yerinde ve zamanında! 
Saz, rakıs ve şarap bir hayıı 

sürdü, şehzadenin de, Bafanın da 
gözleri yavaş yavaş süziilmnğe 

başladı. Bu vaziyette saray cüce
lerinin hünerlerini seyre imkan 
kalmıyordu. Bundan ötürü Murat, 
meclisin dağılmasına emir verdi 
ve Venedik güzelinin elinden tu
tarak - eğilmiş başların gölgele
rini çiğniye çiğniye - yatak oda-
sına doğru yürüdü. "'-"-

Orası sarayın en güzel yeriydi. 

Bugün Topkapı sarayında görünen 

ve "Üçüncü Murat dairesi., adını 
taşıyan sanat köşesinin küçük mik
yasta bir eşi sayılabilirdi. Şirvan. 
1ı daireden oraya murabba şek -
linde kubbeli bir methalden giri
liyordu. Oda kapısı kemerli bir 
duvarda açılmıştı. Oradan içeri 
girilince, bir çini deryasına düşül
müş zehabı uyanır. Çünkü pençe
reler, kubbe, kapı ve dolap kanat
lan, ocak, çeşme, yatak yeri hep 
çinidir. Fakat nasıl çini? Hiç bir 
kalem, o parça parça yaratılmış 

sanat eserlerindeki rengi ve nakışı 
tasvire muktedir değildir. Şayet 

ki, heyecandan kalem, fırça kud -
retine kavuşa ve yazı, resim ola?. 

Bafanın da, o renk ve nakış ha. 
zinesindeki güzellikten gözleri ka
maşmıştı. Hayran hayran etrafını 
seyrediyordu. Üç yalaklı ve üç 
musluklu çeşmelcrile altın yalc:\ı& 
vurulmuş saç yaşmaklı, ocak bil. 
hassa dikkatini tahrik ettiğinden 
onlarla uzun uzun meşgul oluyor. 
du. Fakat taşıdığı hayret, yavaş 
yavaş silinince, yorganı iri iri in· 
cilerle süslenmiş ve ağır yaldı~ı;lı, 
dört köşeli bir tahta yerleştiril -
miş olan yatağa gözleri kaydı, i.. 
çin için güldü, şehzadeyi biraz üz
mek istiyerek kaşlarını çattı, cü
celerin getirilmesi işaretıni ver • 
di. Niyeti o kısa boylu tercüman· 
!arın delaletiyle kendine başka bir 
oda istemek, yahut şehzadeyi baş
ka bir odaya göndermekti. Evvel. 
ce ihsas ettiği uysallıktan vaz geç· 

meyi ve nazlanmayı kendi hesabı
na şimdi daha uygun buluyordu. 

Fakat bütün benliğini mahrem 
bir sohbetin, baş başa kalınaralc 
yapılacak bir konuşmanın zevkle
rini, sarhoşluklarını içmeğe hazır
lamış olan Murat, onun tercüman 
isteyişinden fena halde sinirlendi-

- Saçmalama, dedi, cücelerin 
buraya kadar gelemez, otur ve ko. 
nuş! .. 

Yahudi Nuru Banunun oğlu, Ya
vuzlaşıyor ve hüsnü aşk uğrunda 

her şeyi feda eder gibi görünür -
!erken, hüsnü aşkı daima kendi 
gururlarına kurban etmekten çe. 
kinmiyen çelik iradeli dedelerini 
- Qilmiyerek - taklide kalkı~ı
yordu. Bilmiyerek, dedik. Lakin 
bu şuursuz mukallitlik ona, kıy

metsizleşmiş damarlarında öksuz 
öksüz dolaşan Türk kanındaki kud. 
retinden gelmekle beraber, Bafa
ya karşı - zincirleme uysallık.far
dan sonra - anstzın kafa tutma. 
sında bir takım hatıraların da a
mil olduğu muhakkaktı. O - e
meklemeğe başladığı gündenbe -
ri - kadınlar arasında mabut o
larak yaşadığı halde, kendini sık 
sık bir halayığa ibadet etmek ız
tıranna düşmekten kurtaramıyan, 

mabutluk tacını bir güzelin ayağı 
altına atıp o güzelin - velevki kı. 
sa bir zaman için olsun - kölesı 
gi.bi yqamayı saadet bilen bir 
zavallıydı. Fakat arasıra Fatih gi-
bi, Yavuz gibi, Kanuni Süleyman 
gibi dedelerinden damarlarma ge
çen kanın zoriyle cilalanır, önüu. 
de köleleştiği güzelleri kölelikten 
daha aşağı bir seviyeye düşürür

dü. 
Bu nadir hamlelerde, dediğimiz 

gibi, kan müessirdi. Lakin hikaye 
olarak dinlenilmiş, yahut gözle 
görülmüş vakıaların o sert davra
nışta amil olduğuna şüphe yok -
tur. Nitekim Bafayı umulmnz bir 
huşunetle tersler terslemez gözii -
nün önünde bir sahne belirdi ve 
iradesi bir kat daha kuvvetlendi. 
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Fakat zaruret insana her şeyi pervasızca yaptıra
cak bir kuvvet olduğu için, aczimi bir mazeret fÖ
rerek, kendi kendimi teselli etmekteydim. 

Emin Bay benimle fazla aliı.kadar görUndü. Musa 
Baydan gelecek mektubu beklemeğe hiç lüzum ol
madığını, kendisinin beni memnuniyetle "Çiveçek,, 
teki evinde misafir edeceğini söyledi. Ve ertesi g~in 
kayın pederine bir telgrafla vaziyeti bildirirse, beni 
oradan karşılıyacaklarını, hakkımda her türlü mu
avenet ve fedakarlıktan çekinmiyeceklerini de te
min etti 

Alicenap adam, ihtiyat akçesi olarak bana 500 ruh~ 
le .vermeyi de unutmamıştı. Kendisi işlerini yoluna 
koymak için bir hafta kadar "Simpalaninsk;' de ka
lacağından, benim hemen ertesi gün yola çıkmam 
münasip görüldü. Bu yolculuk ta garip olncaktı. Çi
ni Türkistana giden otuz kadar tüccar arabaların
dan birine arabacı sıfatile binip sahte bir pasaportla 
hududu geçecektim. 

Ertesi gün akşama doğru her hazırlık bitti. Çıkan. 
lan pasaportta ismim, "Binsen Bay MentayeC' yazıl
mıştı. Bu ismi ezberlemek için birkaç defa tekrarla
dun durdum. 

Nihayet, ev sahipleri ve Emin Bayla vedalaştık. 

Emin Bayın delaletile hurda demir yüklü bir araba
nın arabacı mevkiine çıkıp oturdum; beygirlerin diz· 
ginlerini ve uzun bir kamçıyı elime aldım. Sırtımda 
eski bir elbise vardı. Beni bu halde hiç kimse tanı-
yamazdı. ..... - -ı.ı.'- - .. ,_..,. 

Hareket ettik. Akşam oluyordu: 
Etraf ıssızdı. Boz kırlar ve uzaklarda tek tük gö

çebe kulübeleri... Gökyüzünde beliren yıldızlara ba
karak hayall~re dalıyordum. Arabacılardan bazıları 
garip şarkılar mırıldanıyorlar, hayvanların çıngırak 
sesleri, tekerleklerin gıcırtıları tatli bir ninni gibi 
ruhuma uyuşukluk veriyordu. 

Yolumuz üstünde bulunan bazı küçük köylerde 

geceliyerek hafta nihayetinde, Çin hududundaki 
"Bahti" kasabasına vasıl olduk. Bu kasabanın, Rusya 
ile Çinin ticaret kapısı mahiyetinde (')ld

0

uğunu söyle
diler. Bu havalide de, "Barnaöl" den itibaren cenuba 
doğru kesafet peyda eden "kazak" kütlesi göze çar
pıyordu. 

Rus hudut nöbetçileri pasaportlarımızt muayene 
ederek bize yol verdiler. Çin hududuna girmek için 
bir kilometre kadar mesafesi olan "bitaraf mıntaka" 
dan geçince hudut kapısı görünmüştü. Yolun üze
rinde bulunan bu kapı, direklerden yapJlınış bir 
"tak" tı. 

Kulübeleri yerin altında bulunan Çin nöbetçile
rinden dört kişi gelip hüviyetimizi tetkik ettiler. 
Sonra hududa girdik. 

Sert bir rüzgaı:la beraber yağmur yağıyordu. El
bisem ne kadar kalınsa da yine pek ziyade ıslan
mış ve üşümüştüm. 

Çok geçmeden uzaktan iki atlı ile bir fayton gö
ründü. Yanımıza yaklaşınca, önden gelen atlı yük
sek sesle: 

- İçinizde "Binsen Bay Mentayef" isminde biri 
var mı? .• 

Diye sordu. Derhal dizginleri arkamda oturan ar
kadaşımın eline tutuşturarak yere atladım. Bu sıra. 
da faytonun kapısı açılmıştı. Atlıya pasaportumu u
zattım. Bir göz attıktan sonra: 

- Tac Osman Ismail Bay tarafından sizi almağa 
geldik: .. Biz buranın Müslüman yerlilerinden ve Is
mail Bayın adamlarındanız .. Buyurun faytona! .• 

Dedi. 
Müthiş bir sağnak içinde uzaklaşan arabaların ~ .. -

kasından garip bir sevinçle baktıktan sonra faytona 
bindim. Hayatın bana gülümsediği anlar da vardı. 

Bir buçuk saat sonra, "Çiveçek" kasabası ~öriin. 
müştü. Yüksek dağların eteklerindeki sık ağaçlar, 

akşamın loslui!unda bile farkolunuvordu. 

B ir hatıranın canlı canlı te
şahhus etmesinden iba:-et o. 

lan bu sahne, onun henüz on iki 
yaşındayken dedesinin yanında, 

Topkapı sarayında seyrettiği bir ö
lüm vakasına aitti. Evvelce, not 
olarak, kaydedildiği üzere o, ba
basiy le amcası Beyazıt arasında 

yapılan kanlı bir savaştan sonra, 
İstanbula çağrılmıştı. Henüz ço
cuk denilecek bir çağdaydı. Fakat 
tahtın, tacın, saltanatın, padişah

lığın ne korkunç bir cazibe taşıdı
ğını öğrenmişti. Çünkü ana baba 
bir kardeş olan, bir karında yaşa
yıp ayni memeden süt emen ba
basiyle amcasının - kendi baba
ları daha sağ iken - tacütaht yü. 
zünden nasıl düşmanlaştıktarını, 

birbirinin kanına nasıl susadıkla
rını göziyle görmüştü. Oedesinın 
davetiyle Topkapı sarayına gel -
dikten sonra is~, harpte bahtsız çı
kıp yenilen ve İrana kaçan amca
sının orada - çoluğiyle, çocuğiy

le - öldürülmesi için neler yapıl
dığına şahit olmuştu. Dedesi - 70 
yaşına girmek üzere bulunmasına 
rağmen - genç oğlu Beyazıtlı ve 
onun çocukları olan torunlarını bir 
türlü affetmiyor, "Tahtıma göz 
diktiler,, diye ölüme mahkum e
dip nihayet öldürtüyordu. 

Kadınları 

Rahim has· 

tahğından 

koruyan 

Sıhhi ve en 

birinci ôdet 

bezleridir. · 

Toptan satıt 

deposu: 

Hakikaten 

En ince 

elbisenizin 

altında gö· 

rünmez vü· 

cuda bütün 

serbestisini 

verir. Murat, bir padişah kudretinb 
ne demek olduğunu da, deı.lesinin 
yanındayken görmüştü. Bütün 
dünya, Kanuni Sultan Süleymanın 
önünde secdeye varıyordu ve en 
kuvvetli başlar onun ayağı altın
da sürünüyordu. İşte bu kndar 
sert ve zalim iradeli, ayni zaman
da akla sığmıyacak kadar şevket
hi bir taçtar olan dedesi, her han
gi bir güzele karşı son derece za
yıf görünüyordu ve bir yumuşak 
buse önünde bütün sertliğini kay-
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bediyordu. ' 
Kendisi Topkapı sarayında mi

safirken, baba annesi Hürrem Sul
tan ölmüştü. Son nefesine kadar 
kocasını, o dünyalara sığm1yan 

Kanuni Süleymanı avucunun için
de tutan Hürremin nüfuzundan, 
kudretinden bütün saray kadınb
rı tir tir titredikleri için hiç bir 
kimse, padişahtan muhabbet ve 
iltüat aramağa cüret edemi.yor -
du. ~~ öl~ü o kôrkak gü
zeller dünyasında bir inkılap ya
r~ttı, pa(liş ha karşı kap n tutu
lan yürekler alabildiğine açıldı 

ve her saraylı kız, ihtiyar hüküm
dardan bir aşk sadakası alabilınek 
için çırpınmıya koyuldu. 

Daima Piyan90 
biletlerinizi 

ELASTİK ile tecrit edilen çatı, 
taraça,. banyo, duvar ve sair su ve 
rütubcte maruz yerlerden kat'iyen 

Uğur gişesinden ahnız 
su geçmez. 

Asfalt Evi Galata, Mahmudiye 
cad. 77 Tel: 41988 
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Bu arada Gül!em adlı bir kız 
da güzelliğini, şuhluğunu, kıvrak
lığını kullandı. Bahtı da kendisi -
ne yar olduğundan Sultan Süley
manın alakasını uyandırdı, gciz
delik şerefini kazandı. Yetmişlik 

padişah - her gece bir başka göz
deyi misafir etmekle beraber -
Gülfeme hususi bir ilgi gösteri -
yordu. Aşk zannolunacak bir sa-

'lsraıııuL, leyojl• 
TOnal meyd•n• 12 No. lu. 

Malluamıtı ılyu•I ediniz ••J• 
ıa No.lu tarifemizi lateylnlz. 

§Son sayfa 
: Dikkat: --.... --

Flyatlarımtıdı bOyOk tenıllH. 
: l - l santim: gazetenin ince : 
: yazısile 2 satırdır. : 1: 2 - tlanlann fiyatı gazetenin : 

=m=i=m=i=y=e=tl=e=o=n=u=o=k=ş=u=y=:o=r=d=u=. =D=a=h=a= § tek sütunu üzerine hesap- S 
doğrusu öbür gözdelerle eli ve di- : lanmıştır. : 
li, Gülfem ile de kalbi ve ruhu ~3 - Kalın yazılar da gazetede E 
konuşuyordu. : kapladığı yere göre santim· C 

"Çiveçek" daha ziyade bilyük bir köydü. Bahçeler 
arasında yüksek kavak ağaçları 1~azarı dikkati cel
bediyor, muhtelif cesametteki evler, yağmurun al
tında ıslak çehreleri andırıyordu. 
Kasabanın eşrafından bulunan İsmail Bay beni 

büyük bir nezaketle evinin selamlığına aldı. Bu a
dam çok kibar ve zarifti. 

Hatırımı sorduktan sonra harpten, esaretten bahis 
açtı. Kendisine başıma gelenleri kısmen anlattım. 
Sözlerimi dikkat ve alakayla dinliyor, makul ve yo
lunda sualler soruyordu. 

O gece, bana ayrılan dairede yattım. Bu oda, E
min Bayın kütüphanesine bir ara kapıyla bağlıydı. 
Ihtiyar tüccar, damadı gelinceye kadar vakit geçir
mem için kitaplardan istediğim şekilde istifade ede
bileceğimi söyledi. 

Havalar tamamile soğuduğu için bahçeye çıkmak 
imkansız bulunyordu. Günün uzun saatlerini ckuma 
ile geçirmekte idim. 

Nihayet, hafta sonunda Emin Bay geldi. Bu adam. 
la birkaç gün içinde çok iyi uyuşmuştuk. Beni sevi
yordu. Muamelesi gayet samimi ve candanclı. 

Lakin bütün bu iyilikler beni üzmekte idi. Hiebir 
iş görmediğim halde, bu yabancı adamların beni bes
lemeğe mecburiyetleri olmadığını düşünüyor ve şu 
sıkıntı hayatından bir an evvel kurtulmak için dua 
ediyordum. 

Hiçbirşeytm eksik değildi. Dilenci kılığından çık
mış, yeni ~e temiz elbiseler giyinmiştim. Bakımsız 

saçlarım, traşsız sakalım artık eski şekline dönmtiş 
bulunuyordu. 

"Çiveçek" e geldiğimin on besinci günü Emin Bay. 
la beraber kütüphanede otururken uşak bir mektup 
getirdi. Emin Bay kendisine ait olan zarfı yırtarak 

mektubu okuduktan sonra esefle başını sallayıp de
diki: 

- Abdurrahman Bay fena haber veriyor: Sizin 
arkadaşınız diğer refiklerile birlikte ele geçmişler .•• 

Elimde olmıyarak: 
- Ooooh!. dedim. 
Hayret etti: " 
- Memnun mu oldunuz?.: 
-Hemen hemen!. Çünkü bu ıuaccı aaamın musta-

hakkı bu idi ..• 

(Devamı var) : le ölcülür : 
~ ın 11111111111111111111111ınıı11111111~ 

Güldü. Sonra mektubu yazıhanenin üstüne bıraka
rak: 

- İyi hatınma geldi, dedi. Ben bir arkadaşa mek
tup yazacaktım. 

Lakin sözünü bitirir bitirmez yüzüme bir tuhaf 
bakarak ilave etti-

-- Siz belki bu arkadaşımı tanırsınız .. Çünkü uzun 
müddet "Kansk" da kalmıştı.. Zannederim o sıra
larda siz de orada bulunuyordunuz. 

Hayretle: 

- Kim acaba? dedim. 
- Ali Rıza Bey!. Ken~isile altı sene evvel Mosk~ 

vada tanışmıştım. iki sene çok iyi arkadıı.şlık ettik .. 
Sonra ayrıldık ... 

Sesimin titremesine mani olmağa çalışarak cevap 
verdim: 

- Evet, tanıyorum ... Bir avukat değil mn. 
- Ta kendisi ... Galiba iki sene evvel evlenmişti.: 

istanbulda iyi bir aileye damat olduğunu bana yaz
dı .. Fakat lstanbulda kalmadı ki .. Karısile birlikte 
yine Rusyaya döndü ..• 

Gözlerimin önünde siyah gölgeler uçmağa başla. 
mıştı. Nüvidin hayalini tekrar bütün vüzuhile kar
şımda buluyordum .. Onun kalbime doldurduğu kıvıl
cımlar yeniden parlamıştı. 

Emin Bay hiçbir şeyin farkına varmıyarak devam 
etti: 

- "Kansk,, tayken arkadaşımın başına biiyük bir 
kaza gelmiş .. Siz de biliyorsunuz değil mi? .. 

- Evet!.. 
- Ne ise artık tamamile iyileştiğini yazıyor.: 
- Avrupa seyahatinden bahsediyorlardı .. Vazgeç-

mişler mi acaba? .• 

- Şimdilik tehir etmişler .. ~ 
Emin Bay hem konuşuyor, hem de çektiği bir göz. 

de kağıtları karıştırarak bir şey arıyordu. Nihayet, 
pulun üstündeki "Moskova" damgasını karşıdan s~· 
tiğim büyücek bir zarf çıkardı. Zarfın arkasında bir 
adres yazılıydı. Nüvide mektup göndermek için bun
dan iyi bir fırsat olamıyacağını düşünerek: 

- Müsaade eder misiniz şu adresi alayım? dedim. 
Ali Rıza beye ben de bir mektup yazmak istiyorum ..• 

(Devamı var) 
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Nihayet Ali Ihsan Bey Dayanamadı 
Pazartesi, 8. 5. 1939 yelim. 3 - Paul Lincke (Knprl) Serenad. ve yarınki program. 23,15-24 Müzik (Caz 

4 - Ziehrer (Der Schatzmelster oper"- band - Pl.) 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği - Pl. 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15-14 Müzik senfo
nik pl~klar. 

tinden valsler). 5 - Gounde (Ave :\far!~) 
6 - Ganglberger (Aşk çanları) şarkı. 7 Cumartesi, 13. 5. 1939 
Fritz Recktenvald (Grinzlngde) potpurı. 
23,00 Son ajans haberleri ve yarıniti 
prigram. 23,15-24 Müzik (Cnzbant -Pi) 

13,30 Program. 13,35 Müzik (Virtao7.
lar - Pl.) 14,00 Memleket snat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 14.10 Türk 
mü7.l~I. Cnlanlnr- Vecihe. Reşat Erer. Ru
şen Kam Cevd<>t Kouın. Okuvan· Sema
hat Ö7.denses. 1 - Huzzam peşre\'i 2 -
LeylA hanımın Huzuım şarkısı (Ey sabahı 
hüsnü an). 3 - Hayrlnln hüzzam ~kı

sı (Ölilrscm ·m~ıktır sana kan.) 4 -
L<-vtı\ hanımın hilzuım şarkısı (Harabı 

intia:-r oldum). 5 - İsmail Hakkının 
Karcıı?ar sarkıı;ı (Sarıyor ~On p:C(:tlkç.a). 
6 - LC'mlnln K r<>ığar şarkısı (Bir göl
ı:ce ol beni P<"Slnden). 7 - SC'lAhnttln Pı
nnrın karcığar ı.arkıııı (Sana ıtönCll ver
dim). 14,40 - 15,30 Mlizik (Neşeli müzik
pl.) 

Söze Karıştı ve Pek Kızmakta Olduğu Kapiten 
Halide Biraz da Haşin Şekilde Mukabele Etti 

Perıembe, 11. 5. 1939 18ı30 Program. 18,35 Müzik (N'cşeli 
müzik) Pl. 19,00 Konuşma (Doktorun 
saaU). 19,15 Türk müziği (Halk musiki
si) Halk türküleri ve oyun havalan : 12,30 Proı;?ram. 12.35 Türk mü:r.iğl -Pl 
Sadi Yaver Ataman. 19,35 Türk müziği, 13,00 Memlt'kct saııt ııvan. ainns ve met~
Calanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadrı. orolojl haberleri 13 15-14 Müzik (Karı
Hasan Gür, Basri Üfler. Hamdi Tokay. sık nrmrrnm - Pl.) 

1( ap~~e~ Halitlc, has hazine mil
AU duru Refık, Kaymakam Zeki, 

İhsan, Ali Ulvi Beyler bir ma
sanın t f . d e ra ına toplanmı~lar, hepsı 
d ~ ~ulak kesilmiş Kapit~n Halidi 

1
1 n.liyorlardı. Halit, güni.in hadise. 
~-rıne karşı sarayın, Babıalinin 
~osterdiği kayıtsızlıklardan acı bir 
~an ile bahsediyor, bilhassa sad

;az~rn Tevfik paşanın, devlet ida
kesınde pek bati ve korkak lıare

et ettiğini ileri sürerek sızlanı. 
Yordu. Ve: 

d - Hayret edilecek şey.. diyor
u. İttihat ve Terakki cemiyetinin 

~ayılı zorbalarından İsmail Canbu-
atı~ karısı olduğunu öğrendiğim 
Nurıyc isminde bir hanım, Rıdvan 
Paşanın kızı sıfatile haremi hüma
~~~~ girip çıkıyor ve öğrendiği 

utun ehemmiyetli haberleri ko. 
cası vasıtasile icap edenlere uçuru
Yor da kimsecikler farkında olmu
Yor. Ne gaflettir bu?. 

1 
Damad Ferit sinirli bir hareket-

e silkiniyor, üzüntülü bir tavırla 
da diyordu: 

- lşte bunu yeni işitiyorum 
Rapiten. 

llalit te alaylı bir tarzda cevap 
v . e ızahat veriyordu: 

. -:-- İşte benim de şikayetim bu 
gıbı şeylerin işitilmemesi, görül. 
~emesidir ya. Bu hanımefendinin, 
b_ılhassa padişah hazretleri üze -
r:nde, Mustafa Kemal paşa lehine 
hır tesir uyandırmak için çalıştığı
nı da söylersem, bilemiyorum bu 
haberim sizde bir hayret mi, yokc:;a 
bana karşı bir hiddet mi uy:ındı
rırl 

m "~a l<'cffi, ışifmedıği ve bil. 
.edıgı bu hadisatın Kapıten Hali

dın ağzına kadar düşmesine kızı
yor, hünkarın kendinden gizli ba
zı teşebbüslere giriştiğini anlıya. 
r~k sıkılıyor ve fena halde sinirle
nıyordu. Sanki meseleyi istiznh e
der gibi, süzgün gözlerini Ref;kle 
Zeki · ·· 1 · . nın yuz erınde gezdirıyordu. 

Lısan halile onların da bir şey söy
lemelerini istiyor ve belki de, bu 
haberi tekzip etmelerini bekliyor. 
du. Garip değil mi?. Iste Vahdetti
nin en yakınları sayıİan, hatta el
leri addedilen bu adamlar da bir 
Şey söylemiyor ve sanki Halidin 
dediklerini tasdik eder ~ibi susu
yorlardı. Bu hareketleri ile Feridi 
Üzüyor, Kapiten Halidi cesaretlen
diriyorlardı. 

Ali İhsan bey, vaziyet ve tav
rından Feridin sıkıldığını anlamış .• 
tı. Söze o da karışmıştı. Feride a
cımaktan ziyade, ötedenberı hiç 
sevmediği ve bir türlü de seveme
diği Knpitcn Halidin küstahç..ı ku
rumlanmasına kızmıştı. Ye: 

- Olabilir a efendim, demişti. 
licrkes hareket ve kanaatınde st>r
besttir. Şcvketmeaba eskidcnberı 
münasebet \'e ubudiyeti bulunan
ların saraya girip çıkmalan ve he
le milletin bir ferdi sıfatile ve bil
hassa böyle badireli bir zamanda 
Şu veya bu 7.at hakkında bazı ma
ruzatta bulunmaları pek tabii bir 
Şeydir. Bunun bu derece mübalfığa 
ile büyütülmesi ve hele tclf1şa dü
şiilmesi pek tuhafıma gidiyor doğ
rusu. Hem efendim, bu gibı vakı
§lksız telakkilerle şevketmeabı ve 
bilhassa şerefi şahanelerıni pek kü
çük düşürüyoruz. Rica ederim, pa
dişah hazretleri ne her hangi bir 
söze kapılacak kadar haşa sümme 
haşa çocuk, ne de her hı:.ngı bir 
ferde inanacak ve bel bağhyacak 
derecede saf değildirler. Daha açık 
arzedeyim ki, şevketmeaoı hiç te 
vesayete mühtac görmüvorum ı~ri-
ziniz. 

T evfik paşa h_azretlcri ha~kın
da söylenılenlcre gelınce, 

bunları az çok haklı ve biraz da 
yakışıklı bulmakla beraber. sakla
mağa hiç te lüzum görmiyerek 
soylüyorum ki bu hususta mazur
durlar. Çünkü, zavallı ihtiyar ve
ıir, müttefiklerin mümessillerini 
gücendirmekten pek korkup sa-

kındığı için daima hava kollamak
tan bir türlü devlet sefinesir..e yol 
veremiyor işte. İktidar mevkiin
den çekilmeleri, mührü hümayu
nu daha cesur ve becerikli ellere 
terk ve tevdi etmeleri gerçi gerek
tir amma, bilmiyoruz ki düşünce. 
leri nedir?. 

K apitcn Halidin sabrı taş
mıştı. Kaşlarını çatınış ve 

kara suratını asmıştı. İhsan he
ye cevap, hem de şiddetli bir 
cevap vermek için hazırlanmış!ı. 
Yutkunuyor, muhatabının sözünü 
bitirmesini bekliyordu. Fakat. da
yanamamış, söze başlamı;ıtı: 

-Ben, demişti. Safiyeti, çocuk
luğu padişah hazretlerinin hare. 
ketlerinde değil, Ali İhsa.1 beye
fendinin telakkilerinde buluyo
rum. Sözlerimin samimıyetinden 
şüphe edecek kadar gösterdikleri 
hassasiyetlerini, nedendir bile
mem, hariçte saraya karşı alın. 
mak istenilen cephelere, geçilmek 
üzere olan teşebbüslere karş. gös
termekten sakınıyor. Ben. bu hare
keti suiniyetine değil, fakat, aziz 
dostu Hüseyin Tosunun tesiri al
tında kalmalarına atfediyorum. A
caba Ali İhsan beyefendi, Raufla-

CAl.ATANIN 
Kadıköyiinde Talimhaneden a

çık bir kart gönderen okuyucu
muz, galiba o semtin mümessili o. 
lacak. Salatanın mikı ,.,1aruau te
mizlenmesi hakkında sorıhığu şey
lere karşılık ce\'aha "muntazırız,, 
diye cevap bekliyen yalnız kendi. 
si olmadığını anlatıyor.. Kartmı 

bütün semti namına yahut kendi
siyle çoluğu, ~ocuğu namına yaz
mış olsa da, sorgusu pek haklıdn. 
Bostanların kirli sularla sulandık
Jarından o kadar çok bah-.edildi ki, 
marul, salata, hatta hiyar yeme~·i 
se'\'enlc-rin bir çoğu, mikrop kor
kusundan '\'C en ziyade kara hiim
ma hastalığı korkusundan, sevdik
leri şeyleri yemekten çekiniyor. 

Salatanın ve marulun mikroplu 
olnıadıklarma büsbütün emniyet 
getirmek i~·in en iyisi, şüphesiz, 
yirmi dakika kadar kaynar su i
çinde tutmaktır. Bu suretle, mik
rop bakımından emniyet gelirse 
de, salata da yenilemiyecek h.tle 
girer. Viıkıa salatayı pek sevc-n 
hastalara onu böyle haşladıktan 
sonra yedir3rler. Fakat ınandun 
haşlanmışı marul niyetine yenil~
miycceği tabiidir. 

Okuyucumuz da bu fikirde bu
lunduğundan marulu yıkamadan 
beş dakika sirke içinde tutuyor, 
ondan sonra ) ıkıyarak yiyonııuş. 
Frenkler çileği ~araba batırarak 
yerler ve bununla çileğin mikrop
lardan kurtulduğuna kanaat geti. 
rirler. Marulu sirkey~ batırmak ta 
biraz ona benzer. Fakat sir;.enln 
hangi mikropları ne kadar vakitte 
telef edecek, hanırılerini telef et
miycuği pek te kesin olarak bi
linmez. 

Hem de insan marulu da, sala -
tayı da ilkin hazım cihazını serin
letmek için yer, salatanın üzerine 
biraz sirke kunulduktan sorua ye
nilmesi adet olmakla beraber, sir
ke içinde çokça durduktan sonra 
gene salata niyetine yenilmesi her
kesin isteğine bağlı kalır. l\larulu 
sirkeye batırdıktan sonra yemeğe 
gelince, marulu yemekten bilsbii
tün vaz geçmek, zannımca, daha 
kolaydır. 

Şimdi hekimlerin marula, sala
taya ve yeşilliklerin hepsine rnğ
bet gc)sterilmesini ta\•siye etmele
ri onlarda bulunacak olan vitamin
lerden dolayıdır. Vakıa salatanın 
ca, marulun da yeşil taraflarında 
A \ itaminininden 5000, Bı vitami
ninden 48, B2 vitamininden pek 

20,00 Memleket sant ayarı. nian~ ve me- 18.30 Proırrıım lfl.35 Müzik (konsP~D) 
tcorolojl haberleri. 20,15 Türk müziltl : Pl. 19.00 Konuc:ma <Ziraat satı) 19,15 
(Kllislk program' İdare eden: Mesut r;e- Türk müzl~I (F ı;ıJ hevctl) Calanlaı 

rın, Baha Saitlerin, Vaşington se
firi Rüstemlerin, Edip Servet ve 
Kemalettin Samilerle arkadaşları
nın, Galatada Kınaciyan, lstanbul. 
da Kendiros hanlarında ve bilhas
sa avukat Refik İsmailin yazıha

nesinde yaptıkları gizli içtımalar

dan ve girişmek üzere bulunduk. 

ları teşebbüslerden haberd::ır mı

dırlar? .. Bana öyle geliyor ki, ıh

tiyar vezir diye acındığınız Tevfik 

paşa, hiç te müttefiklerın mümes

sillerini değil, bilakis bu ~atları 

ve bu zatların müştereken temsil 

ettikleri şahsiyetleri gücendir. 

mekten çekiniyor ve korkuyor. Bu

nun içindir ki, bir iş te göremiyor. 

Çok yazık. Acıyorum milletinize 

ve memleketinize. Hüküınetiniz bu 

dolaşık yollarda ve karışık işler 

uğrunda Fransanın da nıiız~1eı::e

tini kaybedecek. 

mil. Ankara radyosu küme heyeti. (Bes- Hakkı Dermıın. Esrrf Kndrl. Racan '";üı 
tekfir Rahmi beyin hatırası kin e~crle- Hamnl 1'okay. nasrı ÜflPT Okuyan: T'"lh 

rlnden mürPkkep program). 21.00 Konuş- sin Karakuş 20 00 MC'mlrkct sııat ayarı, 
ma. 21,15. Esham, tahvilat, knmhlvo-nu- ı aj~ns _ve mPteoroloji h~berlı>ri 20.1.'i Türk 
kut VC? zıraat borsası (fivat). 21.25 Ne- müzlğı: Cnlanlar: Vccıhe. Fahire Fers.m 
şell plfıklnr-R. 21,30 Miizlk konuşması Refik Fı>rı;an. Okuvanlar: Mu<ıtnfn Çal!
(Pantatonizm). 21,45 Milzik (Hava ~az- lnr. MefharC't 

0

Sağnrık. 1 - Giillzar oec:
ları, oda müziği) 1 - Mozart (2 klArnet revi. 2 - Nuri Halllin Hüseyni şar:cm 
\'e fagot için, Dlvertlmento No. 4 (Si l:>e- (Artık yetişir). 3 - Gfillwr şarkı {Göı
mol majör) Alh~ı:tro, Adaı::io, I..arghetto. !erimden gitmiyor). 4 - Hiiesyni sarkı 
Rondo (Alleıtretto) Menuetto - trio KIA- (Gülsen bahcf"<=inde). 5 - Halk türküsü 
rlnetler (Hayrullah Duygu, Mahmut Zl- (Ay do~du batmadı mı) 6 - Halk türkü
ya Eskin) Faı::ot (Hasan Erı::On) 2 -Blum sü (Ali dajtı). 7 - Hıdk türküsü (Tepe
(Duetto) 2 Faı::ot için). Allegro, modera- ler, tcneler). 8 - Ll'ıtlf ajtanın Hicaz şar
to Rondo (Alla breve) Andante (Hasan kısı (Niçin şeb taseher). 9 - Asım ~c
Ergün, Mustafa Sesar). 22,15 Müzik (Kü- yin Hicaz şarkısı (Her zahmı ciğersuza). 
çilk orkestra - Şef: Necin Aşkın) 1 - 10 - Hicaz şnrkı (İndim yarin bahc"
Schneider (Meşhur röfrcnterden) Potpuri sine). 21.00 Konuşma. 21.15 Esham, tahvi-
2 - Ganelber~er (Efsaneler ormanında). lfit, kambiyo-nukut ve ziraat bors:ısı 'fi-
3 - Stolz (Vlyanada ilk bahar) 4 - yat). 21,25 Ne.seli plaklar - R. 21,30 -
Paul Lincke (Olur, olur, olur) Şen par- ı Mlizik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
ça. !l - J. Strausı: (Hayat size neşe ver- Aşkın) l - Sc-hmldt (İnciler) Vals. 2-
sin) Val!:. 6 - Lehar <Götterıtratte ope- Gebhardt (Romane) Viyolonı.el ve ork~s 
retinden potnuri. 22,45 Müzik (Vitürız-' tra için. 3 - Heuberger (Şarkta). 4 -
lar-PI.) 23,00 Son ajans haberleri ve Zander (Polka). 5 - .T. Strauss (Şen vl
varınkl program. 23,15-24 Miizik (Caz.- :vana) vals. 6 - Brahms (Macar dansı 
bant-PU Nrı. 8). 7 - Paul Ltncke (Eğlenceli marş). 

17.30 Program. 17,35 Müz.ik (Dans sa
ati) Pl. 18.15 Tlirk müziği (Fasıl heyeti) 
Tahsin Karakuş ve Safiye Tokayın fştl

rakllc. Hl.00 Konuşma (Dış politika had!
sclerl.) 19.Hi Tilrk müziği (Saz eserleri 
ve taksimler) Calanlar: Knnun: Vecihe, 
K<>man: Reşat Erer, Cevdet Cali;la. Ud: 

Buna ne buyurulur İhsan oeye
fendi?. İki gece evvelki sislı gece. 
de de, Veliaht Mccit efend~. saray
dan avdetinde Amiral (Vepı in 
zırhlısına da uğradılar. 
diyelim ya? .. 

Buna ne 

(Devamı var) 

MiHROPLARI 
az, fakat C '\'itamininden 600 ol
çü vardır. Bunlardan başka E \'j. 

taminindeıı, ~ oni kadınların da, 
erkeklerin de, kısır kalma~ına ma
ni olacak pek değerli vitaminden 
de haylice miktar buluııdnf!n an
laşılmaktadır. 

Öteki vitaminlerin de ne kadar 
faydalı, hatta lüzumlu şeyler ol _ 
duğunu elbette bilirsiniz. Fakat 
A vitamininin insanları mikroplu 
hastalıklara karşı kendilerini mii
dafaa etmelerine yaradığını, bil -
hassa, hatuınıza getireceğim. nu 
vitamin bakımından, maydano!idan 
ve enginardan sonra en zengin 
gıdamız salata ile maruldur . .MaY
danozun yüz gramında altnus hin 
ölçü A vitamini bulunu.r-;a d~. in
san maydanozdan çok yiycmc-ı. En
ginarın yiiz &ramında yinni bl!Ş 

bin ölçü varsa da, enginarı çiğ ye
mek adet değildir. Pişirilince de, 
bu vitaminden hiç bir şey kalmaz. 

Ş.u ~ıald~ ~~lata ile marul çiğ ye
nıldıklerı ıçın bize mikrophrla ·r.e
hirlerini &etirseler de mikroılların 
sebep olabilecekleri hastalıklaıa 
karşı panzehiri de birlikte getirir. 
ler demektir. 

Vitaminlerin sirke içinde ne 0 • 

lacaklarına &elince, bunlardan C 
vitamininin limon suyunda !:okça 
bulunmasına &öre, ekşiliğe dayan
dığı şüphesizdir. Nitekim laluıa 
turşusu da sirke içinde C \'İtam.ini
ni kaybetmez. Ancak öteki vita
minlerin, hele içtimai bakımından 
en değerlisi olan E vitamininin 
sirke içinde dayanıp dayanmadığı 
henüz belli değildir. 

Onun için, galiba, en haslt oJan 
şey marulu da, salatayı bol suvla 
- mümkün olursa akar su altın· 
da - yıkıyarak afiyetle yemektir. 
O~uyucumuz marulun getirec~b'İ 
mıkroplardan sirkeyle kurtulsa bi· 
le bu yaz me\'Siminde semtine ya
kın olan mahallebici dükk:inl~ı _ 
na arada sırada &irerek elbl'ttc 
dondurma yiyecek, limonata içe· 
cektir. Her taraftaki mahallcbici 
dükkanlarında olduğu gibi orada
~ilerde d~ göreceği sineklerin ge -
tıreceklerı taze taze mikroplar ma
rulla gelecek olanlardan daha 
tehlikelidir. 

Kara hümma hastalığından ko· 
runmak v~ • çoluğunu, çocuğunu 
korumak ıçın en kestirme ve em
niyetli yol aşılanmaktır. O vakit 
insan ne sineklerden ko.rk31', ne 
de marulla salatadan ..•• 

Sah, 9. 5. 1939 
8 - Paul Llncke (Darılma) Fantezi. 9-
Micheli (Çocuk oyunlıın). 22,30 M!.11.ık 
(Melodi ve sololar - Pl.) 23.00 Son ajans 
haberleri ve ynnnkl program. 23,15-24 
Müzik <Cazbnnt-pl.) 

Cuma, 12. 5. 1939 

12,30 Proırram. 12.35 Türk müziği (Pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı. ajans ve me
teoroloji habcrlı!rl 13.15 Müzik (karışık 
proırram-Pl.) 13,45-14 Konuşma (Kadın 
saati). 

18,30 Program. 18.35 Müzik (Oda mü- 12,30 Program. 12,35 Türk müziği 
ziğl) Pl. 19,0o Konuşma. 19,15 Türk mü- Pl. 13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
ziğl (Fasıl heveti) Tnhı:;in Karakuş ve meteoroloji haberleri. 13,15-14 Muz.ık 
arkadııslım. 20.00 McmlPket ~aat ayarı, (Karışık proı:ıram - Pl.) 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20,15 Türk 17,30 İnkıl!ıp tarihi dersleri (Halkevin
müziği, Çalanlar: Vecihe. Ruşen Kam, den nnklen) . 18.30 Program. 18,35 Müzlıt 
Ce\'det Kozan, Reşat Erer. Okuyanlar: (Neşeli miizik) Pi. l!l,00 Konuşma. 19,15 
Muzaffer İlkar. Semahat Özdenses. ı _ ürk müziği (Fasıl heyeti) Celal Tokses 
AndonuJL Hilı:ıe~rey.i. L- SUJ>hi :ve arkadaşları. 20,00 Memleket saat aya
~Ytt'l ""HUseynT şarkısı (Feryat ediyor bir n. a.Jans ve ~TeorOloJr haberleri. 20 15 
~ül için). 3 - Rahmi beyin Hüseyni şar- Tilrk mOzlğl Çalanlar• Zilhtil Bardakoğ
kısı (Acep nazcnde şuhsun). 4 _ Faiz Ju. c~vdet Çağla, Rdik Fersan, Kemal 
Kapancının şarkısı (Aman dağlar, canım Nıyazl Seyhun. Okuyan: Müzeyyen Senar. 
dnğlar). 5 - Kanun taksimi (Vecihe) l - Hicazı humayun p<>şrcvl. 2 - Arif 
6 - Tabi efendinin Hüseyni yürfik ~ema- Beyin hicaz şarkısı (Tasdi edeyim). 3 -
isi (Ben gibi sana) 7 - Anadolunun Hü- Sadettin Kaynağın hicaz. şarkısı (Hazan 
ı.eyni saz semaisi. 8 _ Bimen Şenin se- ile geçti). 4 - Şükrünün hicaz şarklsı 
ıtlıh şerkısı (Sunda icsln yar elinden).9- (Sevdamı dilim anlatmaz). 5 - Kemal 
Segıih şarkı (Sevd:ı okunur). 21,00 K.:>- Niyazi S('yhun (Kemençe taksimi). 6 -
nuşma. 21,15 Esham. tahvilAt, kambiyo- Arif beyin hicazkar şarkısı (Bir halet ile 

s'ilzdU). 7 - Osman Nihadın hlcazkftr 
nukut ve ziraat borsası (fiyat). 21,25 şarkısı (Ellere uzaktnn bak). 8 - Hic!lz-
Neşell plftklar-R. 21,30 MU7.ik (Radyo lı k r saz semaisi. 9 - Dedenin gülizar şar-
orkestrıısı - Şef: Hasan Ferit Anlar) : kısı Bi vefa bi çeşml bldnt). 10 - De-
l -V. H. Mozıırt (Sihirli Out) operetinin 
üvertClrU. 2 - Van Beetthoven (3 üncü denin güllzar şarkısı (Nazlı nazlı sekip 
senfoni) Eroikıı, Allegro con brio, Mar- gider). 21,00 Konuşma. 21,15 Esham, tab
ela funebre Scherzo Finale. 22,30 Müzik vlltıt, kambiyo-nukut ve ziraat borsası 
(Operetler - Pl.) 23.00 Son ajans haber- (fiyat). 21,25 Neşeli plaklar - Pl. 21,30 
!eri ve yarınki program. 23,15-24 Müzik Miizlk (Riyaseti cümhur fiUlrmonik orKes 
(Cazbant-Pi.) trası - Şef: Hnsan Ferit A.) 1 - Kurt 

Von Volfurt (Scrcnııd) orkestra için op. 

Çarşamba, 1 O. 5. 1939 28. a) Marş, b) romance, c) Capriccıo
Final. 2 - Sal\'atore İndovino (Silit) all' 
antlca. a) Sinfonietta, b) Sarabanda, c) 
Gavotta, ç) Villotta. 3 - Joh. Brahıruı 

3 üncü senfoni Fa majör, op. 90, a) Al
legro con brfo, b) Andante, c) Poco Al
legretto, ç) Allegro. 22,30 Müzik opera 
aryaları - Pi. 23,00 Son ajans haberl<>ri 

12,30 Program. 12,3!l Türk müziği, Ça
lanlar: Zühtü Bardaknğlu. Refik Fersan, 
Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla. O
kuyan: Necmi Ahıskıın. 1 - Sultan! ve
gllh peşrevi. 2 - Lcmlnln sultani yegah 
şarkısı (Andıkça ge('en günleri). 3 - T.e
minin ferahfe1.a ş;ırkısı (Dinlendi başım 

dün gece). 4 - Zlihtü Bardakoğlu: Stın
tur taksimi. 5 - YC!'ari Asımın Sultani 
yegah şarkısı (Rlz Heybelide her gece). 
6 - Halk türküsü (Mccnunam Leylamı 
gördCim), 7 - Halk tilrkiisü (Şu dağla
n delmeli). 13,00 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15-14 
Müzik (Riyasetlcümhur bandosu - Şef: 
1hsan Künçer) l - Blankenburg (Marş) 
2 - Leo Fall (Dolar prenslerinin vals
leri). 3 - Auber (Yemin operasının U
vertürü): 4 - E. Launay (Bülb!ll ve Ca
lıkuşu (2 piston için parça). 5 - Offen
bach (Güzel lfıvantacı kız opereUnden 
potpuri). 

GOZELLIGINIZ 
ICIN 

- .. ~«j') 
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KREM. 8ALSAMİtf 

KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edil & 

miş sıhhi' güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

yağsız halis acıbadem çeşit!erı 

hususi vazo ve tüplerde satıhr. 
tNG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

Cevdet Kozan, Kemençe: Fahire Fersan, 
Ruşen Kam, Kemal Niyazi Sevhun. Tam
bur: Refik Fersan. Santur: Zühtü Bar
dakoğlu, nısfiye: Basri Üfler. 

19,35 Türk müziği, Çalanlar: Vecihe, 

Ruşen, Kam, Cevdet Kozan. Okuynn: 

Radife Neydik. 1 - Blmen Şenin beste

nigar şnrkı (Her 7.aman serde). 2 - SalA

haddin Pınarın Hüzzam şarkı (Aşln:ıla 

sürünsem). 3 - Sclllhattln Pınarın Hü:r.

zam şarkı (Seviyordum onu). 4 - Faiz 

Kapancının hüzzam şarkısı (Büklüm bü!t 

lüm sırma saçın Emlnem). 5 - Saadettin 
Kaynağın, tilrk\1 (Sarı kurdele). 6 -
Halk tilrküsü (Karanfil oylum oylum). 
20,00 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 20,15 Temsil (Uyuyan 
kadın - Muall!ı beyin hanımları). Yann: 
Ekrem Reşit. 21,15 Esham, tahvilat, ltam
b!yo - nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 'eşeli plaklar - R. 21,30 Milzik 
(Kilçilk orkC'stra - Şef: Necip Aşkın) 1-
Melnz.er (Serenad). 2 - Shllk (İspanyol 
Dansı). 3 - Vaıter (Dans eden kuklaıar). 
4 - Fördel (Vtyana şarkısı). 5 - J. 
Strauss (Sabah havadisleri) vals. 22,00 
Haftalık posta kutusu (Yabancı dillerde). 
22,30 fütlk (Operet, romans, vesalre). 
23,00 Son ajans haberleri ve yannki 
proıtr m. 23,15 - 24 -Müzik (Cazband -
Pi.) 

10 Sene GaranUll 

Süt Makinası 

SVECIA 
Mark alıdır. 

TUrk-Avrupa Ltd. ş. 
Galııtn Perşembe 

Pazar 61 

- BASUR ÇEKENLER-... 

l 
Kolay defi tabii etmek ıçın 

günde 1 - 2 adet KİSSİNGA 
hapı almalıdır. Her eczanede 

bulunur. ••••rl 

JŞ ADAMLARININ 
% 80 i 

SiNiRLİDİ&LER 

Bu sinirlerden kurtulunuz. 

Sinir ağrııan, asabi öksü 

rükler, Baş dönmesı, Baygın 

lık. Çarpıntı, ve S t N 1 R . 

l> E N ileri gelen bütün rahat-

18,30 Program. 18,35 Müzik (Aryalar) 
Pi. 19,00 Konuşma. 19.15 - Türk mllzl
ğl (Fasıl heyeti )Celal Tokses ve Safiye 
Tokayın fştlrakile. 20,04 Memleket sast 
ayan, ajans ve meteoroloji haberleri. 
20,15 Türk mü~iği, Çalanlar: Fahire Fer
san, Refik Fersan, Zühtü Bardakoğlu, 
Cevdet Çağla. Okuyanlar: Sadi Hoşses, 
Melek Tokgöz. ı - Rast peşrevi. 2 -
Şükrünün rast şarkısı (Uyusam, göysüne 
koysam). 3 - Faik beyin rast şarKısı 
(Nihansın dideden). 4 - Cevdet Çağla 
(Viyola taksimi). 5 - S. Kambayın nı
havent şarkı (Gön!Umün ebedi bir yarei) 
6 - Rast türkü (Çalıma bak efede). 7-
Rast türkil (Yemenimde hare var). 8 -
Haşim beyin hica7.ld'ır şarkısı (Şeb ta se
her akar). 9 - LAtlf ağanın hicazkftr 
şarkısı (Yoktur zaman gel). 10 - Osman 
Nihadın Hicnzkftr şarkısı (Şu zarif göğ
sii içinde.) 21,00 Haftalık posta kutusu. 
21,15 - F..sham, tahvilat, kambiyo - nu 
kut ve z.lraat borsası (fiyat). 21,25 Ne~eli 
pllıklar - R. 21,30 Müz.ik (Mandolinatıı) 
Şef: Sadık Tah1 idaresinde. 22,00 Mür.k 
(Küçilk orkestra - Şef: Necip A~kın) ı 
Hanschmann (Andalusia) İspanyol valsi. 
2 - Benatzky (Grlnzlnge blr daha gitme-

İSTANBUL - BEYOOLU sızlıkları IYJ EDER. ........................................ _. 
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TAN 7 - 5 - 9:1<.1 

IJariciye Memuru Ruhi 
3 Ay Hapse Mahkôm 
Oldu, Tahliye Edildi 

iNGiLiZ 
SOVYET 

Müzakeresi 
(Ba§taraf ı 1 indc:e l 

Mussolini, Almanya V 
Polonya Arasında 

Tavassutta Bulunaca 
manda ikiniz arasında hakem vazi- (Ba§ı 1 inc:idı? J ediyor ki, acele mühim kararlar ;· 

rilmesi icap etmektedir. Gerek ke 
dimizin ve gerek dostlarıınızm ~e 
Iimizi ve istiklalimizi müdafaaya :ı 

fesini gürürüz.,, Berlin, Romanın fikrini 
Onun için İngilterenin bu teklifi- öğrenmek istiyor 

(Başı Birincide) 
telgrafı aldığını, Ruhinin safvetin -
den istüade edilerek kandrrıldığmı 

iJave etti. Bu arada Ekremin avukatı 
Necip Saymanın Ruhiye hitaben: 
"Ekrem bu işte yalnız değildir; sana 
ati ve hayat verecek kuvvetli adam
larla beraberdir, korkma!" dedikten 
sonra telgrafı geri alamayınca Ruhi 
yine ayni zata müracaat ettiği za -
man bu defa da: "Yaptığın iyilik 
çok büyüktür. Bunun ::ıükafatını gö
recek, artık terfian Avrupaya gide -
ceksin" diye cevap aldığını söyledi, 
fakat Ruhinin menfi cevap alınca 

derin bir teessüre kapıldığını ve işin 
ağırlığını bu zaman hissettiğini an -
lattr. 

König'in Teşebbüsleri 

Bundan sonra iddia makamının 

hadiselere şahsi rnütalealardan baş
ka bir şey ilave etmediğini, Ruhinin 
bugün bir şüphe altında olduğunu ve 
fakat iddia makamının bu şüpheyi 
suc telakki ettirecek bir delil ileri 
süremediğini; ne bir yazı ve ne bir 
şehadetin Ruhinin aleyhine bir delil 
teşkil etmediğini; sırf bir telgrafı ver 
diği için bir vatandaşa ceza v~rmc -
nin Cümhuriyet ve adalet prensiple
rine aykırı bir hareket o1duğunu söy 
ledi; bu arada şu noktaya temas etti: 

"Müsteşar Agah Aksel ve Kemal 
Köprülü, Esat Artunerin müşterek 

ifadelerine göre, Ekrem Köniğin mü
ekkilime müracaatinden evvel ken
dilerinden ayni ricada bulunduğu 

muhakkaktır, o halde Ekrem König 
mevkii fiile çıkarmak istediği mak -
sadr hakkında müekkilimden başka 

bir çok büyük hariciye memurlarilc 
temasa gelmiş hatta; Agah Akse! ile 
Kemal Köprülüye İspanya cümhuri
yetine tayyare satmak işiyle meşgul 
olduğunu ve kendisine yardım edil -
mesini açıkça söylemiş ve cüretin 
derecesine bakınız ki yaptığı sahte -
karlığa hükumetin güzide memurla
rından bazılarını bile karıştrrmağa 

calrşmış ve ilaveten: "Bu işten hüku
metimizin de haberi var'' demiş. 

Avukat hadisenin ceza kanunu 
yönünden tahliline girişti. Cürme iş
tirak istilahi cezaiyesinin manasını 

ne şekilde anladığını anlattı. Adal~t 
idvri ve şahsı düşüncelerin tesiri al
tında kalamaz. Kanunun aradığı a -
nasır mevcut bulunmadıkça hiç kim
seye ceza verilemez; dedi, ve dava 
sabit farzolunmasa bile suç telakki
sine kanunen imkan olmadlğını, ka
nunun cebren cezalandırmadığı bir 
fiil için ise hiç kimseye ceza verile -
miyeceğini ilaveden sonra şu cümle
lerle sözüne nihayet verdi: 

"İşin her ne tarafından bakılsa 
cezai bir manzara arzetmemektedir. 
Bu itibarla sahtekarlık suçuna her 
an iştirak etmekten zan altına alınan 
nıüekkilimin beraetine ve ancak Şu
rayı Devlet mazbatasında yazılı ol -
duğu veçhile memuriyet vazüesini 
suiistimal ederek hariciyenin proto -
kol dairesine gelmiş olan varakayı j 
ahara vermekten dolayı müekkilim 
Ruhinin ceza kanununun 240 ıncı 

maddesi mucibince tecziyesi icap et
mekte ise de, genç, sabıkasız bulun
masına mebni kendisine verilecek 
cezanın teciline ve esasen on ayı ge
çen bir müddettenberi mevkuf bu -
lunduğundan hemen tahliyesine ka-
rar verilmesini dilerim." 

Bundan sonra, miiddciumumi mu 
avini avukata cevaplar verdi, Ruhi
nin itiraflarının hiç te samimiliğini 
isbat etmediğini söyledi ve eski id -
diası veçhi1e maznunun teczi-
yesini İ5tedi. 

Bu talep karşısında, avukatla id
dia makamı arasında daha bazı mu
mıka~alar oldu, reis bu münaka%yt 
kafi görerek sözü Ruhi Bozcalıya 

verdi. 

Ruhi.,in Müdafaası 

Bundan c:;onra, nııhi Bozcalı, dakti
lo i1e yazılmış U büyük sayfa tutan 
müdafaasını ok•ıınağn başladı: 

er- Geçen celsede iddia malcnmı be
nim Turk cezo kanunumın 65 inri mrırl
de ın n 3 uncu 'e onuncu bendi del5-
leti le 342 nl'i maddeye istlmırlcn ceza
landırılmamı talep buyurdulnr. İddia 
nınkaınınm işbu talebi şu noktafara is-

tinat etmektedir: rnekliğim llizım ve ona göre hareket ne, iki tarafı da taahhüt altına sokan Berlin, Almanya ile Polonya ara-
1 - Verdiğim sekiz ifadenin birbiri- etm.ekliğim icap ediyor, diye düşün-

ni tutmadığı., evvelden külliyen inkar dilin.• karşılıklı bir ittifak teklif etti: sında bir ihtilaf ~·ıktığı takdir.fo !tal- metmiş bulunuyoruz. 
varken sonunda itirailar olduğu. HCiıkimin ihtarı 1 - İngiltere, Fransa ve Rusya yanın ne gibi bir hattı hareket itti- Makalenin ehemmiyeti, Lih•all) 

2 - Bu işin yalnız aı·kadaıilıkla ol- AvTupada her hangi birine hir 1a- haz edeceğini iyice öğrenmek iste- Baskumandanı General RasztikİS 
madıgı. Bu sırada hakim, Ruhin~n bu ifa- arruz vukuunda diğerlerinin hii- mektedir. Şimdiy~ kadar yarı resmi Polonyaya muvasalatından tki gt 

3 - İçtimai mevkiim ve tahsilim ica- desine müdahale etti: tüıi kuvvetlerile yardıma ko~p- Italyan gazeteler;, Polonynya ~:ıdecc ev,·el intişar etmiş olmasındadır. 
b_ı bu işin neticelerini hesaplıyacak va- - Makul müdafa.1 yapın. Hissi- caklarım temin eden bir ittifakla Bitler ile müzakereye girişmeği tas- F ranBtz gazetelerinin nesriyat 
zıyette olduğum. ı ' ·c 

4 V 
.h t k yattan vazgeçin, Ba~kaJanna yapmıs hirbirlerine bağlanacaklardır. viye etmişlerdir. Faris gazeteleri, Polonya Hat1 

- e nı aye E remin bana taal- ~ . . • . ~ 
lük eden ef'alindc mücriınane biı· gaye oldugunuz taarruz hıçbır muna ıfa- 2 - Bu ittifak yardımın ne ~«'- Diplomatik nıa!1fil1erde :zhar E-ui- ye Nazırı Beck'in dün söylediği n 
mevcut ve bu gaye Ekremin iptidai hn- de etmez. kilde yapılacağım te5bit eden a .. - len kanaate göre, bu m'?Selt.? ile Sü- ku mi.ittefikan takdir ediyorlar. 
rekfıtmdan itibaren zalık olduğu.» Hakim. avuk,\lbn da bıt müdafaa- keri bir muahede ile tenik edile- detler meselesi ~ın.sında 1)Üytik bir Pietri, '"Le Jour,, gazetesinde d 
Ruhi, bunlar etrafındaki dtiı:ıünce- nameyi bir deia dinleyip dinlemedi- ccktir. fark vardır. Çünkii. Ctalya ile Polon- yok ki: 

lerini söylt.dikte:ı sonra ""llüdafaana- ğini sordu. Avukatı da: 3 - Bu iiç müttefik Avrupanın ya arasında dostluk mlinascbetleri Hakkın ve mantığın kendi tar 
mesine şu şekilde devam etti: - Di!lledim, dedi. Söylcmiye kork- ı;arkında ve garbında taarruza mevcuttur. fında olduğunu bilen Beck, Avrı.ıP 

- Bir gün Ahmet Nesiminin evin- tuğu şeyler işte bunlardır. maruz bulunan biitiin kiiçiik dev- Diğer cihetb,1 Ro"man '>crbest bir nın yavaş yavaş unutmıya başlaJJl 
de Ekrem Kôn:g bana şunları söyle- Bu sırada sözün~ dev::ırn eden R:.ı- Jetlerin bütiinliiklcrini garanti e· Polonyanın mevcudiyetini her zaman olduğu mutedil ve terbiyeli bir 1 
di: hi, hapishanede bir gün eEne geçir- deccklerdir. Binaenaleyh İngilte- için elzem addetmiştir. san kullanmakla iktifa etmiştir. 

"Ruhi, bana bu iyiliği yapmak- diği Grenguv::ı.r gazetesinin b~r nüs- renin biitiinliiğünü g-aranii ettiği Kont Ciano ile \Ton Ribbentropun "Figaro,, gazetesi şöyle yazıyor 
tan neden tereddüt t?diyorsun? hasını okuduğunu, komünistlere a- dc,·Ictlerden maada Almanra mihveri askeri bir ittifaka tahvil e- Beck'in beyanatını tamaıniyle, s 
Telgraf bir ihbar mahiyetindedir. tıp tutan ve Moskovnnxn hüklımetci Baltık denizinde bulunan Litvan- deceklerine dair bgzı şayialar dolaş- yıtsız ve şartsız olarak tasvip ederi 
Ayrıca seni teskin edip her türlii ispanyaya yardım etme:{ kin Pariste ya, J,cton~·a ve Estonyaya hücum maktadır. Bundan daha açık ve bundan da 
endişeyi yatıştırmak için şunu da ı kurduğu teşkilattan bahs0den bir ya- ederse İngiltere ,·e Fransa Rusva- Tokyonun mlisait bir şekilde karşı- makul bir lisan kullanmak imka 
bil ki, bu iş Dalımye Vekili Şük _ zı gördüğünü, Zeokats ismi gözüne ıun ~·ardımına koşacaklardır. Kc- :iadığı tedafüi bir Italya - Almanya - sızdır. 
rii Kaya beyin malUınatı tahtında 1 ilişince .b.u !~~~evvele<: d: duyduğu- za Almanya Holanda. İsviçl'e Ye Japonya ittifakı me.;;elesi de tetkike- Epoque gazetesi Polonya Haric 
:)apılmaktadır. Bundan sana zer _ nu ve ışıttıgını hatırladıgını. bu za. Danimarkaya hiicum ederse Rus- dilecektir. ye Nazırının nutkunda çok miihi 
re kadar :zarar gelıniyeccği gibi tın komünist te~kiHi.tımn mali ·ube- ya garp de\'letlerinin imdadına Japonlar komintern aleyhindeki gördüğü bazı tclmihlere temas ed 
bilakis bu işin sana hariciye {ayin sinde, yani hükı'.:ıınct.,;i Isprınyn tara- ;vcti~ccclctir. paktın askeri bir ittifak şekline so· rek Almanyanm Rusyaya karşı bİ 
, eya tcrfiinc faydası dahi doku _ fmdan satm ~mao lıarp malzen,c:si Bu teklif Jngiltı:?rcnin 'ıcşun:ı git- kulması fikrine muarızdırlar. taarruz hususunda Polonya ile bi 
nur.'' bedelini Moskova hesabına tesviye mcdi. Çünkü bır defa Ingiltereyi Halledilecek yeni meseleler likte buna ait şartları görü~mek 1 

Terfi Ümitleri 1 ~den dair~nin ri:asetinde ~ulundu- 1 Sovyet Rusya lmdutl:ırrnı müdafaaya lnformasyona Diplomatika gazete- tediğinin anlaşıldığım yazıyor. 

Ruhi, müdafaanamesinde Ekrem 
Königin sözlerini na!dettikten sonra 
kendisinin düşündüğünü de izah et 
ti ve bu izahatı sırasmda şunları an
lattı: 

"- Buna seb~p Ifariciye vekalet: 
Müsteşarı Agahın bana olan husu
meti idi. Bu zata hiçbir zaman boyun 
eğmemiştim. O da hıncını beni köşe
de bırakmakla tatmin ediyordu. Şük
rü Kaya gibi bir şahsiyetin himaye
si altında bulunmak benim için mes,,. 
leğimde ilerlerne"K d.,ınekt.l. Bu akl 

ma gelen iu<. :iü lince oldu. Ekreıniı , 
Şükrü Kaya Beyin e\'İnrle ikamet c!· 
tiğini ve fevkalade samimi oldukla
rını biliyordum. I3u samimiyet ara
sında eş ve dostu arasında Ekreın, 

Şükrü Kaya Bey;:! benim rıcnmı ic:;;:.f 
etmemekliğim yüzünrten bu isin su
ya düşti.iğüni.i söyliycbilirdi. Şükrü 

Kaya Beyin, Tevfik Rüştü Beye sık 
sık vekalet ettiği vakidi. 

Zaten Agah beni sevmiyordu. Ter
fi ve tuyinlcrd0 ismimi hutırlıyarak 
Şükrü Kaya Beyin "listeden şunu çı
karın" deme::ıi pe~ muhtemeldi. Bu 
gibi bir terfi ihtimali durnrken bu 
fırsatı tepmek doğru mu idi? B"r an 
tefekkürden sonr·1 do~ru olmadığına 
kanaat getirdim. lade .•dilmek şar
tile kendisine telgrafı verebileceği

mi Ekreme söyledim." 
Ruhi, bu mevzu üzerinde daha bir 

çok izahattan :;onra, şunları il.ive et

ti: 

«Ekrem Köni~'in, bana Sükrü Kaya 
beyin bu işten haberdar olduğunu söy
leyişi bende zerre kadar ~üphe uyan
dımı.ar.ını mahal bırakmnmış ve içti
mai mevkiime v~ tahsilime rağmen bu 
işte bir s::ıhteknrlık oldu!'{unun pek ta
bii olarak farkına varmamımmdır. Bun-
dan sonra \•azi;vetin vahametini idrtık 

!'derek, Şukrü Kaya beyin bu işten ma
lünı:ıttnr olcluğunu ve olan bitenin o
mın vukufu tahtında cereyan ettiği

ni znnnettiğimi, beni iRticvap eden An
kara Cümhurlyet Müddeiumumiliğine 

söyledim. Bundnn bir müddet sonra 
Abdullah Necip beyle, mumaileyhin 
Galatadııki yazıhanesinrle mülakatımız 
esnasında Ekrem, bu yardımı bir men
faat mukabili yapmıımış olclugumu 
söylcmls ve Abdullah Necip hey de 
bana cevaben aPek temiz \"C iyi kalpli 

guııun sarıh olduı;unn ve bn ıc::tt' hem mecbur ediyordu. H.ılbuki Ingiltc- si, bu konuşmalardan bahsederken Oeuvre gazetesi de "Bu Almıt 
komünist parm-ığr. hem de Fra.mız renin maksadı Sovyetleri kurtarmak bir çok meselelerin hnlledilmiş oldu- tekliflerinin mart ortasında yapıldı 
hükumetinin menfaatı mevcut bulun değildi. Saniyen Ingiltere Sovyet ğunu. daha başka meselelerin de hal- ğını ve Sovyetler Birliğine karşı e\· 
duğu neticesine vardı~ını söyleJi ve Rusyanın kuvvetlerine ne derı:ıce:ve !edilmek üzere bulunduğunu, bunla- vela askeri harekatı ve sonra da bıl 
bu meseleyi gittik\~ daha fazla ala- kadar güv:milcbi1ec:cğinı iyi bilmi- rm halli ile Avrupa halkımn sükun raların nufuz mmtakalarına ayrı 
ka ile takip ettiqini ilave etti. Dah-ı yordu. Chamb~rlain z..ıten Sovyetle- içinde Üjile, gücile meşgu1 olacağını, masını istihdaf ediyordu. Bu payla~ 
sonra Şükrü Kay:ı. ve Agah Akse} rin Po1onya için garanti vermesını Milano rpülak .. ~ın•n mihveri ciaha mada Almanya Ukrayna ve K3fkaS 
hakkında müt0cavi:.~ktır bir lisanla istemek için bıle ancak efkarı umu- fazla kuvvetlendireceğini ;.:nl:.ıtmak- yayı Polonya da beyaz Ruı.ya "' 
sözüne devam etti. miyenin tazyiki ile harekete gelmiş- tadıi. Baltık sahillerini alacak1ardır,, di 

Hakim tekrar, Ruhiyf' hit::ıp eHi: kcn, şimdi Sovyctlerle ittifak akdet- Diğer Italyan ga?:ete1eı i. gerek yor. 
- Neler söy!üyorsun. derli. sen mek hoşuna gitmiyordu Führerin. gerek Beck in müzakere Populain~ gazetesi de şöyle yazı 

yalnız kendini tniidafaa et. Bunların Sovyetlerin bu tekliflerine cevap kapısını açık bıraktıklarını, Beck'in yor: 
bu i~!c ne alakası var? vermemek için Almanya ve Itaiya i- nutkundan Lehistanın kendisine ve- Beck'in cevabı esaslı ve şere{l 

- E~ndlrn, knnaulimi s~)y1üyo- le mimferit sulh imkanları araştırdı. rilen tavizatı kaii görmediği anla!iıl- bir lfaanla yazılmıştır. Iki memleke 
rum. Polonya ve Romanyamn bıt fikre ya- dığını söylemckt~dfr. arasındaki müzakerelere da.r verc.li 

- Böyle !rnn 11f dinliycmem. Yuj.:. mışıp ycınagnnyttc-::ı!Hnrmı anla:rncık Unnııniyatlo Rnn-uı ..-n<>hofili 1\.Ul& ili i=h:ıt \lm,,n dmbım~. !~1 1r•i-n ol• 
sa, müdafaanarneni yarıda keserim. vesilesile vakit k ızanmtya çalı~tı. no konuşmalarından sansasyonel hiç dukça ağır bir darbe teşkil eder. 

Hakim, avukat:ı dönerek: Fakat bu :arada bir iki mühim bir şey çıkmıyacağı kanaatindedir. 1 Amerika gazetelerinin 
- Bunları okumasın3 taraftar mı- hadise olrlu. Polonya gazetelerinin mütaleaları 

sınız? Hitler Polonya ile Almanya arasın- neşriyatı Nevyork gazeteleri, Alman - Le 
Avukat, Hamit Şev1<:N cevup verdt: daki ademi tec:avliz misııkını yırttı. Dün Varşovad.ı büyt.ik nümayişler gerginliginin vahametini tebarüz et 

- Okumasına taraftarım. Adam- Bu suretle Polonyanın Sovyet yar- yapılmtş ve halk Miralay Beck i ha- tirmekte ve Beck'in oldukr;a mute 
cağız evvelce kı)rktu. söyliyeınedi. dımını istemesini kolaylaştırdı. raretle alkışlamıştır. Bütün gazeteler dil bir lisanla beyanatta bulunduğu 
lşte şimdi hep5im söylüyor. Ingilterede ef:<fırıumumiyc Sovyct Beck'in nutkunu tasvip etmektedir. mı yazmaktadırlar. 

- Fakat, ona buna çatmağa hakkı Rusya ile ittifaka taraft:ır olduğunu Gazeta Polska, ba)makalesiııul' di- Gazeteler, Mussolininin Münih't 
yoktur, dedi. ihsas etti. yor ki: yaptığı gibi bu sefer de ta\"<..ssut e 

Avukat. cevap olarak. ''tahkir edi- Ingiltere mec~ur; askerlik hizme- "Beck, dün meCli,;le heyıınatını sa- derek sulhii kurtarmasını teklif et 
1en her iertlin c:lav:l etmiye hakkı ol- tini kabul etti. kin, vakur, açık ye i{ati bir lis::tnla mektedirler. 
duğunu" söyledi, "Ruhi, tcknır mü· Ve nihayet Almanya ve Italya ıle yapmıştır. Beck'in :sözlcrind·~ heye-
dafaanamesine devam etti- münferit sulh yapma imkanları kal- can verici cümleler ve belagat kay-

"Gcçen ayın 25 inde birinci asliye madığını ve artık ;,ulh cephesini kuv- guları yoktu. 8mrn mukabıl n:..ıtku, 
ceza mahkemesind~ ccrcynn eden vetlendirmekten başka takip ectecek sarih. mutedil ve kafi idi. 
celse sırasında ıni.i.dddumumi Baha yol olmadığı a=ılaşıldı. Mecliste nutuk söylerken Beck. 
Arıkanın bana basvurmadan evvel Bunun üzerine Ingili7. kabinesi, bütün milletin hissiyatını ve hayati 
Ekremin Müstepr Agaha uğramrş bir taraftan Fransanm tazyiki altın- menfaatlerini üade ettiğini şüphesiz 
olduğunu tasrihi bu zatın bu iste ba- da Sovyet Rusyanrn teklifine cevap müdrik idi. Beck'in her sözünün ar
na karşı oynamıc; olduğu .ol hakkm- verdi. kasında müttefikan bütün Po1onyalı
da bende hiç süphe bırakmamıştır. Bu cevapta tngiltere i'..tifaka ya- ların ve bütün milletin durduğu söy
Muhterem vekilim H3mit Sevk.?1 naşmıyor, fak.ıt Sovyet Rıısyanın lenmekle mübalağa edilmiş olmaz. 
Beye bu işin bnşlangwınrla "bilsem teklifi ve~hile garanti 'ahasmı ge- B~k'in sesi, basiret ve adaletin se
ki. Ekrem benimle göri.işnıcdeıı evvel nişletmiye razı oluyor. l\faamafih sidir. Polonya hüklımeti tarafından 

Eski lzmire Ait 
Eserler Aranıyor 
İzmir, 6 (A. A.) - Belediye, b 

seneki tzmlr enternasyonal fuarınd, 
dünkü, bugiinkü ve yarınki İzmir a~ 
dını taşıyacak bir paviyon açmağ· 

karar vermiştir. Bu paviyon İzmirin 
milattan evvelki zamanlarda i1k ku 
ruluşundan bugüne kadar geçirdi.i 
istihaleleri tebarüz ettirecektir. Bel 

Agah ile temas etmiştir. Gu takdirde müşterek harck:~t etme prensipıni tatbik edilen siyaset bir şeref ve her- diye reisi ba.lka bir beyanname nes -
Agahın teşviki ile, onım hnkkıncl~ reddetmiyor. kes için bir sulh siyasetidir. rederek bu maksadı temin icin İzmi-
vermiş olduğu izahata binaen bana Bu sırada Sovye! Hariciye K()tni- Beck'in nutku, bilhassa bir adamm 
müracaat ettiğine kati sm.·ette kanant seri Litvinofun istifo..;ı zikre şayan- lisanile söylenmemiştir. Komşuları
getireceğim gibi ve bu i§C bılfiil zi- dır. Çi.inkü bu istifa Sovyet Hükumc· mız bize karşr sulhcüyane emeller 
methal olduğuna şüphem dahi kal- 1 tinin Avrupada taarruzn Jurdurrnak besledikleri ve sulhcüyane metodlar 
mıyacak" şeklindeki ifad"'m bu rn- için ittifaklarla büyi'ı~t angajmanla- 1 takip ettikleri takdirde biz de sulh 
retle teeyyüt etmi7 oluyordu." ra girmiye tarar.taı· oldLığunu göste- isteriz. Fakat her ne bahasına olursa 

Ruhi Bozcalının dönüp dolaşıp bü- riyor. Litvinof, 5ulh taraftarı olınnk- olsun sulh fikrini reddederiz. Beck:n 
tün ısrar ettiği noktalar, bı.ı ·h3dise- la beraber Sovy~tl,~rin Avrupa dev- büyük bir itidalle sarfettiği sözler 
den Şükrü K<ıyanın ve Agah Akse- letleri arasında'.d kavgaya karışma- beyhude değildir. 

rin uzak Ye yakın eski hallerini şc -
hircilik noktasından hususiyetlerini 
meydana çıkacak olan eskiden kal
ma planlara. resimlere. tablo1ara vc
sair vesikatara malik olanları, bun -
ları, muvakkaten vermek veya bede
li mukabilinde satmak suretiyle be -
lediyeye yardıma davet etmektedir. 
Muvakkaten teslim edilecek eşya 

makbuz mukabilinde alınacak ve ftı-Jin haberdar olduğu idi. Bu sırada a- sına muhalifti. O Sovyetlı.?rin uzak- Bu sözlerin icap ettiği zaman ku\-
vukat Hamit Şev1rn~. artık müdafaa- tan seyirci kalmı:tlarına taraftardı. veı" istimali suretile teyit edılmesine ar kapandıktan sonra sahiplerine ia-
sına devam etmcmc;in! Ruhiye söy- Halbuki Stalin, fa:ıizmi yıkm~ık için katiyetle karar verilmiştir." de edilecektir. 

bir nrkadıış okluğunu:w görüyorıım. ledi ve g sayfalık mi.iclnfaım'l.meyi son demokrasilerle anlaşmakta fayda Polonya _ Lı'tvanya 
Her bir m<'nfnııtıen lıri olarak göster- 1 

kısLmlarınr okuntadan elinden alarak görmektedir. , , diğiniz y:ırclıma mi.ikşckkiriz.>ı clemı§- ittifakına doğru _.., ___ ... ______ .., __ 
ti.» riyaset makamına verdi. Işte bugün lngiltere ile Sovyetler t KISA 1-~ABERLER lt Ordunun organı olan Polska Zbroj- ıı1 if deler za t Gef!memic Mahkemenin Kararı arasındaki müzakerat bu safhadadır. . . ·~· . . a p a 'S' s Görünüyor ki, ~ki tnaf lı ~la biribiti- na. Lıtvanyaya tahsıs ettıgı hır m.ı- • ....................... H. .. ... - ........... -.• 

ne tam bir ifrnatln sarılmamakhı ve kalede Polonya ile Litvanya arasmRuhi Bozcalı bu ifadeleri ve bıı Bundan sonra hakim1er h.,..yct! 45 
I d b .. "tff k · k' ndan bahsederek karşılıklı oyun oynamakta devam et- a ır ı ı a ım anı · 

mektedir. diyor ki: 
mevzu etrafında geçen hadiseleri an- ı dakika kadar sü<en bir müzakcredcıı 

Atına - Emniyeti uınumıyc tanınmış lO 
Koıntiııist k' kıf ctıııi~tlr. Bunların ara
sında t'n nüfuz! ı komünist liderlerind •ıı 

lattıktan sonra şöyle devam etti: . 
- Vekoyiin iznh atılğim şekilde ce-

reyanı bende şu intıbııı hasıl etti: 
Şükrü Kaya beyin bu işe methaldar 

olduğu bence malôm bir hakikat. Ken
disi halihazırda fevknU\de mevki sahi
bi ve mukadderatımı istediği şekilde i
dare edebilecek vaziyette bir şahsiyet. 
Şükrü Kaya bey hakkında vermiş ol
cluğum ifadenin zabta geçmenw~i bana 
bir ima mahiyetindedir. Demek ŞUkr(I 
Knyo beyden bundan böyle bahsedl.:im 
maznn·at tevlit edeeel;:, demek bun
dan böyle diğer hususta dahi bu §ekil
dc vcl'ilecek irşat ve imal:ırn dikkat et-

sonra şu kararı teflıim etti: 
"- Ruhi Bozcalının sm:unu. mah

keme, memuriyet vazife:::ini suiisti
mal mahiyetinde gördü. Tiirk ceza 
kanununun 24 ünci.ı maddesine isti
naden 3 ay hapsine, 3 ay memuriyet
ten mahrumiyetine karar verdi ve bu 
cezanın tecili hakkınıfaki talebi, maz
nunun bıraktığt ruhi ve ahlfıki intı
ba1ara istinad•.?:.ı reddetti ve Ruhinin 
ııuçunun sahtektırlık suçuna i!;tirak 
mahiyeti arzettiği hakkındaki m:ıntı
ki ve akli delilleri. knrinc ve t>mare-

Ve bize öyle geliyor ki. Sovyetler- Dört asır Polonya ve Litvanya 
de Litvinof çekildi~ı gibi. Ingilterede Birleşik kalmışlardır. Harpten sonrıı, 
Chamberlain çekilmedikc:e Ingiltere belki de bazı entrikalar yüzünden, 
ile Sovyetler arasında tam bir anlaş- Litvanyanın Polonyaya karşı itimadı 
maya varmak biraz güç olacaktır. olmakla beraber çok emin bir müt

eski mebus Kon~tantiıı Teo" cin nırdır. Ru 
kllm\ınist lideri nıeh!i olıırıık bulunduğu 

Anan aclasından geçenlerde 7 arkada:ı ı 
birlikte kaçını:;tı. 

e Adana ye istikametinden gelen şir't

detli bir dolu Andlr kaz:ısının bazı köyle
rinde birçok has:ırat yapmıştır. Hasara
tın tesbiti için feH'ıket mahalline memur
lar gönderilmiştir. 

e Slovak p;ırlnınt'nlMu 11 mayısta top-
lanmıya çagırılmıl)tır. 

ler ve kuvvetli maddi delillerle teey
yüt etmiş mahiyette görmediği için 
cezayı memuriyet vaziCcsini suıisti

mal mahiyetinde takdir elti." 
Ruhi, on aydanbcri yattığı icin bu 

gtln tahliye edildi. 

tefiktir ve iki memleket arasındaki 
münasebetler gittikçe daha samimi 
bir hale geldiği şu sırada Litvanya 
kendisinin tabii müttefikinin Polon
ya olduğunu nazarı itibare almakta e Lizbon - 12 ciıziıtamclun mlirckkt·p 

bir Alınan lilosu bıırayıı gelmiştir. Gel n 
gemiler nrnsıııda (Graf Spcc) ve (Köln ) 

inkis:-ıf el<' hıılıınmal<tmhr 
dır. 

Hadiseler o kadar çabuk 



t 

ıl 

a 

-- 7-1-131 TAN 

E.lak ve lyfcim ıa•a11llcla• : 

SATILI MLAK 
Yeri 

--881 ~ Çanar1* 1Dkak Ko. 
11 

88t ......... A1doldu " ı.ıa-
._ ... IOkill No. 21 
..... ...,..... Cami 116. am-

............ 1~·1-

- -~. Loml Zaf.-l IObll Ko; _, il, 11/I 

- ll8J'beUada Dal ,.... ..... 
lı No. 11, 1• 

118 Büyilbda Yalı mah. Mehmet
çik 10biı E. 34, 38, Y. 48, 50 

88'1 Biyübda J>olanbey sokak 
Mo • .a'l 

888 BiiJiibda Yab mah. Kumral 
cad. No. 23 taj 2'1 

'81 Biiyübda Nizam Bı*ı'ftı 
cad. No. 'l 

182 BGJ'fibda Cemi malı. Çlnar ..... 
183 BiiJibea lfmm Ttotareel 

Mazlum -- -*! .. 7eal 1, 
31, 10, ~ 

Kı7- Nev'i .... .... ._ oepod... 
57~ Alla 

5UO Ana 

287 M2 114.IOı·-----· 
107 • ID 10. 'il 

118.50 " '11 ID ta.70 

"'2.50 Harap bara- 111 112 IO.H 
kaya mfltte-
mil ana 
2/'6 hl&. 

11.20 Ana sı• ıa u.86 

98.- Arsa 8' 112 19.20 

Ylllyetlnclen: 
A""'1 VDl,.el msbslnc1e pptmlmakta olan QetlnbJa alaalu· 

DUD -.19011" Jlra "10" Jmrut blif bedeJll blorlfer .... bili 9 Jla.yıs •Sah pi uat 15 te Vlllyet dUJld en 1 •ıetdMe ..-. ..,,.. a... 
N bpe1ı mf aW17Je ebll~ baalrd(litm. 

Ketftume, fU'blalM. plAnlar "1" Ura 1licW mabbRHM Ar,. N• 
tııia tclliiealdden alınabilir. Muvakkat teminat 1427 Ura 33 kuııqtur. 

itıaıelrlllem arttırma, eksiltme kanununa tevfllwı verecekleri teklif 
mektuplan muvakkat teminat, Ticaret Odası b)'lt vesikası ve flmdlye 
kadar buna ıpOmasll lflerl müteahhit olarak yaptılma dair ellerindeki 
vesaiti ballayarak ihaleden sekiz gün evvel vlllyet makamına milra-

608·- Evin 18'/ Ul 112 121
·
80 -.ııa aJwklan •esika ile birlikte 9 MQta 939 Sah lfhıtl saat 14 de 

2000.- :!ı~ 3&3.50 M2 400.- -kadu--Daimt--encümen---rl-yue_tiıı_e_~_· ____ uan_oı_u __ ._._c .. 2n_ı>_ 
his. 

318.50 Ana 837 M2 83.70 

518.'ll Ana 411 M2 103.45 

il.il Ana ve 182 lıl2 11.90 
barabnm 
IM/2880 
Jallrm 

eao.- AhlaP .., 102 m 120.-

40 112 20.-

894 M2 53.M 

llO.- Ahpp dilk- 38 M2 
kin 1/8 hJa. 

112.IO Alafap .. 58.50 M2 
ml/24 hll. 

G.H Ana 1/2 578.50 M2 
idi. 

IOO.- Od&l:ı dot- 8 M2 
klnm 1/2 
hll. 

1.75 Ana 57.45 M2 

30.-

22.50 

120.-Ana 1200 M2 24.-

''- Ana '140 M2 14.80 
.1 

1200.- Abpp ev 345 M2 240.-

700.- Bvln 1/3 
his. 

··- Ana 1/2 218.19 M2 131.
Jda. 

Dw·-··--rara ve pltaalan derW ıetlrJr. Ba ec r • Htllill .. ........_ 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli 837 lira U kurut olan Çocuk1-ı k1ırtanM JUidu blna

mıda yaptınlacat tamirat aÇlk eblltmıQe bmllnnqtar. Kefil evnıklle 
prtnamlli Levazım MiidilrJOlflDde ~· f.tekHJer 2490 IA1Jı)ı 
kanunda yazılı vesikadan Mtka l'en lfliırl llGdtirlQC&atlen alacaklan 
v..ıa ile 82 Ura 82 kurufluk Dk te~t mdl;u veya ınektublle be
raber 15 • 5 - 939 auarleli iüııtl saat 14 llacufda Daimi Encilmencle 
bulunmahdırlar. (1.) (2928) 

1 o. 14. MAYIS. 939 lllSLAU sa•ISI 
n Zirai Makimlu 

Bütün ecnebi şimendüerleri bilet ücretlerinde 

BRESLAU SERGIS!, Şarki ve Cenaba Şmld ......... m.....,._ 
selltı ziraiye ve mevaddı iptldalyeai için hUIUll Alman .eiptdlr. 

BRISLAU SDGISI devamınca, TelrHflerf.7le beraber Ziraat lçiD 
bütün makinaJar ve tesisatı, qni •mandlı mmf, ~ ft orta 

~-- wa'&tkArlar lclll meldna aıat ve ...,ata ~·:--r#ı llOO.- Da.im 40.20 m aoo.- ...;;;..;.;;.. ____ .._ ______ ..... -. ...... iııiiııiım .......... ..-.. 

.apnn • Devlet laıı•ftl. Dlnlltirllilllcl• : 
Yin 1/2 hla. a..ı M8dan 1 .._.. M1lftldlat .......... 

3'11.- Bvbı 1/t 'il.- ....... ... L. 
ım. 

100.- Harap .., 20.- -
Rak1I elit bezi 2210 metre 48 x. '18 15 

2-6-839 ..ıı aünO saat 15 de açık tıblltmeil ~ olen 4 ıqubt.e
Df renkte cilt bezi için llteklller mlddettn ubp ve 'bir rengin tama-

IOO.- llM ILılStk - 100.- mmm bulunamıyaca&mJ ileri lih'erek m..,..ar9den el -. .. oJdulda. '* Jat'• ba- rnıdan bu ihtiyecm açık eblltmelinm 11 • 1 • 939 puarteet saat 15 e 
im 1/t idi. 1malaldllı llln olunur. ...,. "IOM,, 

..,_ Dqlr fll .,.... JD 400.- ·----------------------

71.H 112 14.25 Bir tecrClba kaf dlr 

Basur memee 

i"t,;-;arlar Umum Müdürluğü İlanları 

lnllllarlar MUfel llt Muavlnlğl ........ 
t .. iıerlar Ulll1UD Mldlıiüp Teftlf bdnlanda münhal •ır. Iır, 

GcıwUI ild ...... munlDllil l\h e - 8 - 939 Salı llDtl IUt 10 da str-
keoJ.eld Ttlllf ..... WnMIDd& tPrbl 'bir .Oubeka 1mt1Jwn lan • 
dfJerieıktlr. aı ..,,,anda muvafflt el"ir ~ bir de tlfahl ladfha
Da tal "*'1*cd ft bu imtihanda da lllMmdfak olanlarda .-.. lö
bulle W '111.. • Ura fkntl9 Jltllettlf lluavlnl •mzeclt o1ank b-
1..ı edlJeolktlr. 

1llllWt llanlD1lllilde ~ ..... ld - _,.... 7Çl1acak 
IMIWd MI' Jmtlbm mtkm'w mu.nifak olenlar '.llOn lira ücretJl 
Müfettlfllle terfi ettlrWr. 

imtihana lln•llmek ip. ........ prtllll: 

1 - Hukuk l'aldllteatnden veya Slyual Btlal'er Okulundan ..,ahut 
Yfibek Ticaret n İkblat Mektebinden veya derece ve ~ll'almlaıl'IDlllJ 
bunlara muadil olduiu Maarif Veklletlnce bbul edilen ecnebi mekte-i 
binden birinden mezun olmak ve memurin kanununun andJiı wvam< 

haiz olmak. 
2 - 1'ran11Z, tnımz ve Alman Uenlenadeıa birine •o Jlnncla 

tüdtçeye ve türkçeden o lilaDa tlilclme ,.._.t dsececle, vUıf 'bq. 

1 - Mektep ph•l•nmlll, 
2 - NOfUI htlvlpt eh'enı 
1-A*erllt ...... 

' - Sfftat nıpan. 
1 - PoBltm •h .... ...,,,., lsllall 
8 - 8 adet 4,IX9 ......... tototnı. 
lmtllwa pnpanu: 

1 - Maliye: Vasıtalı vergiler ve fnıdlarlar, 
kanunu abklmı. 

2 - tını.at: istihsal, tedavill, fnkllal w litihllk. 
3 - MaU ve Tload heup: l'aizll ..... adler, bona \'e batılJo! 

muamelitı . 
4 - Hendese satıh ve geçim ölçüleri. 
1 - Ticari mubuebe ve usulü deftert. 

ıt, 

7 - ~tabi ........... ......... 
8 - Ecnebi lisanı. 
imtihanda muvaffak ohhf1mek için ba ........ W lııllhi&ıa m .. 
~ almak ve aUIUl'llar ...ılll U8 ıı ~--
cllr. 

BGkmfl 11aJ11 m .. _. olllll mWrat ataeaıanmn .......,... ,...u,., ......... n. ı. • tarihinde Hllallllilıl 
1 .... - ~ ....... kfdar ..... edileHldlr. 

Bulat takerelerbü ,.Ptmek llteJenlet'ln taJln oluma lf1nJeı'de 
1d ..... " kontuMlarlle biNı' ~ ... Kaba 
fnldrarlar BqmGdiir.)qlble m8nıaQt .-.ı.ı ft 1 hulnn 939 
hinden 10Dra tezkerelerini yeall-'ı-ek içki atalar bekJanda 
nt takibat yapı111eı1r tJAa olmuar. (1114) 

'** ,._. llaltaJddan mltıeh_.. 
B.ea Vlldll .......... m.. Lelı 
ler ............. l'üh'leN 081'9m. 

--- 1'el: 419' ___ .. 
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• • •• • • • • • • 
GUMRUK TARl1ESINDE YAPILAN TENZii.AT U'ZERINE 

e RC.A 98 ~ 

Daima 
radyo 
birinci 

birinci oıdu~u gibi, RC A, 1939 
çeşitlerinin yeni satış fiatıarını 

olarak ilana muvaffak olmuştur. 

Bu harikulade radyolar arasında yuvanızı 
şenlendirecek ahizeyi süphesiz bula
caksınız. 

Fiatıarı ise, elbette bugün her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

Veni RCA radyonuzu seçmek için artık 
beklemenize hiç bir sebep yoktur. 

VENi SATIŞ FiATLARI 

6 ay taksitle 

CA 94-X modeli T. L. 35.-

rcA 95 • I> 50.-

RCA 86 X-4 .. " 70.-

12 ay taksitle 

RCA Niagara • 5 ıambalt il 11 5.-

RCA 98 • 8 " ,, 170.-

RCA 911 • 11 • • 225.-

RCA 912 111 12 • • 270.-

RCA 911 - K il 11 n lobllHli D 305.-

RCA 912-K • 12 u il 1) 360.-

911 - u • 11 ,, RadYoıramorn ,, 450.-

• 12 • • o 565. -

• 15 • • 

BOURLA BiRADERLER 
ISTAN8UL ANKARA - İZMİR 

e ıU:.A Nlagara ı+aod~ti 

e RC.A 912 ~ddi. 

e RC.A 911 Jt, ı+Wdeli 
e il.CA 912 K ~dd~ 

• RC.A. 911 u ~ti e RC.A 91 Z U ı.wddi 

• 

-


