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Rusya, Bloka Girecek 
Milletlerin Aralarında da 
Anlaşmalarını istiyor 

'Sooyetlerin Londra Biiyilı 

El~ Maülq 

BERLIN • ROMA 
Mihverinin 

Zayıf Tarafları 
Y aaıı: JI. Zelıeriya SERTEL 

on günlerde Orta A:•111pa
daki aiy&el faaliyetlere 

«likkat ediyor musunuz ?, 
Macar Hariciye Nazın Romanya-

1! ~erek M~llni De Orta Avru
te pyandır ki, bu fırsattan e 
eden Macar Nazın Hitlerin 50 inci 
yıldönümünde bulunmak üzere Ber
line gitmlyerek Romada Romanya 
ve Yugoslavya ile olan hudut ihtilif
larmı müzakere ediyor. 

Buna mukabil Romanya Harici -
'79 Nazın Berline gidiyor ve Alman
yadan Macar ve Bulgar lddialanna 
brp kendi hudutlarının garanti al -
tına ahmnasını temin ediyor. 

Yine Bomadan gelen haberlere 
&6re, İtalya Macaristan • YuaosJ.avya 
'ft Bulgaristandan mürekkep bir 
blok vücuda getirmele çalıpyor. 

Moskova Müzakereleri 

.Çok Umitli Bir Safhada 
. 

lngiliz Mümessilleri, Fransız - lngiliz - Sovyet 

Karıdıkh Anlaımasınm Herhangi Bir Kollektif 

Sisteme Esas T eıkil Edebileceği Kanaatinde 
r- Lonclra, 21 <Hususi) - Sovyet Rusyanın Londra sefiri 
Mayski, bugün Litvinofla görüşerek son hadiseler üzerine Av· 
rupada hasıl olan vaziyeti vt; İngiliz plAnını anlatmq. bunun 
üzerine &>vyet Rusyanın İngiltere ve Fransaya karp mukabil 
teklifleri alakadar mahafillere bildirilmiştir. 

Diplomatik :mahflller, Moskovada 

111!!1-!!!!!!!!!!!!l!!l!!m!-!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!i!!!~ cereyan eden İngWz - Sovyet mü
zakerelerinin yapıcı bir nıh içinde 

iT ALYA 
'Askerini 

Çekmiyor 

ve memnuniyet verici bir tarzda de
vam ettiğini bildiriyorlar. 

Londra - Paris - Moskova ve 
alikadar diğer devletler arasında 

noktai nazar taatisi devam etmekte.: 
dir. İngiliz mahfilleri neticeden ü
mitli görünüyorlar. 

.. ...,,.,..,. telıllllerl 

~önll meydanına, tehrin umumi pllnına görtı, Jd Maarif Nesareti binumda Fen itleri MUdUrlOftba· 
verilecek 19Wl tesbit edilmiıtir. Bu ~kil tesbit eden dedir. Yukardaki re.im, bu maketin Eminönü mc)'da
ve ressam Hakkı Tezel tarafından yapılan maket, Ea- maa verilecek teldi ı&tennektedlr. 

Tayyare Kaçakçılığı 
Davasında, Ruhi, 
ifşaatta Bulundu: 

' 

"Ekrem König, Kendisine 
Hav• AJ•,.,.11ı1111••...ıllliıi•....-ı.JA-t~ 

Madrit Zıf er Aleyı mata göre, tn11nz bt00mıeıı. 
Sovyet mukabil tekliflerini 

30 Mayısa Bırakıldı etmektedir. Bu ~__.:JIDll'o 
__ .j~IJ.M~~~-~Ka tomıulan-

•f;irute .;;w .;;;,. .. Dl taraflı ıarantt etmesine matuf 
lal/llUn tarllr.i 1 nuıguıa te - olan İngiliz plAnma cevaptır. 
lılr edildiği halde anlatılan Diplomatik mahafillere göre, İn-

giliz kabineal tarafından çarpmba 
bu tarih bir kere daha de • günündenberi tetkik edilmekte olan 

Etmedi .. 
-------------------

· Asiye Mahkemesi, Suçu, AğırcezaJI lstllzcnn 
Effirecek Mahiyette Gördüğü için Dosyanın 
Ağırceza Mahkemesine Tevclüne Karar Yerel ğiftlrilerek 30 mayıaa bıra- Sovyet mukabil teklifleri hudutsuz 

""'j"'r· ve tam bir taahhüt derpiş etmekte -
tolga, aakerlerinl bu ge- dlr ki bu hal Sovyetler Birliği ile Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) - Ekrem König'in 

çit reaminden aonra geri al. bir ittifaka taraftar kabine azası a - ta k ..... 1, ılı h magı taalıJıüt ettig"'i '·in, za- yyare a~ç ğı adisesi dolayısiyle, evrak sahtekirlığı SU• 
llo\- rasında dahi tereddüt uyandırmak - d te kif edil Hari fer alayının genülen geri çun an v en · ciye V ekAleü Protokol memurla-

bırakıllnaı, alikadar malı ta~vyet tezi, doju ve bah Avurpa- nndan Ruhi Bozr.alının muhakemesine bugün Ankara adliye. 
~=:ı:~. ınanülar llÖ • smda mukavemeti teşldlitlandmnak: sinde ~landı. Asliye Birinci ceza mahkemesi, Ruhinin SUÇU· 

<Sonu: Sa. ıo, ıü. 2) nu ağır cezayı miı~telzim mahiyette gördüğü için, bu davaya 
'Diğer taraftan, 11U1Mrmı bakmayı salahiyeti haricinde gördü ve dosyanın Ankara Ağır 

yapmak mabtuligle, lalJ(lll- 1 J y ~ Ceza maltkemesinc tevdiine karar verdi. 
Burası ötedenberi maltlmdur ki, gaga gülen Alman IUoau, ta ya, ugoslavyanın Berlinle Boma arasında Orta 

/ 
Sorvu laıllyor ,.------------

Avrupada takip ettikleri siyaset ba- gann apanga ıularına var . B 
bnmdan bir menfaat tezadı vardır. ""f olacaktır; M h 1 Davaya, saat 11,30 da bqlandı. u L G A R 
:s;ı?::= ..=·!~~-o!::~ i vere 1 tihakı için ;;:=.=:-=.=:: Talepleri 
manya •talı doğru lal'ktıkça o dal - Parianl, İtalyaya sftmek il- y • T ki.fi H 1 d fekkilc:U. Büyük bir kalabalık, esa -
llUl bu akının önüne geçmek için zere •• •abah BerHaden ay- enı e ı er azır a ı sen küçük olan salonu ajzma kadar K d 
aetler vücude getirmeje çalıpnı§br. nlmqtır. Kendisi lstaqond:ı doldurmu§tu. a re 151 n a 

Almanya da mütemadiyen İtal _ Alman ordun h8fkmnanda- Ruhi, aakah uzamlf, çok peri'8ft S 
yayı Akdeniz.e kapamak, ve Orta Dl ile diler paeraller ve t- R 8 f • t d lf .h I bir vaziyette salona girdi. Celse açı-
Avrupa il B !kanlan 1 a. tal7a aefirl tarafmdan -x....-. oma, u garrs anın a tı akı le Kurulacak lınca, bikim, IOrguya ba§ladı: B k' 

e • sıyu ver• ..... - ...... u·· rec·, Resm"ı eı·r 
tısadt inhis:ın altına almak davasın- lammp.r. y • 81 L B f L - Adınız? 7 enı oııtun a ııtan Antantına Tamamen Ruhi Bozc-1

• dadır. Bu maksatla 1935 tenberl Al- - ~ M.. t Y f d "" 
lllanya daima İtalyayı Avrupa ifleri- s Bo K"f t Ed ... o - Kaç yapndasınız? uracaa apı ma ıgını 
ilin h aadabad zmıya ı aye ecegini mit Ediyor - 313 dotumluyum. 

ariclndeki meselelerle mefCUl Lo dr 
21 

<H • - Nerede doldunuz? Tasrih Ediyor 
etmiştir. İtalyanın nazarlannı Afri- K 1 n a, ususı) - Yugoslav- ne Romadan sonra Berline de gide - 1sta b ld K 
kaya, İspanyaya çevirtmiı, o oraaır- onsey y~ Hariciye .. ~~ ~arkoviç Kont cektir. : ~~: n=~~e. Bükreş 21 {A. A.) - Bul -
da mqgulken kendisi de tedriceD Toplanıyor Cıano ile goruımek uzere Venedije Havas ajansı, bu arada, Yugoslav- , uruyorsu- garistanın Romany dan to rak 
Orta Avrupayı istilA etmi§tir. hareket etml§tir. Bugün tereffüh e- yamn ekalliyetlerin mukadderaU nuz~ Aydm apartımanında. taleplerinde bulun:ugu.. n!.en 

Almanya Avusturyayı aldığı za- Tahran, 21 (A.A.)-Saadabat pak- den bir takım pyialara göre, yakın- bllkkmda Macaristan& teminat ver- N 
nıan İtalya hoılanmamqtı. O vakit tı komeyinln içtimaı pek muhtemel da Macaristan ile Yugoslavya arasın- mele Uma edilecelfne de tpret ede- - H~azifedeainiz? tekzip olunmak11dır. 
derhal Polonya, Çekoslovakya ve olarak aym 28 inde yapılacaktır. Ka- da bir ademi tecavüz paktı im:ıalana- rek Roma muhabirine atfen fWllan dairesi ye Veklleti Protôkol lelıratta Aklıler 
Yugoslavyayı kazanarak Almanya - ti tarihinin tesbltl Iraktan Nuri Sait cak, fakat bu paktın lmzalamnası i- bildiriyor: memur~ndanım.. 
ıun ilerlemesine mani olmak Jstemit- Papnm Tahrana muvasalatına bağ- ~ Yugoslavyanın mih\·er devletle- "Cianoaan Belpadı mllaverle sa- : :u misıniz? Belgrat, 21 (Telefonla) - Y~ 
ti. Fakat AltdenJz.deld meguliyeti lıdır. Nuri Salt Pqa riyasetindeki t- nne iltihakı prt kOfUlacaktır. rilı •mette elblrllliae aevke fab- _ M yır beklnm. lav gazeteleri, Köseivanofun heyana-
onun ~ Avrupa ile fazla meyul rak hey~tı!. matemleri münaaebetile Belgrat mahafili, bu mesele hak- f&Caiı blldlrilmektedlr. &omanın mı? ahkllmiyet sabıkanız var tından 80nr&, Bulgaristanm arul ta• 
olmasına imkln bırakmıyordu. ancak dujünden sonra rahranda bu- kında gerek müabet, gerek menfi hiç idaresinde bir Budapeıte _ Belcrat- y k lebi hakkında hiç bir mütalea yilriit-

Almanya Çekoalovakyayı alınca lunacaktır. bir mal(ilnat vermemektedir. Tiran • SofJ'a bloka Balkan AD • : T: t: efendim. müyorlar. Yalnız, vekilin nutkunda 
İtalyayı da Franıadan Tunusu, Kor- JI. Yugoslavya, ademi tecavüz paktını taatınm nihayet bulmamu temin ind ize YY re kaçakçılığı hAdlse - kendilerinden bir '81 istenm@dlğtnl 
•ikayı ve saireyi istemeğe sevket- Tahranda yeni yapılan Türk sefa- fmzal•mata razı oldulu takdirde Ma- edeeek ve Bomada mnedlldliine :.ııt~9.rb suç isnat olunuyor, "evrak gördükleri ıçln memnuniyetlerini •• 
2nişti, İtlya Fransa ile mefiUlkeD rethanesi binası, dün merasimle açıl- cari.itan Yugoslavyadan arazı talep- cin de 'l'llrldye, Yananistan ve d . iz' lı yapmııtır" deniliyor, ne har ediyorlar. Ve bu hareketi Yu-
Almanya Macaristanı kannmata llU§tır. Merasimde bir çok heyetler lerlnde bulunmıyacakbr. 1hcaristan Romanyayı •llfb•tlraektea hall ersın J:i goslavya - Bulgaristan dostluAunwı 
Ye Romanyayı iktıaaden fethe tefeb· ve Iran hilkdmet erkim da hazır bu- matbuatı paktın ya)Qnda Wtalana- blma,•eütu.'' ifad - endim, 1e>rgu htlıclmltlfnde devamına '8Dlimt bir lpret olarak 
büs etmi§tl JunmUflardır. Bu husustaki tafsilat catı kanutini balemektedlrler. Politika pzetellnhı Roma muhabi- c:U emi aldılar, onu aynen tekrar e- telllii ediyorlar. 

Fakat İtalya, J'ramaya brp aç _ ve büyük düifin hakkındaki haberler Cüıno'nan ..,.....,. ıtne beyanatta bulunan l[ont Clano !."::°'' bafka hiç bir diyecelim Politika guetesi, Sofya muhabi • 
(Bou Sa. 10. Si. J üJ ~ ıayf•mıwJad1r. Marbvi~ vubbuJan davet fberf. (S-.: Sa. ıo Si. J MJ' y • (ı'•~· ıinden aJdıtı lntıbaı n•ldederek ba 

• --.: Sa. JO, el. IJ (&laa: S.. ıo, d. '' 
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PENCEREMDEN 

Sanat Bizde de 
l<lymetleniyor 

Yazan: M. Turhan TAN 

T tlrk sanat tarihi, hakikate na -
IUWU'an yüzde seksen nlsbe -

tbade eksik olmakla beraber yine bir 
.. ,h aaaatkir ismi kaydeder. Dini 

Belediye Mülhak Bütçe 
Müzakereleri Başladı 

•üilmler Yanlıt teliW edilmesi yil- Şehir meclisi, dün birinci reis '\"e

dn4en, iman resmi yapmanuı yasak kili Necip Serdengeçtinin riyasetinde 
•ilmiı olmaıma raimen 0 sanatilr- toplanm1ştır. 
lar aruanda, ıerçekten iistat, ressam Dünkü celsede mülhak müessese
Jar da vanlu. Her çept resim yapan ler bütçelerine ait esbabı mucibe 
n o arada Şebih denilen portreyi de mazbatası okundu. Mazbataya gö.a.!, 
llunal etmeyen bu reuamlara suret- Şehir tiyatrosu 939 varidatı 108 bin 

Konservatuvar Müdür ve Muallimlerinin 
Maaılarına Zam Y apddı. Şehir Tiyatrosu 
Bütçesinin 40 Bin Lira Açığı da Kapatıldı 

•• denllirdi. lira tahmin edilmiş ve masra! kısmı yeni ihdas edilen armoni ve musiki müessese bütçesile belediyeye 691 
Selçuk oiullan ile onlara takad· da 148.489 lira olarak gösterilmiştir. tarihi muallimliğine 151\ sulfej mu- bin lıralık safi bir kar temin edecek-

41m eden devirlerdeki ressamlar Bütçedeki açık ancak belediye büt- alHmine 120, obva muallimine 130, tir. 
lt•kkmda diyeceilnı yok. Fakat rea- çesinden yapılan 40.089 lira ile ka- Fogot muallimine 130, flüt mualli- Bu suretle Q:ıülhak müesseselere a-
... aon derece merakh bulwuuı Fa • patılmak suretile muvazene temin mine 130 verilmek suretile kıs-· aA. b "" 

.uu it utçeler okunup bütçe encümenine 
tila Sultan Mehmedin İtalyadan ıe- edilmiştir. zamının ücreti arttırılmıştır. gönderildikten sonra ruznamede :rm;v 
tirttiji reuam Bellini'ye kendi por • Yeni bütçede operet şefliği lağve- Düşkünlerevinin varidat bütçesi cut <f;ğer teklifler de ait olduklan 
an.ini yaptırdıjı sibi Sinan bey ad· dilmiş, fakat, sanatkarlarui ücretleri- belediye bütçesinden yapılan 85.429 encümenlere havale edıliniş ve aza 
la Wr Türk resnmı da himaye edip ne birer miktar zammediltnişilr. yardımla beraber 171.224 liradan i- tarafından verilen 2 takrir okunmuş-
79dftlrdijini biliyoruz. Bu zat ''Me • Konservatuvar varidat bütçesi ise barettir. idarenin masraf bütçesi de tur. Takrirlerden birisi Şişli ve Fe
aakibi hünerveran" adh esere ismi 3000 lirası ders ücreti, 2200 lirası yine 171.224 Jiradan ibarettir. An - riköy semtlerinde kanalizasyon ol _ 
lılaatori Pavli teklhule seçen Fra müteferrik varidat, 80 bin lira da be- cak yeni bütçe ile müessese müdürlü- mamasından dolayı bu semtlerdeki 
Paslo da Pistojo'nın ve Paoloda yine lediye bütçesinden yapılan yardım ğüne sertabiplik unvanı verileceğin- JBğımların çukurlara akıtılmakta ol
lılenakibi hUnerveranda Damyan di- olmak üzere 85.200 liradır. den hala müessese kadrosunda çalı- duğu ve toprağın imtisas kabıliyetin-
7• mukayyet olan Bergamah Fra Masraf bütçesi de yine 85.200 ll- şan 55 lira maaşlı bir doktor kaldı- den mahrum olması yüzünden 'pislik-
Damianonun şakirdiydi. radır. Yeni bütçe ile konservatuvar rılmıştır . lerin bu çukurlarda birikerek taaf-

On bethıcl asırda sanat bilhassa müdürünün maaşı 55 liradan 70 lira- Bundan başka yeni 'kadroda daha fün ettiğinden bahisti. lldnei takrir 

Maarif 
Vekili 
Geldi 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel , 

İtalyada terakki etmİ§ olduğu için va çıkarılmıştır. Memur ve müstah- bazı memurluklar lağvedildiğinden ise belediye tarafından vaktile ıstim
&inaa HJ ıibi Türklerin oralı Us • dem maaştan ise şu şekli almıştır: bunlara tazminat olarak verilmek ü- lak edilmiş bulunan Abbas Hilmi Pa
tatlardan •en almalanndaki isabet, Ucretli piyano ve naz<ıriyat mual- zere bütçeye ild blıı liralık bir tahsi- şa. yalısından istifade çarelerinin 11_ 

tablati7le, söz aötürmn. Onlar yad ilmine 120 lira ücret, ynrdımcı plya- sat konulmuştur. ranılması hakkında idi. Bu iki takrir 
ellerde kuandıldan hüneri, kendl :ıo muallimine 75, şan muallimine Karaağaç mezbahasının varidat de riyaset makamına havale edildik-
7Utlanndakl JstJdat ve kabiliyet sa· 150, musiki ve keman muallimliği bütçesi 1.156.400 lira. masraf bütçe- ten sonra toplanbya nıhayet nril
hiplerine devretmekte de Miyük Wr kadrodan çlkanlmış, bunun yerine si ise 465.400 l'radır. Bu hesaba göre mittir. 

himmet ıöateriyorlardL Nitekim Fa .. ------------------------------------------
tihin ressamı Sinan bey Bursalı ufl MOTEFERRIK: 
ıen~lerden Şüblizade Ahmedi • ken-
tli kadar üstat sayılacak bir surette • 
7etJştirml§ti. Eski Eserler isin Karar 

Yavuz ve onan ofla Silleyman Müzeler umum müdürü Bay Aziz 
4evirlerlnde Tacettin, Bali, Kıncı Ogan Nevyork Beynelmilel sergisine 
Mahmut, İbrahim Çelebi, Galatalı eski eserlerimizi gcitürmek üzere va
llehmet Çele•i, üstat Osman ve 

18 
_ purla hareket etmeden evvel Maarif 

ldnll Mehmet l»eyle Kefeli Duan Vekaletine gönderdill bir raporda es
ÇeleW büyük fÖ]a~t k•anmışJum ki eserlerin sergilere gönderHmesin
Y"11S1111 Topbpe saraymda yap~ deki mahzurları göstermiş ve bun
trtı bir kötke kendi1fğindcn ye ezber ' ~~n sonra--~~ ~e-

Gümrük işlerinde 
Yapılacak Yenilik 

dün sabah şehrimize gelmiştir. Ve
kil, istasyonda maarü erkanı ve ar
kadaşları tarafından karşılanmıştır. 
Hasan Ali Yücel !renden indikten 
sonra evvelA evine giderek bir müd
det istirahat etmit ve bilihare üni
versiteye giderek müessesenin ihti
yaçlan hakkında rektörle görüımilf
tür. Vekil bugün de maarif idaresine 
gelerek buradaki vekllet müfettişle
ri ve maarif müdürlle görüşecektir. 

...1.-ır Fatih Sulta uehm-..ı:_ • rılmemesi hakklJldaki mütalealarını 

...,,.,.. " ....... lllUAe .ws bild0 
.... . 

-.ini nalqetmej'e çalıprkeıa sanatkar ırmı~.ır. 
ıuafmdaa ıöriilerek: • Maarif VekAleti, içinde eski sanat 

- Da, dedem mi, hifa ve Jıqa. 
Onun •urnu kiraz üzerine aüziilen 
lüln ıasuma bemertll. Sen •u re • 
simdeki burnu, kendi bumuna ben • 
•tnalpln! 

Söd ile Jstilızaya uintılan ıea • 
lmD da belki Tacettindl 

İldnel Selim devrinde deniz kah
nmanlarmdan Beis Haydar, portre 
78pmakta da zamanın en meşhur ilı
tadı oldu. Yavuz Sultan Selimin mil
IEemmel bir resmini yapan, tersane 
relalitlne kadar da denbcllik meale
iiaü )ilbelea bu utua evi o devir 
edip ve plrlerinia toplantı yeri lmit-

Sonralan • devletin inhitatı ve iç· 
tlmal ba1atm tereddlsi ile müvazi o
larak • resim sanatı da körle§ti, kıy
metaisletti. Cçüacl Ahmet deninde 
Selimlyell Reşit, Mustafa ve Sflley • 
mu Çelebi albl ressaınlara tesadüf 
elmunalda beralaer bu tereddi Tanzi
.mat devrine kadar devam edip git • 
miftlr. Bu devirde resme kin lteale -
mek, rı•P'"• klllr aa7111ak alıklıfını 
llsterenler yine çoktu. Bizzat hen, 
brdetfnin resmini .. melek girmez" 
tllye odu1Da asmayan, fakat karde§
ft Jüalyle o resmi )'Utanuyuak da 
apteahane kapuının arkasına mıhla
~ kerli ferli bb efendi tanmm ki 
71nn1 yıl evveline kadar sajdı. 

eserleri bulunan ve yanan Paris va
purunu da bir örnek tutarak bu hu
susta tetkikat yapmıya ve haziranda 
Büyük Millet Meclisine verilecek o
lan müzeler ve eski fterler kanun 
Uıyihasına bir madde il&.vesine lüzum 
görmüıtür. • 

Kayseri Umumi Mecllıl 
Kayseri, 21 (Tan Muh:wbirinden)

V iliyet umumi meclisi beş yıllık me
sai program1m ve t'39 bütçesini ka
bul ederek nisan devresi içtimaını 

bairmiştir. Vılayet bütçesi muvaze
neli olarak 707 bin liradır. 

939 yılı içinde evvefoe başlanmış 
olan mektep, halkevl ve bulvar inşa
atı tamamlanacağı gibi Jneesu kaza
sına da bir hükCimet konaJı yapıla
caktır. 

13 Bin Lirahk lhtihis 
Eminönü malmüdürlüğü vezneden 

Kiz :ın hazineden mühım miktarda 
para lhtills ettiği için tevkif edilmit
ti. Dün yapılan tahkikat ihtilas edi
len para miktarının 13 bin liraya var
dığını gostermiştir. Kizım bu para
lan hazine pullannı &Jlrarak satmak 
suretile yapmıftır. Kizımın ayrı ay
n evlerde iki metresi olduğu ve aıır
dığı paraları bu kadınlara yedirdiği 
tesbit edılmiş, Klzımın ve metresle· 
rinin evinde yapılan araştırmalarda 
biç para bulunamamıştır. Tahkikat, 
derinleftirllmektedir. lhtllls mikta
rının daha fazla olduğu tahmin edil
mektedir. 

Fakat reasamlann padl~lardan 
Dtllat veya hakaret ıördilkleri devlr
lerlıı hJç birinde refaha kavuımadık· 
lan muhallaktır. Pek seyrek olarak 
...... 7la 1i5rlyorlar, tatlı söz ipti -
rorlardı. Ekaeriyl da calüı ve muta- Japonların Berlin Sefiri 
... p tabakanıa kabnna ujnayorlar
& Meteli ikinci Beyazıt, tahta çıkar 
plnnu, saraydaki bütan resimleri 
JUplatıp IOkaia attınnqta., Oaaa 
......... wmların kan ,,. ... 
... kmtlddan elbette filpbe ıöttlr-

Japonyanm Berlin Sefiri Togo Shi
genari dun tehrimize gelmiştir. Sefir 
Berlinden Moskovaya gitmiş ve ora
dan da Bükreş yoluyla §8brimize gel
miştir. 

.. Mr hakibttir. revaç ıelebilmlfti. 
811111mla l»eraber NUamlar • tıp- Balk Partisi Genel Sekreterlij'i 

Bvvel1d ICln Avrupa _,....tinden 1 oldum. Ild •7 kadar devam eden tet
d&nen ~.~um mtlclthil ilah- kilderlm lilmrüklerimisde 7apacalt
~ut Nedim, dun oğleden sonra güm- mız yenilikler bakımından çok tsti-
ruklere gelerek meşgul olmuştur. U- fadeli olmuştur. Gerek Londrada, ge
ll!IUID ~~de t.e~ re~ Fransada ve dost Yunanistan
devam edecek ve yarın Aabraya gı- da gwil§' hüsnn kabul gordüm. Bu 
decektlr. memleketlerde tetkiklerimi temin ı .. 

Umum mQdilr dün kendlslle görü- çın samimi w b'UUlll bir aına göa
§ell bir muharrirlmize Londradaki terilmiştir." 

turizm kongresi, Avrupadald tetkik- Umum müdQr yeni gumrnı. ı ... " ... 
leri ve muhtelif gümrük işleri \UerİJ\I nu ve gümrüklerde yapılması tasav
de şu beyanatta bulunmu§tur: vur edilen yenilikler hakkında da 
"-Londrada toplihan turizm kon Jllnlan söylemiştir: 

treslnde ve hava nakliyatında kulla- .. Hazırlanmakta olan yeni gümrük 
nılan benzin ve mayi yalların güm- kanunu projesi bitmek ilzP.redi'I'.'. Av
rük remıinden muafiyeti hakkında rupa gümrüklerinde gördüğüm va
beyuel-.iJel bir • ukavele ak · zi7•tlerln bu yeni kanunda da mem
lk'Gla kODferanlta Ti1t ye delege- Jeketlmfze uygun tekilde yer alması 
si olank bulundum. Konferans 20 ihtimali vardır. Bugün gümriıkleri
§Ubatta toplandı. Şubat sonunda bit- mizde ıslah ve yenilik hedefi tüccara 
ti ve beynelmilel mukaveleyi bazı ta- mümkün olan kolaylığı göstermektir. 
dilitla kabul ettL Gümrük muamelelerinin daha Pfatik 

Bazı devletler muafiyet hakkında ve daha çabuk ikmali için de aynca 
ihtirazi kayıtlar ileri surdüler. Biz esaslı tedbirler alıyoruz." 
de yalnız memlekete girecek transit 
ve sivil hava gemilerinin ecnebi me • POLiSTE: 
leketlerde tedarik ettikleri ve depo
larında arta kalmış olan mayUerden 
dışan çıkarılmaması şartile resim 
almamak kaydl ihtirazlsini dermiyan 
ettik ve mukaveleyı bu §ekllde im
zaladık . 

Konferansta beynelmilel hav3 nak 
liyatım kolaylaştırmak mevzulan ü
zerinde de müsbet kararlar ahndL 

Kongre bittikten sonra Fransa 
gümrüklerinde tetkikata memur e
dildim. Londradan Fransaya geçerek, 
Parla, Havr ve Marsilya gümrükle
rinde tetkikat yaptım. Dönüşte Yu
nanistanda da kalarak Atina, Pire 
gümrüklerinde ve bilhassa SelAnik 
serbest gümrük mıntakasında :neşgul 

ICayserl Umumi Meclisi: 

Mezbahadan Kaçan Boğa 
Dün akşam saat 17 de mezbahada bı

çak altından kaçan bir boja aQUQceyi al
tOst ebnlstlr. 
Karaağaç me7.balıasmda kesilmek Oze

re olan bota dışarı fırlıyarak Sütlüce IO

kaklannda dolaşmıya başlamıştır. 

Pollı bola;rı on bir tabanca kuTşunu ne 
öldürebilmiş ve bu suretle muhtemel bir 
hAdisenln önüne geçilebilmiştir. * Dün bir kadın başından kan aktıtı 
halde Şehremini polis karakoluna gel!!
Tek komşusu Recep tarafından sopa ile 
raralandıitını iddia etmi tir. Recebin akıl 

hastan oldu~ iddia edilmektedir. Bos-
tan sokağında oturduğu ve isminin de 
Makbule oldu~nu söyllyen kııdın Gure
ba hastanesinde tedavi altına alınmış, Re
cep yakalanmı tır. 

Hasan Ali, buradaki işlerini L~mal 
ettikten ıonra bir mayısta toplanacak 
olan neşriyat kongresi hazırlıklarlle 
meşgul olmak üzere Ankaraya gide
cektir. 

19 Mayıs Şenlikletl 
Jimnastik muall ınlert dün öğleden 

&&nra ~~if nıüdürlülü:nde maarif 
müdürü Tevfiğin riyasetinde topla
narak 19 mayıs tenlilderinin yapıla· 
cağı yer hakkında konu§l'lluslarchr. 
Dunku toplantıaa uu sene .Lak::.ım 

stadyomile Beşiktaı stadında ıenlik
ler yapilmamasına \re bütün mektep
lilerin Kadıköy stadında yapılacak 

~enliklere iftirak etmesine karar ve
rilmiştir. Bu maksatla o gün gerek 
Şirketi Hayriye, gerekse Denlzbank 
tarafından Kadıköyüne ihtiyaç nisbe
tinde vapur kaldırtlacaktır. 

Bu Senenin Kamplan 
Maarif idaresi, bu sene tesis edile

cek talebe kamplannın 3 temmuzda, 
mualllm kampmın da 8 temmuzda 
açılmasım kararlaştırmııtır. 

BELEDiYEDE ı 

Hususi D11raklar 
Belediye tarafından muhtelif semt 

lerde hususi otomobiller için yer ax
rıldığl halde bazı caddelerde bir çok 
husus otomobiller durak 7erlerin~ 
de delil, yazıhane ve ticarethanele
rin önüne bırakılmaktadır. 

Belediye dün bütlin tubelere gön
derditl bir tamimde durak mahalle
rinden gayri yerlerde otomobil dur
malarına müsaade edilmemesini ve 
zabıtanın bu hususta tenbihabnı din
lemiyenler hakkında ceza zaptı tu
tulmasını bildirmiştır. 

Yeni OtobGı Hatları 
Eyüple Keresteciler ve Cihangir

le Eminönü arasında işlemek üzere 
dün yeniden 11 otobiile ruhsatname
leri iade edilmiştir. 

Meydanla"n Tenviri 
Belediye, meydan ve bah~elerfn 

tenviri için bir proje hazırlamakta
dır. imar müdürlüğü bu ifle meşgul 
olmağa başlamıştır. Bu arada Emın
önü, Taksim ve Beyazıt gibi fazla 
kalabalık olan ve bir çok merasim ve 
geçit resimler ne sahne olan meydan
lara ait tenvirat işi de halledilecek
tir. 

Yol lnıaatı 
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Yugoslavya 
Nüfusunda 
Ekalliyetler? 
S - Yugoalav nüfusunda e 
kall.iyet mıktarının umun 
niabeti nedir? / çlerinde Al 
manlar da var mıdır? 
C - Yugoslav nüfusunun yüze 

18 ini ekalliyetler teşkil eder. Yüze 
82 si Yugoslavlardır. Yugoslavya 
dağnık bir halde bir mıktar 

Alman vardır ve bunlar umumi n 
fusun yüzde dördünü teşkil ederl 
Bunlardan sonra yüzde 3.90 Mac 
3.67 Arnavut, 1.93 Romen, 1,26 Tür 
0.11 İtalyan gelir. ,,. 

S - Yugoslavyanın iktuadi 
yatı ne gibi iatilısaıata is 
nat eder, buğday iatihaala 
ne lcaılardır? 
C - Yugoslavya arazisinin yü~ 

de 51 i ekilebilir arazidir. Yüzde 3 
unu da ormanlar kaplar. En çok hı.ı 
bubat, (buğday, mısır, arpa, çavd~ 
ve yulaf) ile bakliyat (fuulye, me 
cimek, bakla) ekilir. Buğday itiba 
le Yugoslavya, bütün dünyada o 

ı üçüncü ve Avrupada da yedinci ge 
lir. Buğdayın en iyi yetiştill yeri 
Tuna ve Sllva etrafındaki ovalardıı 
Buralan mahsulün yüzde yetmişin 
verir. Senelik buiday mahsulü vasa 
ti olarak 25 milyon kental kadardır 
Buğdaydan bir hayli de ihracat ya , 
pılır. Mesell 1934 te Yugoslavya 97t 
bin kental buğday ihraç etmiştir 
Yugoslav buğdaylan evvelce mün 
hasıran Avuaturya ve Çekoslovaky 
taratınaan almıyordu. Şimdi de 
manyaya gidiyor demektir. 

Yugoalavyada buğdaydan sonr 
mısır, tütün, şerbetçi otu ziraati il 
ipek böcekçiliji de mühim bir lktıs 
dl kıymet gösterir. Yugoslavyad 
madencilik ve sanayi yeni ,eni doj 
maktadır. 

llnannt Camllert 
Maarif VaiWJ Mimar Sinanın 

kıymetli ve birinci sınıf eserlerindeıı 
bulunan Eyüpteld SiyaVÜf P8fa tur· 
beRiJ,. R,.t..-t.·· .. • ' . . ·.ı .... u~ 

Paşa kasrının derhal ve ıtinalı bi 
surette tamir ettirilmelerini müzele 
umum müdürlüğüne bildirmiştir. M 
zeler mimarı Kemal Altan üç günde 
beri bu eserlerin tamir plan ve ke 
şifierini hazırlamakla meşguldür. Ta .. 
mire derhal batlanacaktır. 

Maarif Vekileti bu karan gazete
mizde yaptığımız neşriyatı nazarı i
tibara alarak verml§tir. 

* Sehitllklerl imar Cemiyetinden: ~ 
dirnekapı Şehitlillnln tmanna sarıecm ... 
mek Qzere Belediye bOtçesfnden Cenlye
t1mlze (5000) Un tahsisat verilmesinin: 
VllAyet Umumi Mecllafnde teklif ve u
bul olundujunu ıazetelerde okuduk. 

Vatan ve İsUklAl fedailerinin yattıkla 
)'erleri mütevazi bir bütçe ile imara calı 
pn cemiyetimizin hayırlı maksat ve ca 
yeslne karşt aösterdlkleri bu :rOkaek 
kıymetli alAka ve mtızaheretten dola71 
Umumu Meclisin muhterem refı ve Aza• 
Jarma alenen tepkkOril bir vazife bW-

-0---

Şehrln KöntGr l•tlyacı 
Belediye, phin bir senelik odım 

ve kömilr Hıtt;yacuu. katı rakamlarla 
teabit etmiye karar vermlftir. Eti~ 
bank da bu tetkike gö ... tatanbubm 
kömür ihtiyacını temin etmek 
hazırlıklar yapacak,tır. 

TAKViM ve HAYA 

CUMARTESi 
22 Nlıan 1939 

4 llnctl 87 GOn: 30 
Arabi: 1358 
ReblOlnvel: 12 
Gllnet: 6.12 - Ölle: 
ikindi: 111.00 - Alqant 
Yata: 20,38 - imalk: 

Kasım: 188 

Rumi: 1355 
Nlaan: t 

12 lt 
18.H 
a.zz 

Hava Vasiyeti -

.. pirler, muharrirler ve dalkavuk o mahdut revaca bir hamle ile yük -
elmaya allmler sfbl • Bmilrlerinl aek bir aeviye venll ve iki üstat ree-
19bulluk içinde ıeçlnnlflerdir. Res- samımızın birer reımliıi altışar bin 
mi bir vuilesi ve o vazifeden dolayı ikişer yüz liraya satın almakla bizde 
muanen ıeliri olmaya ressamlar de artık "hakkına" kaVUftuiwıu gös
.... dine kadar sıbatı lfiade )'8fl • tenlL 
,_...... AMak Ctlml11niyet t1enia- Dansı plrlerimble muharrirleri
........ da 7tlsletl blm ıtllmlt ....... " ...od IRatlanmma bap -
" ............ tl71e ..,..., ..... aaı.. 

Belediye, bu sene asfalt olarak inp 
edılecek caddelerden başka diğer yol 
inşaatını C\imhuriyet Halk Partisi 
kongresinde ileri sürülen temennile
re ve halkın dileklerine göre 7aptlr
maja karar vermiftir. 

Yefflk6)' meteoroloji latu)oonundan ah
nan malt\mata sth'e, hava yurdun Kara 
deniz kıyılan U. Orta Anadolunun Şa 
kwmlannda ve kısmen de Trakya. Ec 
bölcelerlnde kapalı ve mevzil yalıtlı, dl 
ter yerlerde buluUu ıeçrnı,, rilz4ılrla 
umumlyeUe Garbi istikametten orta kuv• 
vette, Ege denizinde kuvvetllt"e esmiştir. 

Dün 1İltanbulda hava kısmen buluttu 
ceçmif. r(lzgAr Şimali Ş rktden Nniyede 
2 - a metre hızla .-nlft.lr. Saat 14 te ha• 
va taZ7ikl 1019,9 mWbar idi. Sühunet eo 
70kaek 15,2 ve en do,ak 2,2 aantt.crat ~ 
laralt~. 
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BUGÜN f 

Berlin ve Romanın 
Balkan 
Faaliyetleri 

Ya.zan: Ômer Rıza DOCRUL 

B erlin il.ı Romadıı Cenubu Şar
ki Avrupayı alakadar eden 

konuşmalar yapılmaktadır. Roman
ya Hariciye Nazın Gafenko Berlin
de devlet ricali ne konuştuktan son
ra Yugoslavya Hariciye Nazırı: da İ
talya Hariciye Nazırı ile konuşmak 
üzeredir. Bütün bu konuşmalann, 
Arnavutluğun İtalya tarahndan iş

gali, bu işgalden sonra İngiltere ile 
Fransanm tecavüze karşı bir cephe 
kurmak teşebbüsü ve Amerika Cüm
huneisl Mister Roosevelt'in sulhü 
hiç olmazsa 10 sene kurtarmak için 
öne atılışı ile, şüphe yok ki, alakıt
dardır. Belki bütün bu konuşmalar, 
bu devletlerin, son hatUseler ve te
şebbüsler karşısında ataca.klan a· 
dınıJarı tesbite yardım edecektir. 

Bu nokta şüphe yok ki mühimdir. 

Fakat daha mühim olan bir nokta 

bu konuşmaların, Balkan Birliği ve 

tesanüdü üzerinde menfi bir tesir 
Yapıp yapmıyacağrdır. 

Şehinşahın 

Heyetimize 
İltifatları 

Ala Hazret, Heyetimizi 

40 Dakika Huzurlarında 

Alıkoydular 
Tahran, 21 (Hususi) - Ala Haz

reti humayun dün saat 17 de Türk 
heyetini Gülistan sarayında kabul 
buyurmuşlardır. Kabul esnasında Ha 
riciye veziri Alam ve Türkiye büyük 
elçisi Enis Akaygcn de hazır bulun
muştur. Heyetin geliş gidişinde sa
ray bahçesinde hassa alayından bir 
müfreze selam resmini ifa eylemiş
tir. Evvela heyet reisi Rana Tarhan 
huzuru şahinşahiye girmiş, Ala Haz
ret, bilahare bütün heyeti kabul ede
rek azadan her birine ~yn ayrı kıy
metli yüksek iltifatlarda bulunmuş
tur. Kabul merasimi 40 dakika sür-

Bugün Balkanlılann her zaman- müş ve Türk heyeti kardeş Iranın 
dan fazla, Balkan Birliğini azami büyük şefinin huzurundan kalplerin
derecede gerçekleştirmek ve yaşat- de, yüzlerinde unutulmaz derin he
ınak istedikleri şüphe götürmez. yecan izleri taşıyarak çıkmıştır. 
Çünkü Balkanlılarm Balkan Birliği- Başvekil Cam ile Tarhan arasında 
rıe bütün kuvvetleriyle sarılmadık- ziyaretler teati olunmuştur. 
lan ve bu birliği her Arızadan koru- Türk heyeti, Türk askerinin misa-

TAN 

Hitlerin Yeğeni Amcasile Mücadeleye Başladı 

Alman Führeri Hitlerin yeğeni Patrik Bitler amcasının politikPsı 

aleyhinde hir seri konforans vermek için Amerikaya gitmiştir. Bu re· 

simde Patrik Bitler ile annesi görülmektedir. Patrik, Hitlerin üvey 

kardeşinin oğludur. 

SURİYE 
Parlamentosu 
Tatil Edildi 

SLOVAKLAR 
Macarlara 

Taarruz Ettiler 

Amerika 
ve Mihver 
Devletleri 

Demokrasilere Yardım 

İçin Bitaraflık Kanununun 

Tadiline Çat.şılryor 
Vaşington, 21 (A.A) - Harici si

yaset cemiyeti reisi Raymond -
Leslie Buell, bitaraflık kanunu hak 
kında ayan meclisinin hariciye en
cümeninde beyanatta bulunarak 
mihver devletlerinin karşısında 
Fransa ve İngiltere'nin mukaddera
tının bu kanunda yapıltıcak tadilata 
bağlı bulunduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, muhariplere yapıla
cak silah ve cephane satışlarının 

"Cash and Carry" maddesine istinat 
ettirilmesine dair Pittman tarafın

dan yapılan te,klüi tasvip ve Çin 
hakkında istisnai bir muamele ya
pılmasını teklif etmi§tir. 

Morgenthau, matbuatn beyanatta 

bulunarak Borsaların ve para işle

rinin kontrolü için beyr.elmilel vazi 

yetin icap ettirebileceği her türlü 

tedbirleri almak salahiyetini haiz 
ınadıkları takdirde, yalnız Balkan fir edilmekte bulunduğu harbiye Şam 21 (A. A.) - Yeni Nasuhi 
Birliğinin değil, Balkan Birliğini teş- mektebini ziyaret eylemiştir. Me~te- Buhari kabinesi, milli blokta muha -
kil eden eczanın, çok mühim sarsın- bin methalinde bir talebe müfrezesi lefete maruz kaldığından 20 nisan -
tılara uğrıyacağı anlaşılmıştır. selam resmini ifa eylemiş ve mektep dan itibaren parlamentoyu bir ay 

.. Budapeşte 21 (A. A.) - Slovaklar bulunduğunu ve bunun için elde 
dun akşam saat 21.15 te Savobreme- t k lar ld • .. 
tede Macar hudut muhafızlarına ta - 'rn~vt7u anun ° ugunu soyle

mış ır. 
arru.z etmişlerdir. 

Balkanlar büyük devletlerin elin- kumandanı tümgeneral Yüzdeenpe- müddetle tatil etmiştir. Binnetice 
de birer oyuncak, birer entrika va4 nah tarafından karşılanan heyet mo- ekseriyet erkanından bir çoğu, bil -
sıtası olmaktan kurtularak, bütün dern mektebin yatakhane, dershane hassa Sadullah Cabiri fırkası reisi 
dünyaya örnek olan bir sulh ve is- ve atış yerlerini gezmiştir. Türk er- ile fırkanın bir çok müstafi nazırla
tikrar rnanzwnesi vücude getirdik- lerinin büyük misafirpervelikle izaz n hükumetle olan tesanüdlerini ilan 

Buhran başladığı takdirde daha 
Bu sabah saat 6 da Slovak topçu- ilk günlerde borsaların kapatılması 

ları mezkur kasabayı bombardıman ve açılışta rayic;lerin kontrolü der
etmişlerdir. Kasabanın üstüne beş piş edilmektedir. 

obüs düşmüştür. Macar muhafızları * 
ten ve bu manzumeye bütün dünya edildikleri odalar da görülmüştür. etmişlerdir. 
tarabndan hürmet gösterilmesini tc- Kumandan dairesinde heyete çay ve- Şehrin vaziyetinde mahsüs bir 
inin ettikten sonra, eskisi gibi yaban- rilmiş, samimi görüşmelerde bulunul salah görülmüştür. Dükkanların ek-
cı ihtiraslara alet olmıya ve bu ih- muştur. serisi açılmıştır. 
thaslan gütmek yüzünden biribir- Yeni Türk •elaretinin -~ 

lerine giriiilye razı olmıyacakları küıı:.at reami yapıldı Am .k d a· c; k 
r erı a a ır c 

şüphe götürmez. Çok nıühim ileri a- Tahran 21 (A. A. Hususi) - Dün 
adımlar attıktan sonra bir takım iğ- saat 18 de yeni Türkiye büyük elçi - Meclisi Kuruldu 

mukabele etmişlerdir. 

Macarlar tarafında zayiat yok -
tur. Bir Macar zabiti bu hadise hak
kında tahkikat yapmaktadır. 

fallere kapılarak geri admılar at- lik binasının küşat töreni yapılmış - . . • 
Yeni Mılli Paris, 21 (A.A.) - Nazırlar me"· 

h .( • f -ır··~· . -1rnlasmaıqı,, ..... Hadi.c:ıf' TiiJ:k - İran dostlttlt ve ik.n°-' ... ( ,._ ..... , - l' . .. 
aya ı men aa erını avnyamıyı · kardeşııgının yenı canıı tezahurünu Çekoslovak meclisi mesaisini bitir _ ısınden sonra neşredilen bir tebliğdi? 

cak vaziyette kalmış olanların karı· teşkil eylemiştir. miş ve gayretlerinin hedefi "Serbest yeni milli müdafaa gayreti şu karar-
dır. Balkan devletleri ise bu vazi- Törende başta Rana Tarhan ol- nameleri ihtiva etmektedir-

b 1 v bir Avrupa içinde serbesa bir Çekos- H b" b h Yette u unrnadıklarını yarü agyara duğu halde bütün Türk heyeti, su - ar ıye, a riye, hava ve. müs-
karşı ispat etmiş ve bütün dünyaya bayları, kolonisi, İran hariciye erka- lovakya" olduğunu ilan etmiştir. temleke öakanlıkları için taahhüde 
tarutmıştırlar. Onun için Balkan n- ru, Türk heyetinin sivil ve askeri Başvekil Şikagoda mukim J. girişilmesine ve tediye kredileri a
leminin elemanlarından birinin de mihmandarları, İranlı ve yabancı ga- Zmrhaldir. Mumaileyh Amerikada çrlmasına milli müdafaayı alakadar 
bir takım iğfallerin vf'ya endişeJc- zeteciler bulunmuştur. bulunan 15 Çek grupunun mümesil- eden tediyatın taciline, halkın harp 
rln tesiri altında bu ana siyasetten Merasime hariciye veziri Alam zamanında iaşesini tanzime ait ka-

lerinin müzaheretine mazhardır. Bu 

Reisicümhur Roosevelt ile uzun 
bir mülakat yapan Lindbergh hava, 
ordu, donanma ve sivH hatların e..lts
perlerinden mürekkep millü teknik 
hava komitesinde izahat vermiştir. 

Lindbera. teknik havacılıkın inki
şaf, yolunda milletlerin başına geç-
mek için Amerikanın elinden gelen 
gayretleri sarfetmesi lazım geldiğini 
söylemiştir. Mumaileyh, Amerikanın 
havacılık sahasında fenni araştırma
larını tacir ederek bizzarure adetçe 
değil, fakat kıymetçe daha üstun as
keri ve sivil tayyareler inşa etmesi 
lazrm geldiğini ehemiyetle kaydet
miştir. 

Lindberg yakmda muhtelli hava 
araştırma ve inşaat merkezlerini zi
yaret edecektir. 

ayrılacağına ihtimal vermiyoruz. riyaset etmiştir. Tahranın en güzel rarnameler. 
Bu böyle olduğuna göre Berlin binalarından birini genç ve kıymetli mümessillerden üçü 1918 de Çekos - ~t'.ı tedbirlerin heyeti umumiyesi, İ 

ıre Roma tarafından vuku bulan te- Türk mimarı Seyfi Arkanın çok mu- lovakyanın istiklalini ilan eden ilk beynelmilel vaziyetin icap ettirdiği ngiliz 
şebbüslerin henüz malftnı olmryan vaffak bir eserini teşkil eden sefaret- meclisin azası arasında bulunmakta toptan silahlanma gayretinin başa- K b• • d 
neticeleri hak.kında ileri sürülen hanemizin büyük elçi Enis Akayge- idiler. rılmasına imkan verecektir. Q inesin e 
~~~ili~~~~k~~~~~~~~~m~-=========================== Yen·ı Nazırlar 
ınak herhalde isabetli bir hareket şem salonlarında toplanmış ve Enis 
olur. söz alarak bir nutuk söylemiş ve bu-1 Londra, 21 (A.A) - Chamberlain 

Balkan devletlerinin hedefi teca- na Hariciye Veziri Alam mukabelede Avam Kamarasında Wallace'in nak-
vib:den korunmaık olduğu için bunn 'bulunmuştur. liyat Nezaretine tayin edildiğini bil-
tcınin edecek yol . ..Ja muvaffak olmak Bu nutuklar sürekli alkışlarla kar • M k d h k / dirmiştir. 

71.1 os ova a Sovyet Rusya Ü ıimeti ile ngiliz Sefiri ara-
için azami ihtiyat ile hareket etmek, şılanmış ve nutukları İstiklal marşı- Maadin Nazın yüzbaşı Crooks-

. Nih sındaki müzakerat ilerliyor. Fakat lngiltere hükumeti 
bu vaziyetle alakadar bütün amille- nm nağmeleri takip e:tmiştır. a- hanks, Hazine Nezaretine tayin edil-

t T h f th · · sı i Hitlerin 28 Nisanda Rays, tag' da irat edecegv i nutku din-l'I hesaplamak, yardımcı bütün men- ye ar an, se are anenm mşa - miş ve Crookihanks'tn yerine Maa-
faatleri toplavrn hepsinden istifade şinde dost İran hükfunetinin göster- lemeden bu anlaşmıya kati şekü vermek istemiyor. Lit-

" ·r I din Nezaretine Geoffrey getirilıni.ş-
etmek icap eder. diği kolaylıklardan dolayı Alama te-

1 

vinol o vakte kadar beklemiye lüzum görmüyor. 
Balkan siyasilerinln de bu şekil- şekkür etmiş ve Enisi de tebrik et- * 

1 

tir. 

de hareket ettiklerine şüphe yok- miştir. Merasim esnasında etraftaki lı e Fransanın kanaatine göre totaliter devletlerın müstakbel Yeni Mühimmat Nazırı Burgin, 
tur. Nitekim Romanya Hariciye Na- sokakl,.'lrı doldurmuş olan Tahran / f ancak yeni nezarete ait kanunun 

h Ik d k d T .. k' hakk dak" programlarının ilk maddesi, tal.yanın Fransaclan istediği 
Be lin

. tikt n a ı a ar eş ur ıye ın 1 1 neşrinden sonra vazifesın· e başlıya-
nrının r ı zizyaret et en so - dd l l J k sempatisini alkışlarla izhar etmiştir. ma e ere avdettir. talyanların spanya F asına yaptı • 
ra Londraya gitmesi de bunu göster- j cak ve o zamana kadar nezaretsiz 

Gece sefarette büyük bir suvare lan aevkiyatı Fransızlar dikkatle takip etmektedirler. 
ınektedir. ı j nazır ~larak ... kalacaktır. 

verilmiş, meclis reisi, Başvekil, bü - Fr.ansa bu sebeple Cebelitarıktaki deniz kuvvetlerini art- , 
Anlaşrlan Balkanlıların asıl siya- tün vezirler, yüksek memurlar, ge-, I Yenı Mühımmat Nezaretine ordu 

ııeti, bütün bu etraflı temasların ta· neraller, eşraf, gazeteciler, yabancı 1 rırmıştır. 1 meclisine benzer bir teşekkülün ila-
nıamlanmasından sonra tebellür e- heyetler ve kordiplomatik hazır bu· j * ve edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
decek ve o zaman Balkan Birliği !'i- lunmuştur. Toplantı neşe içinde geç 8 Hitler 28 Nisanda irat edeceği nutkunda şunlarclan bah· Bu teşekkül salahiyeti pek geniş o-
Yaseti yeni hız kazanac&ktır. vakte kadar devam etmiştir. 1 aedecektir : lacak olan Mühimmat Nazın Leslfo 

J(.. 1 1 - Rooaevelt Almanya ve ltalyaya hitap edecek aclam Burgain'in istişarelerde bulunması 
Hariciye Nazırı ile ordunun bir _,. ld el bil' · imkanını verecektir. Hususi san"'yı· 

ı 
aeği ir, biz ancak Amerikan milletine hitap e e ırız. ~ 

mümessili Karacada Sovyet heyetini müesseselerine verilecek siparişler-
A • b" üf" h 2 - Bütün clevletler 1800 tarihindenberi aldıkları yer-karşılamıştır. skerı ır m reze i - den hangilerinin diğerlerine terci-1 

....................... ·ı 
KISA HABERLER 

...... <').4M...... ~ 
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Çan, Çan! 
Yazan: B. FELEK 

G elin de sizinle bir çançan ede
lim. Muttasıl: 

- Dünyanın hali ne olacak? Dün· 
yanrn hali ne olacak? diye sorup su
al etmekten bir şey çıkmryor. Çün
kü kimse bunun farkında değil, hllt
ta Harbi Umumiden daha evvel ga· 
zeteclliğe başlamış olan Muhittin 
Birgen bile. Dikkat ettim, momai· 
leyh Amerika Cüınhurreisinln "mc· 
saj,, ı hakkında yazdrğı bir makale· 
de Almanya ile İtalyayı nahak yere 
öteye beriye tecavüz eden memle
ketler şeklinde gösterdiği için bu 
iki memleketin haklı olarak bu me
saja karşı öfkelendiklerini yazıyor 
da "Mesaj,. m neticesi ne olacağını 
kestiremeyip sözünü; 

"Netice? Ona gelince. yine hayat 
bildiği gibi akacak, yine insanlar 
şüphe ve tereddüt içinde günleri· 
ni geçirip mukadder~tlarını bek· 
liyecekler. O mukadderat ki gü .. 
nün birinde Avrupanın göbeğinde 
ateş ve duman halinde patlamak 
suretiyle kendini gösterecek.,, 

Diye bitiriyor. 

Gördüğünüz gibi onun da pek bil
diği şey yok. Sadece Avrupada gii
nün birinde harp olacağını anlatı

yor. Eğer harp şimdi olursa: 

- Dedimdi ya! Günün birinde a
teş ve duman patlıyacak. İşte ~ö
züm çıktı. Biz bu işten çakanz. diye
cek .•. Eğer harp çoğumuzun :zannet
tiğimiz gibi bu sefer olmaz da :erl 
kalırsa o zaman: 

- Ben, insanlar tereddüt içint!e 
günlerini geçirip mukndderatlanJ.11 
bekliyecek, dememiş miydim. İşte 
şimdi intizar devresindeyiz. Biz bu 
işi biliriz. Diycek ve böylece bir ji
let bıçağı gibi iki tarab kesen h11 
sözle vaziyeti kurtarmış olacak. Am
ma bu sözlerle "mesaj,, hakkında 

bir tahmin yapamadığı da anlaşıl· 

mış olacaktır. Onun i~jn beyhude 
üzülüp kendinizi gam, kasavete. ver
meyin de gelin biraz çan çan ede-
lim. 

Kurum, aradan hayli vakit seç-ti 
de unuttuk. Şu yıkılası mehterhane-
nin yıkılması ve yerine Adliye Sa
rayının inşası meselesi ne oldu? 

Bay Şükrü Saracoğlu Adliye V"'" 
kaletine geldiği zaman İstanbula 
bir Adliye Sarayı inşası için lazım 
gelen himmeti sarfetm.İ§ti. Lakin İs
tanbulun talihsizliği eseri olarak: 
mehterhane antika olmak hevesine 
düştü. Düşünce Adliye Sarayı rıa 

soya mı düştü? Diye endişe ediyo
rum. 

- Acelen ne yahu? Adliye Sara
yı yok diye adalet geri mi kaldı? Ne 
telaş ediyorsun? 

- Telaş etmiyorum. Bakalıtn İs
tanbul Adliye Sarayını kaç vekil 
yapacak diye hesap ediyorum. Sa
racoğlu tahsisat koymu~tu. Arkadan 
Bay Hilmi geldi. Şimdi de Bay Tev· 
fik Fikret vekalette bulunuyor. Da.
ha sarayın arsası bile haznlanm.sdt, 
galiba. Bu gidişle bu iş beş on vekil 
eskitecek gibi göriinüyor. 

Herifin birinin bir çocuğu dünya
ya gelecekmiş. Hemen çarşıya gidip 
bir mecidiye vererek bir beşik ıs

marlamış. Beşikçi: 

- Çarşambaya hazır! dem.iş. 

Çarşambaya gitmiş, Pazara atmış
lar. Pazara rftmiş, Salıya sallamış
lar.. Uzatmıyalım, çocuk doğmuş, 
büyümüş, evlenmiş ve onun bir ~o
cuğu dünyaya gelmiş. Büyük baba 
beşikçiye gidip demiş ki! 

- Yahu! Sana ısmarladığnn be
şiğin asıl sahibi olan çocuk büyüdü, 
evlendi ve bir çocuğu dünyaya gel
di. Beşiği hala yapmadın. Bari şim· 
di yap ta onun çocuğunu uyutalım.! 

Bu sözden birdenblıe öfkelenen 

beşikçi: 

* Antakya, 21 (TAN Muhabirinden) -
Devlete olan borçlarını müteaddit talep
lere rağmen ödememekte ısrar eden reji
Ye hükumet tarafından hacız konulmuş
tur. 

tiram vaz:fesini yapmış ve mızıka i- leri terketmelidirler. hen daha evvel hazırlanması 18.zmı 
ki memleket milli marşını çalmıştır. 3 - Almanyanın hayati aahaları kendisine verilmelidir. geldiğini bu teşekkül tayin edec~k-
Oğleden sonra, İngiliz, Belçika, Ho 4 - Almanyaya müstemlekeleri iade edilmeli, kauçuk, tir. Geçenlerde vücude getirilmesi 

lanoa, Japon, Leh, Isveç, Amerika, ı petrol, pamuk, ve para temin eclümelidir. derpiş edilen yeni ordunun teçhizi 

- Yoo! Efendi ben hu kadar ace

le işe gelemem. AI şu mecidiyeni! 

Git başkasına ısmarla! 

*Antakya, 21 (TAN Muhabirinden) -
liatayda Hazirandan itibaren aşar vergisi 
kaldırılmaktadır. 

* Milletler Cemiyeti konseyi, 15 Mayıs
ta toplanacaktır. Ruznamede 10 mesele 
\'ardır. Bilhassa Çin hükı1metinin Uzak 
Şarkın vaziyeti hakkındaki müracaatı bu 
tneyandadır. 

Danimarka, Isviçre, Alınan, Sovyet • hususunda bu teşekkül mühim bir 
Ş Danzig meselesi 28 Nisandan evvel halledilecektir. ve Yugoslavya heyetleri evvelce a- rol oynıyacaktır. 

h d v r bt tarafından e Almanya ispanyaya yeniden teknisiyenler aöndermekte· 
hmşa ' sonra a e ıa 0 Bütün gazeteler hükumetin kara-
kabul edilerek Vel!.ahde hükumetle·· dir. Bugün ispanyada ağır topçu mütehassısı 150, mitral-
rınin hediyelerini vermişlerdir. yö.z mütehassısı 1800, köprü in,aat mühenclisi 300, len 1 ~~ beğenmekte, fakat çok gecikti-

30 bahriyeli ile üç subaydan mü- mütehaasısı 600 kişi v.ardır. 1 gını ve nezaretin başına beklenen a-
rekkep Sovyet askeri heyeti ve :JO • damı getirmediğini scylemektedir. 

Ceva bıru vermiş. 

erle hi ·kaç zabitten müre ep n- • Niyöz Kronik!, Churchill'in bu ne-kk I • Cebelitank etrafında Almanya ve F ran.anın yaDmakta ı 
ı ı d sa. K ı d olduğu tahkimat devam etmektedir. °" ç n e veyş ana ın an giliz heyeti de sonra Tahrana varmış ı zaret başına getirilmesi 18.zım gel-

.:_...ı..._~eJ:l...liten:W.eı:.dc.n...l2D..JsLI.nail.i.ı:....3.!L~u~İ~tal~-~..:.::::....:::.:::::........::.....~~~~~~~~---..1..-------------------------------------------.!!l!!!!!!ll!!!!lll!!!I--~ 
* Mart ayı 

Aimni ~:n.lo.tnu~P------

Uyuyan Adliye Sarayı projesini 
düşünürken bu beşik hikayesini ha
tırlamamak kabil obnudı. Umalım 
ki; ya mehterhanenin antika olmo• 
dığı meydana çıkar ve bu yıkıla.sı 
yer, yıkılll' yahut ta aksi sabit olun
ca başka bir yer bulunur da İstan
bul mahkemeleri postanenin korl-
dn .. 1•~~-- ı...-...... •• 1--



TAN 

A'ıahkeriıelercle Çanakkalede 
iki Köyde 
Heyelan Var 

Çanakkalede 
Bir Kamyon 

Yeni Sabah Mahkiim Oldu 
Kazası Oldu 

Çanakkale (TAN) - Bayramiçte Çanakkale (TAN) - Otuz beş yol-
Pervizler ve Ayvacığ1n Kozlu köyün- cu ile buradan Bayram!çe "hareket c-
de heyelan vardır. den bir kamyon feci bir kazaya uğ-

lmpex 
Bir 

Şirketi Müessisi erinin 

Muharrir Hapse ve 

Agtığl Davada 

Para Cezasma 
tmpeks firketi müesslslerl Ke

mal ve Şakir tarafından Yeni Sa
baıh gazetmi aleyhine açılan h!lka
ret davası aun asliye birinci ceu 
mahkemesinde neticelendirildi. 

Mahkemede davacılan, avukat• 
lan temsil ediyorlardı. Suçlu gaze

tenin mesul müdürü Macit, saMbi 
Cemalettin Saracqğlu ve muhar -
rirlerinden Murat Sertoğlu kendi

leri bulundular. Reis hazırlanan 
karan bizzat okudu. Mahkeme lm
peks şirketi· hakkında gazetede 
imzasız olarak çıkan yazıları ale
lide haber mahiy~tinde görüyor 
ve bunlarda suç unsuru bulmuyor-

du. Yalnız Murat Sertoğlunun ya
zısında hakaret görüyor, Murat 
Sertoğlunu alh ay -.e Cemalettin
le Macidi üçer ay hapse ve ellişer 
lira para cezasına rnahkum ediyor
du. 

Yalnız Macldin yaşı flerleml~ ol

duğu için cezası 2 ay on beş güne 

indiriliyor ve sabıkaları olmadığı 

için de tecil ediliyordu. Mahkeme 
istedikleri maddi zarar hakkında 

karar vermiyor ve onları bu hu
susta hukuk mahkemesine müra
caatte serbest bırakıyordu. Sul;lu
lar, şirket müessislerine 600 lira 
da manevi zarar ödiyeceklercUr. 

Kaynıyan Süt Çıplclklar 
Sulanır mı . Cemiyetinin 

Mecmuası 
Sulanmaz mı? 

SUtçQ dükklnlarındald ıiltle kay
naya kaynaya kesafetini kaybeder su· 
lanırlar mı, yoksa daha koyulaşır va 
yağlılapr mı? 

Sultanahmet sulh birinci c@Za inah 
kemesi dün adliyeye ilk defa intikal 
eden böyle bir iddiayı tetkik etti. Be-
lediye zabıtası memurları Bahçeka
pıda sütçü Dimitrinin kazanındaki 

sütün sulu olmasından ~üphelenmit
ler ve bir nilmune alarak belediye 
kimyahanesinde tahlil ettinnitlerdir . 
Dimitri dün mahkemede suçlu olarak 
ttulunuyordu. Hakkında ceza kanu
nunun asgari bir ay hapis cezasile 
başlıyan bir maddesinin tatbiki iat~ 
Diyordu. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken: 

- Ben sütçüyüm. Sütüm akşama 

kadar kazanın üstünde sıcak bir hal
de kalır. Her müşteri geldikçe sütün 
üstünden alarak bardağa korum. Bu 
suretle sütün sathına çıkan yağ her 
defaımda sulu bir hule gelir, diyordu. 

Hikiın, belediye klmyahaneslnin 
tahlll raporunu okudu. Suçlu bunu 
kabul ederniyeceğini söyledi. Sonra 
sütü tahlil eden belediye kimyageri 
Bayan Fikriye şahit olarak dinlendi. 
O: 

- Suçlunun ınfıdafaMI fennen 
kabule şayan değildir. Bizim bildiği· 
miıe ve fennin kabul ettiğine göre, 
süt kaynaya kaynaya ıulanmu. Bi· 
lakis su kısmı· tebahhur ederek keu· 
feti arta.r, daha yağlı görünür, dedi. 

Suçlu iddiasında ısrar etti, kim· 
yagerin mütaleası yerinde olmadığı· 
nı ve sütün Adli Tıp işleri müessese· 
sinde muayene ettirilmesini istedi. 

Mahkeme suçlUn\ln isteği ti:ı::erl sÜ· 
tü Adli Tıp işleri müdürlüğünde mu· 
ayene ettirmiye ve gelecek rapora 
göre muhakemeye devama karar ver
di. 

llr Carh Muhallemesi 
Dün Asliye ikinci ce4'a mahkeme

sinde Kum.kapıda (Bizim gazino) adlı 
gazinoda arkadaşlarlle eğlenen Ab
dülkadirln yanına sokularak kendisi
n~ bıçakla yaraladığı için tevkif e
dilen polis memuru Vasflnin duru~ 
ınuma devam edildi. Vasfinln Ha11an 
isminde bir de sivil suç nrtait \tardı. 
Müdafaa şahitleri dinlendikten sonra 
ıuçlu kefaletle tahliyesini istedi. Da
vacının avukatı Şetnai, bu taltı'ltn 
kanunsuz olduğuma ileri sürdü, Mah
kerne müzakereye çeklldl. Suçlunun 
tale>binin reddine karar verdi. M üd
deiumumi dosyayı tetkike aldığı kin 
duruşma başka güne bırakıldı. 

Bir Çocuju Cereyan 
Çarph 

Kağıihanede Alibey köyünde otu
ran Mahmudun on beş yaşındaki oğ
lu Mehmet, evvelki gün elektrtlt'. di
reğine çıkmış ve birdenbire cereya
na kapılarak yere düşmüş ve dil -
şllnce karnı patlamıştır. Ç~uk cıhhi 
imdat otomobilile GurE.ba hastane!ll
ne kaldırılmıştır. Dün mmtıştür. Ta
btbi Adil Enver Karan e~sedl mua
yene etmiş ve gömülmesine izin ver
miştir. 

Dün Asliye birinci ceza mahkeme
sinde memlekete, Avrupada Çıplak
lar cemiyetinin çıkardığı resmi bir 
mecmuayı sokan ve bu suretle müs
tehcen yazıların neşrine vasıta olan 
Haşet kütilphanesi sahibinin muha
kemesine başlanacaktı. Suçlu Mori
so gelmişti Fransızcadan başk~ dil 
bilmediği ve mahkeme salonunda 
Fransızca bilen bir tercüman bulu
namadığı için duruşmaya başlana • 
medı. Muhakeme, bır tercüman bu -
lunması için baska bir güne bırakıl
dı 

Bir Casusluk lddia11 
Dün ağır ceza mahkP.meıinde ca

susluk yaptıklan iddia edilen Silley· 
ınan Nuri, Fuat Sabit, ve Rızanın 
muhakemelerine gizli olarak devam 
edildi. Mahkeme ~z, Emn111ah, 
Hamdi, Payaciyanı şahit olarak din
ledi. Gelmiyen şahitleritı çağırılmaıı 
lçln muhakeme talik edllmi§tlr. 

iki Sarhoı 
Seyyah satıcı Ali galip evvelki gün 

gece çok sarhoş olarak, sokaklarda 
nlra atmış ve kend!sini karakola gö
tiırmek istiyen bekçi Abdullaha da 
hakaret etmiştir. 
Meşhut suçlara bakan Asliye dör

düncii ceza mahkemesi dün bu dava
yı tetkik etti. Ali Galibe bir ay otuz 
lira ağır ve bir Ura hafif paracezası 
verdi. * Heybelladada otur:m İsmail de 
evvelki gün ıece bir iş için karakol· 
da bulunan arkadaşlarını görmiye 
gitmif, çok aarhopnuş, polis Musta· 
fa kendisine: 

..... Sen sarhoşsun evine git, istira
hat et, demiş. Ismail buııdarı muğber 
olmuş ve poliıte hakaret etmiştir. As· 
iiye dördüncü ceza mahkemesi diin, 
ll!lmailin de duruşmasını yaptı. Suçu
nu sabit g~dü. Kendisine on be§ gün 
hapis cezası verdi ve tecil etti. 

Neırlya+ KonCJresine 
Gidecek ilk ve 

Ortamektep Mümessilleri 
Ankara, 21 (A.A.) - Neşriyat kon 

gresine orta ve ilk tahsil müessasele
ri öğretmenlerini ve ilk tedrisat mü
fettişlerini temsilen gelecek murah
haslar için okul ve kültür direktör
Hıklerince göıterllen namzetler 1.1ra
lthdarı vekillik, a~ağıda isimleri ve 
va•Ueleri bildirilen zatleri davet et
ın1,t1r: 

Necmettin Onan: Izmir kız lisesi 
direktörü ve edebiyat öğretmeni, 

Vasfi Mahir Kocatiirk- Malatya 
lt.fle&i direktörü ve edebiyat öğretme-

ni. 
Asını Kültür: lımir ilk öğretim mü 

fettitlerinden, 
Rept Dojutürk: Kars Fevzipap 

okulu bat ötretmeni, 
Hayri Gürsen: Kırklareli merkez 

Tevfik Fikret okulu baş öğretmeni, 
Nuri Şenel: Maraş istiklal okulu 

baş öğretmeni. 

Bit Kaçakçıhli 
Çanakkale (TAN) - Alibey çift

liği köyünde Halil üzenin evinde 42 
kilo kıytlmı~ kaçak tUtün bulanmut
tur. Halil, adliyeye V6rılml1Jtlr. 

Gazetenin Sahibi ile 

Mahkum Oldular 
Bu paranın 300 lirasını Murat Sert 
o~lu, yüz ellişer lirasını da Cema.
lettin Saracoğlu ile Macit ödlye
cektir. Mahkeme paranın ödenme
sinde teselsülü kabul etmiyordu. 
Her suçlu hükmedilen paralan 
kendileri vereceklerdir. Suçlu ga
zete 850 kuruş ta mahkeme harcı 
verecektir. Karar sôzlerln birliğlle 
ve temyizi kabil olmak üzere ve
rilmiştir. 

" lmpeks şirketi müesslsleri lkdıım 
\?e Son Telgraf gazeteleri aleylılne 
de ayni şeki1de dava açmıılardır. 
Bu davalara da Asllye birinci ceza 
mahkemesi bakacaktır. 

Moi~in Adı 

Münir 
Oldu 

Bahçekapıda ticaretle iştigal eden 
Moiz Kazado geçenlerde asliye be· 
şinci hukuk mahkc.mesine müracaat 
ederek. 

- Benim ismim Milnirdir. Oteden 
beri Münir olarak çağırılırım. Nasılsa 
nüfus kağıdıma Moiz geçmiştir. Tas
hihini isterim, Şahitlerim de vardır, 
demiştir. Muhakeme başlamış, mah· 
keme davacının ana ve babasının ad· 
larım ve mensup olduğu dini nazarı 
itibara alarak bu ~alebi tashih değil, 
tebdil mahiyetinde görmUş ve red
detmiştir. Moiz Kazado bu kararı 
temyiz etmi~, temyız mahkemeıi de 
hadiseyi tashih mahiyetjnde görerek 
mahkemenin kararını bozmuştur. 

Mahkeme temyizin bozma kararı
na uymu~ ve yeniden muhal(~rneye 
başlamış, şahitleri dinlemiş. davacı· 
nm adının Münir olarak taıhfhine 

karar vermiştir. Milnir dün mahke
nıeden illmını almışhr. Ayni mah
kemede daha böyle bir ~ok karar 
tashihi talepleri vardır. Bunlann 
n:.uhakemelerine de devam edilmek
tedir. 

Çocuk 
Haftası 

Pervizler köyünün camii, köy a- ramıştır. 

dası ve on ev, topraAm içine yarım Karacaviran köyünden Hafız Meh
metre batmış, bu bınaların dört du- medin sahip olduğu bu 60 numaralı 
varları da tehlikeli sureıte yarılmış- kamyon, Çanakkaleden 25 kilometre 
tır. uzaktaki Erenköy civarında, frenleri 

Kozlu köyünde, köyi.in yanı ba· tutmadığı için devrilmiştir. 
şındaki 'Ôağ çatlamıf, kayalar köye Yolculardan yirmisi hafif, beşi a-
yuvarlanmıştır. Dağ yavaı yavaş kö-
ye doğru yürUmeg'! baş1amıştır. ğır surette yaralanmışlardır. ~ev· 

Her iki köy halkı da korku ve he· şehirli Ahmet adında biri, parçala
yecan içinde kalmıştır. Vilayet ma- nan kamyonun altında kalarak öl
kamından mahalline gön ; .. rilen mü-

1 müştür. Şoför Mümin de kolundan 
tehassuılann verdiği rapor il.terine, ve vücudiinün muhtelif yerlerinden 
Kozlu köyil tahliye ettirilmiş, köylü ... yaralahmış, mecruhlar h31itaneye 
ler başka yere yollanılmııtır kaldırılmıştır. 

Adliyede Terfi 

ve Tayinler 
Ankara, 21 (Huııuııt} - Adliye VekA

letlnde yapılan terfi ve tayinleri blldiriyo. 
rurn: 

100 lira maa~lı temyiz mahkemeııi aza• 
lıjına terfian İzmit ticaret reisi Necati 
Önlügil, 90 lira maaşlı tstanbul hakimli
ğine Ankara ticaret reisi Münir Akyürek 
80 lira m::ıaşlı Ankara tkaret reisliğine 
Ankara hakimlerinden Ali Yiitit, 11.tnir 
ticaret reisliğine Mani~a a.!>liye hukuk ha· 
kimi Galip Kınoğlu, Mant~a aı:liye hu• 
kuk ha klmlljlne ÜskUdar asliye hukuk 
hakimi Bekir Sıtkı Peynircloğlu, 55 lirt 
maaşlı Beypazarı eeza hakimliğine Sam• 
sun sulh htlkimi NAzım SUmet-, 42 lira 
maaşlı temyiz başmüddeiumumi muavin. 
liğine Ankara sulh hl'ıklml Baha, Ankarı 
Adıyaman hAkiml Recai Özmen, 40 H• 
ra maaşlı isttınbul Azalığın11 Ayvalık ceza 
hil.kimi Şem'i Hekimhanı hfıklmllğlne 

Sungurlu mü'ddeiumumisi Mustafa Önal, 
Bozkır hakimliğine Korkutali hakimi 
Mehmet Nuri Tarhan, Siverek ceza hA· 
kimlltıne Hafik mildd'!iumumlsi Sıtkı 
Cebesoy, Kuruçay hlkimliğine Hafik hl· 
kimi Niyazi Bayram, 35 lira maaşlı Ba· 
ymdır müddeiumumiliğine hmir sulh 
hAklml Şem'i Hekimh:ını Mkimliğine 

ne İzmir ceza memuru Ziya Yalçınk~ya, 
Gilndoğmuş sulh hAklmliğlne Kızıltepe 
sulh hAkimi Gavvaa Turgay, Borçka sulh 
hikimliğine Şarkışla es'<:! hlıkiml Tahir 
Kırmacı, 30 lira maaşlı Erzurum sorgu 
hakimliğine Ceyhan sorgu hftkimi Neca. 
ti Gökmen, Keskin hılklm muavinliğine 

Sl'lf!1hhıar hAkl1tı muavini Atıf Salınan, 
Ceyhan sorgu hAklmllğlne Yalova sorgu 
hikirn1 Salt Ateşmen, Hafik müddeiu• 
mumt muavtnlltıne Malatya müddeiumu
mi muavini Şere! Barkut tayin edilmi5· 
lerdir. 

Sıhhiyede Tayinler 
Ankara, 21 (Hususi) - Bilecik sıhhat 

müdürü Saffet Balıkeıılre, Burdur sıhhat 
müdürü Şükrü Blleciğe, lznıir sıhhat mil
dilr muavini Nazmi Burdura, Aydın sıt• 
ma mücadelesi doktorlarından Şerafettin 

Antalya7a, Aydın sut ı;ocuğu muayene 
evi tabibi Fahri Kayseriye, açıktan müte
kait tabip Raşit İstanbul Darulacezc has
tanesi dahillye miltehııssıslıjına, Giresun 
memleket hastanesi dahiliye mütehassııı 

Nuri Ali Çankırıya, Antalya memlek<?t 
hastanesi nlııaiye milt~assısı Mazhar 
Atay Ankara doğum evine, Şarkt Karaa
ğaç hükömet doktoru Ruhi Derman An
kara nümune hastanesine tayin edilmiıı-

Bulgaristanda iki 

Kalpazan Yakalandı 
Sofya, 21 (Hususi) -· Jelezn!tsa 

köyünde bir meyhanede sahte yüz le· 
valıklar sürerlerken görülmü~, bu 
paralat'ı sürmekte olan Rayço St. Ge
orgief ve Dimitır G. Göşef isimlerin
de iki kalpazan Bulgar yakalanmış
tır. Bunlar evvelce cinayet suçile 
mahkum olmuşlar, hapisten çıktık • 
tan sonra da sahte para kesmiye ka. 
yulmuşlardır. Bunlar suçlarını inkar 
etmek maksadile bir hafta açlık gre
vi yapmışlarsa Cla açlık galebe çala· 
rak nihayet itirafta bulunmu~lar t'e 

para kestikleri kalıpların da bir tar· 
lada gömülü olduğu yerde göster· 
rnişlerdir. Evlerinde de sahte para
lar bulunmuştur. Her ikısi de altı~ar 
çocuk babasıdırlar. 

-0--

Belgrat Lisesinin 
Yüzüncü Yıh 

Belgad, 21 (Hususi) - Bu yıl Bel· 
gratta, ilk olarak açılmış olan lise
nin yüzüncü yıldönümti kutlanacak
tır. llk lise Belgratta 1839 yılında •· 
çılmıştır. Birinci kral Petar da bu 
lisede tahsil etmiştir. 

Belgratta açılan Jlk lisenin yüzün
cü yıldönümüne tesadüf eden önü· 
müzdeki 20 ağustosta memlekette ve 
bilhassa Belgrattakt mekteplerde bü· 
yük kUltUrel ~enltkler yapılacaktır. 

Hatayda da 23 Nisan 

Bayramı Hazırlıkları ' terdir. 

Yapılıyor Mevhit - Beyazıt camii baş kay-
yumu Ali Rıza Gökoğlunun ruhuna 1 

Ankara, 21 (A.A.} - 23 nisan gü- ithaf edilmek üzere bugün öğleden 

1 nü başlıyacak olan çocuk haftasının sonra mezkur camide mevludu şe- .. 111111191111111 .. 
bütün yurt içinde ger.iş bit surette rif okutturulacaktır. 1 

kuil~mau~~çoc~e~~emek~ ~~~~~~~~=~~~~~~~~~=======~~=~~~ 
rumu genel merkezi tarafından bil· .ıı • J 
tün merkezlere lazım gelen d\rektlf· B U G O N 2 BÜYÜK F LM 
1er verilmiş bulunmaktadır. i p E K 

Genel merkezin Ankarada yapıla- 8 1 R D E N 
Sinemasında cak tören için hazırladığı programa 

göre, 23 nisan pazar günü yapılacak 1 • B R O D VAY K U K LA S 1 
geçit resmine oku1lar talebe mümes

sillerile ilk okulların son sınıf talebe-

leri iştirak edeceklerdir. 
Çocuk haftasının devamı mildde

tınce çocukların eğ1enmesi için muh

telif eğlenceler ve müsamereler ter-
tip edilmiştir. ~ .. 

Küçük Yıldız ŞIRLEY TEMPL!l!'nin Bugüne kadar yaptığı en güzel 
ve en eğlenceli filmi. Fransızca Sözlü 

2 • OTOMOBiLLi AŞl·KLAR 
Bu sene Fransada ç~vrilen on zevkli, en eğlenceli operet 

Baş rollerde : CLA UDE MA Y • COLETTE DARFEUIL - ALERME 
Dikkat : BRODV AY KUKLASI ıaat: 2.30 - 5.25 - 8.20 

OTôMOBILLt AŞIKLAR saatl - ~.50 - 6.40 9.45 
T~nıllAtlı biletler taın saat 2.30 a kadar verilir. 

Antakya, 2l(Tan Muhabirinden)-
23 N~an çocuk bayramı ~in Hatay- ~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~ 
da bilyük hazırlıklar yapılmaktadır. Fransıı SAn'atnıa Zafer Kazandıran Film ... 
Mekteplerde bayraınhaftası içinde ve F'ransız Edebiyatına şeref veren harika· 
rilecek temsill~riA pro\laları yapıl- Senenin en büyük Fransız Filmi 

makta. liıedı de bir Atatürk salonu C A F A G- A 
hazırlanmaktadır. Bir de muazzam "'I DÖNÜŞ 
izci teşkilitı yapılmaktadır, 

Eğridir Gölünde Fırtına 
Eltidir (TAN) - Şiddetle esen 

poyraz fırtınası, Göl sahillerinde ol
dukça zararlar ika etmiştir. Beledi
yenin yenidert vücude getirdiği par
kın beton rıhtımları da hasara uğra· 
mı,tır. 

Dünyanın en se\'tmll yıldızı: 
• 

DANIELLE · DARRIEUX 
1 nun en güzel Şaheseri ~ 

!~ M:~~ • •• ~ Re~ SiL~ s!oN~· lA 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı Matineler. 

22 - 4. 939 

ANKARA RADYOSU 
'l'Urkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosıı 

Dalga Uzunlu~u 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T. A. Q. 19,74 m. 1!5195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw 

Cumartesi, 22. 4. 1939 

13,30 Program. 13,35 Müzik (Bir konser· 
to - Pl.) 14,00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 14,10 Türk mü· 
zlği (Halk türküleri ve oyun havaları). 

Sivaslı Aşık Veysel ve İbrahim. Takdim 
eden: Sadi Yaver Ataman. 14,40-1!5,30 Mü
zik (Neşeli müzik-Pl.) 

l'l,30 Program. 17,35 Müzik (Dans saatı 
Pl.) 17.55 Konuşma (Çocuk Esirgeme ku
rumu- Coeuk haftasının açılışı) 18,15 Türk 
milJ!!ği (Fasıl heyetll. CelAl Tokses ve 
Safiye Tokey, 19.00 Konuıma (Dıı poli
tika hadiseleri). 19,15 Türk müziği; Ça
lanlar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Saz eserleri ve Mustafa 
Cağlar. 1 - Tanburı Cemll (Şat.araban 
peşrevi). 2 - Tanburi Cemil (Ferahfeza 
saz semaisi). 3 ...... Vecihe (Kanun taksimi). 
4 - Tanburi Cemil (Suzidilara sa:ı se
maisi). 5 - Haydar be.y (Pembe kız). 6 -
Salfthattln Pınarın (B~atıı şarkı) Artık 

yetı,ır. 7 - Udi Ahmedin (Karcılıır ıerkı) 
Tiri Çetmarunla. 8 - Udi Ahmedin (Kar
cığar şarkı) Beni bigane mi sandın?. 9-
Şevki Beyin (Uşşak liarkı) Bu dehrln ıter 
mil serdlnden. 10 - (Türkü) Ekin ektim 
çöllere. 20,00 Ajaruı, meteoroloji haber
lerl, ıtraat borsası (fiyat). 20.15 'Temsll 
(Hamit gecesi) Radyo temsil kolu tara
fından. 21,15 Memleket rıaat ayan. 21,15 
Esham, tahvilAt, kambiyo-nukut borsası 

(fiyat). 21,25 Neşeli plaklar - R. 21,30 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aş
kın) 1 - Vacek (Mars). 2 - Brusselmının 

(Köyde kar). 3 - StUp (Marş) 4 -
Kornzak (Geceleyin Viyana). 5 - Gru
nov (Berlin Viyana valsi). 6 - Hartmann 
(~Uneş ışığında dans). 7 - Hippmann 
(Fantezi). 22,00 Haftıılık posta kuturu. 
22,30 Müzik (Bale milzlll - Pl.) 23,00 
Müzik (Cazbant - Pl.) 23,45-24 Son a
jans haberleri ve yarınki program. 

Toplantılar, Javeller: 

Yet il Gece 
Orman J'akUlteıl talebe blrlitl tarafın

dan bu akpm saat 21,30 da TokaWyan 
salonlarında bir yeşil gece tertip edil
miştir. Eğlenti sabah saat beşe kadar de
vam edecektir. * Yarın· saat 15 te Galatasaray lisesi 
Ortaköy şubesi · talebesi tarafından bır 

müsamere verilecektir. 

'""' ' ~ ASKERLlk iŞLERi ~ 
~~~~ 
Kısa Hizmetlileri Davet 
BeYoatu .a - • ... ~ · 
~uoemız yerlisinden yedek subay ye-

tiştirilecek kısa hızmcUi hakkını kazan
mıs olarak askerliğine karar verilen \'" 
henliz ııevkedllmemlş olan muhtelif do. 
turnlu ve muhtellf sınıflara mensup '!h
li:yetnamesiz kısa hizmetliler 1 Mayıs 939 
yedek subay hazırlık kıt'asmda bulun
mak iızere sevkedileceklerdir. Bu maksat 
la bunların ask~rl vesikaları ve hüviyet 
cUJ!danlarile birlikte Nl.anın 28 ve 29 un
cu günlerinde §Ubemlze behemal müra
caatlan. 

JI. 
Emlnı!nU Aıkerllk Şubesinden: 
334 doğumlu ve bunlarla muameleye 

tAbl ve daha ev\'elkl dotumlulardan olup 
herhangi bir sebeple henüz sevkedilmemi 
kısa hizmetli ve askeri ehliyetsizler 1 -
5 - 939 dıi hazırlık kıPa~ında bulunmak 
llzeı'e sevkedlleceklerlnden, muamelele
rini yaptırmak üzere 29 Nisan 939 da nil· 
fua cilzdıınile birlikte ıube1e milraoaat· 
ları ilan olunur. 

Fatih Aıkerllk Şubeelrtden: 
Yedek Subay ~eraltini halz muhtelıf 

doğumlu thllyetnameıılz kısa hlzmetllle
rln 1 Mayıs 939 tarihinde hazırlık kıta
sında bulı,mmak mecburiyetindedir. Şu

bemize mensup bu gibi kısa hizmetlilerin 
s(!Vkleri yapıln'lak Uzere 30 Nisan 939 sa
bahı saat (9) da şubede hazır bulunma
ları ilan olunur. 

Çocuk Balosu 
Şişli Halkevi tarafından 23 Nisan Ço

cuk Bayrnmı miinasebetıyle tertip edılen 
Cocuk Balosunun fevkaltıde mükemmel 
olması için balo komitesini teıkll ede.1 
memleketimizin Uınınmış ve yüksek aile· 
lerlne mensup Bayanlar mütemadiyen 
çalışmaktadırlar. Cocuklara neşeli bir 
gün ge<;lrmek ictn Karagöı, Elektrikli 
ıtukta ve ayrıca Hok!Uıbaz tfmin edil. 
miştir. Bir Cok kıymetli aanatkfırlar balo
ya iştirak edeceklerdir. Bir çok aileler 
çocukİarına balo elbiseleri yaptırmağn 
başlamışlardır. Davetiyeler $ışli Halk"
vlnde dağıtılmaktadır. 

YENi NEŞRiYAT : 

ATEŞ KAMÇILAR! - Yazan: Ham1ı 
Rıza Çaydam, Çıkaran: inkılip Kitabe
vidir. 190 sayfalık telif bir romandır. '7!'i 
kuruştur. 

SARNIC - Yazan: Sait Faik, Cıkaran' 
Cığır Kitabevidlr. Muhtelit h!kftyelert btt 
arada toplıyan bir kitaptır. 25 k\ırUşa. sa
tılmaktadır. 

BUNU DA 'BİR HASTA YASADI -
Yatan: ~nver 'l'oksoydur. 48 sayfalık bir 
hikAye kitabıdır. Oaıdantepte bnsıtmıştn 

DAGLARIN COCUGU - Yazan: O -
han Rahmi G6kı;e, Cıkaran: Etlman Kı
tabevldlr. 218 tınyfahk bh romandır. 60 
ktn'UI f!1atla 11atıltn111ttadı 
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22 Nisan 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 
760 
400 
150 

Kr. 1 Sene 
6 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. 

" ,. 

" 

.. 
3 Ay .. 
1 Ay 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 18, ı:t, 

S,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 lrunışluk 
pul ilAvesi lazımdır. 

ıa•1:1•1:ıtıı139494;ıı 
Kanuna 
Hürmet Etmeyi 
•• v • 

Ogrenehm 

B ir kaç gündür gazetelerde pa
zarlıkla alışverişi meneden 

kanuna muhalli hareket ettikfori i
çin ceza gören esnaf ve tüccarın isim
lerini havi listeler neşrediliyor. 

Bu listelerden anlaşılıyor ki ka
nunun yasak etmesine rağmen esnaf 
ve tüccar hala pazarlıkla iş görüyor· 
Iar. 

İyi vatandaşlığın en birinci şartı 
kanuna hürmetkarlıktır. Kanuna ay
kırı hareketler istisnai hareketlerdir 
ve onun için de cezayı muciptir. Bü
tün vatandaşlar kanuna aykırı hare· 
ket ederlerse, o memlekette kanun 
mefhumu yok demektir. 

Her kanun bir ihtiyacın ifadesi -
dir. Pazarlığı meneden kanun da, ye
ni hayatımızın bir icabıdır. Tüccar 
ve esnafın hala eski zamandan kal • 
:ına ortaçağ ticaret sistemine yapışı!> 
kalmak istemesi bir gerilik hareke -
tidil'. 

Binaenaleyh hangi bakımdan 

baksak, esnaf ve tüccarın mühim bir 
kısmının kanuna muhalli hareketleri 
büyük bir suçtur. 

Ttirk vatandaşı her şeyden evvel 
kanuna hürmeti öğrenmelidir. 

* Yanlı§ Bir Hüküm 

Geçenlerde müstakil ressamlar, 
Dağcılık kulübünde hayli rağ -
hatsamcören bir sergi açmışlardı. Res • 

ıarıuu.z.~ ~"'- ... ..,-111 ......... -- .. 

ayni sergiyi, Zonguldakta, Bursada, 
Balıkesirde, ve Samsunda da açmış
lar. Ve bir kaç gün evvel de, yine ay
ni sergiyi açmak niyetiyle İzmite 
gitmişler. Fakat, teessüf, ve hayretle 
öğreniyoruz ki, İzmit müddeiumu -
misinin, ressamlarımıza verdiği ce • 
vap şu olmuş: 

"- Eserleriniz arasında çıplak 
kadın tabloları da var ..• Bu itibarla, 
bu müstehcen manzaralann halka 
teşhirine müsamaha ve müsaade e • 
demeyiz!" 

Memlekete resim sanatını sevdir
mek, tanıtmak gayesiyle, ve ihtimal 
ceplerinden para bile harcayarak bu 
seyahati yapmak fedakarlığını gös
teren ressamlarımız, bu cevabı ala • 
rak gerJ dönerlerken, klmbllir ne 
derin bir inkisan hayal acısı duy -
muşlardır? 

Bir sanat eseri karşısında, bu de
rece mutaassıban.e bir hüküm veril
mesini mazur gösterebilecek hiç bir 
sebep tasavvur edemiyoruz. 

Bir sanat eseriyle, bir müstehcen 
manzarayı birbirinden ayırt edebile
cek derecede münevver ve ileri dü

şünceli olan İzmit halkı da, k.endile
rini, bir sanat sergisi görmek fırsa -
tından mahrum bırakan o hükmü, 
ayni derecede teessüf ve teessürle 
karşılamıştır kanaatindeyiz. 

Bu itibarladır ki, bu hükmün, ve 
bu hüki.imden doğan neticenin tas • 
hihini, tamirini temenni etmemek e
limizden gelmiyor. 

Serseri Mayin 
Yaraz ve Trabzon fenerleri ara

sında ve her iki fenerin 20 mil şima
linde seyyar bir mayin görülmüştür. 
Yapılan bütün araştırmalara rağmen 
mayin bulunamadığından deniz vası
talarına ihtiyatlı bulunmaları bildi
riimiştir. Mayinin araştırılmasına cle
vam ediliyor. 

Bulgar Konsolosu Gitti 
Bulgar başkonsolosu Sileski Sofya

da başka bir vazifeye tayin edilmiş 
ve dün akşam ekspresle So!yaya ha· 
reket etmiştir. 

TAN 5 ---
Muharrir, bugünkü yazısında, neıriyat siyasetimize h6kim olması lazım gelen 

'esas prensipleri iki cepheden tetkik ediyor ve çocuklar için yazılan kitapların 
lisan ve muhteviyat bakımlarından kıymetlerini araı+.rarak fikirlerini anlat.yor : 

ı····~·i··~··R··~ .. ···1 
! ........................ . 

o o o 

Kitaplarda B asitlik 
Sanat Eserlerini 

Kontrol 
Yazan: Şükufe Nihal 

A kşam yemeği... Misafirlerimiz 
\'ar .• 

Ve Ağırlık Meselesi 
Radyo, mutat konferanslarından, 

havadislerinden sonra alaturka mu
siki serisine geçti: bir ''süznak" fas
lına başladı: 

"Atfetme sakın hançer müjganmı 
nagah, 

İncitme yazık hastai hicranını ey 
malı .• K itap meselesi hakkında yaz ~ 

dığım ilk makalede, neşri • 
yat siyasetimize hakim olması la
zım gelen esas prensipleri tebarüz 
ettirmeğe çalışmıştım. Bu mesele
nin diğer mühim ve hıısusi bir cep
hesini, yani çocuklar için yazılan 
kitapların lisan ve muhteviyat ba
kımlarından kıymetlerinin tetkiki
ni başka bir makaleye bırakmış • 
tım. 

•••••••••••••••••••• }' (l.%'ll1l: •••••••••••••••••••• 

Sadrettin Celal A.ntel 
...................................................... 

Bu ehemmiyetli mesele ile mat
buatın yakından alakadar olması 

şayanı memnuniyettir. 
Filhakika, tanınmış muharrir -

lerimizden bazıları, muhtelif ga· 
zetelerde neşrettikleri makale ve 
fıkralarda, mektep kitaplarını ba
sitlikleri ve ağırlıkları bakımlann
dan tetkik etmişler ve bunların 

kıymetleri hakkında hükümler 
vermişlerdir. 

Müştereken kabul edilen haki
kat şudur: İlk mekteplerin bilhas
sa okuma kitapları çok basittir, bu
na mukabil orta mekteplerinki çok 
ağırdır. Çocuklar ilk mektepte a • 
deta bebek muamelesi görüyorlar, 
orta mektebe gelince, birden güç
lüklerle karşılaşıyorlar, kitapları 

anlamakta güçlük çekiyorlar, bu -
nalıyorlar. 

Buna karşı iki çare gösterili • 
yor: 

1 - Orta mektep kitaplarını 
basitleştirmek; 

2 - İlk mektep kitaplarını a -
ğırlaştırmak suretiyle bozulan mu
vazeneyi tesis etmek. 

Bu ikinci hal suretini teklif e
denler, çocukların biraz zorluk 
çekeceklerini kabul, fakat zekila -
rının ve kültürlerinin ancak bu sa-.::.- ___ .. _ -

şat Nuri, Refik Halit'in eserlerin
den aldığım parçalan çocukların 
anlamadıklarından şikayet etmiş

lerdi. 
Onlar, bu şikayet ve itirazların

da haksızdılar, çünkü evvela, ço -
cukların idrak kabiliyetlerini -mü
balağalı ve hakikate uygun olma -
yan bir şekilde - azaltıyorlardı; di
ğer cihetten terbiyenin, çocukların 
zekalarını inkişaf ettirmek, lisan -
lannı zenginleştirmek ve güzelleş
tirmek, zihinlerini kıymetli fikir
lerle beslemek suretiyle kültür se
viyelerini yükseltmekten ibaret o
lan hedefini nazarı dikkate alını -
yorlardı. ,, 

İlmi ve teknik ihtisaslara ait 
bilgiler istisna edilmek şartiyle, u
mumi mefhumların ve onlara te
kabül eden hükümlerin bir listesi
ni yaparak bunlardan hangilerinin 
hangi yaşlarda öğretilmesi müm
kün olduğunu tesbit etmek kabil 
değildir. 

o kadar aciz ve idraksiz farze
dilen ilk mektep çocuğunun yedi 
yaşına gelinceye kadar, ailesi için
deki serbest fikir inkişafı bunun 
en kuvvetli delilidir. 

Filhakika yedi yaşında mekte
be gelen ;ocuk kara cahil daeilr!k 
Onun eşya ve hadiseler hatta onla
nn vasıfları ve münasebetleri hak 
kında old:ıkca kuvv~tli--J.lfitf1eri 
vardı .. 

diyorlar. M cseıa: Bava ve ann~ mcf-
Kitabın tedrisatta, bütün fikir humlarını alalım. En küçük 

terbiyesindeki hakim rolü düşünü- yaşta olan çocuklar bile havanın 
lecek olursa bunun, esaslı bir tet - ve annenin ne olduğunu bilirler 
kik neticesi isabetli kararlar alın- ve bilmeleri lazımdır. Onların, 

havanın fiziki ve kimyevi vasıfla • 
rını ve anne mefhumunun fizyo -
lojik, içtimai ve hukuki manasını 
kavrayamıyacaklarını düşünerek, 
bunları öğretmekten vaz geçmeğe 
imkan var mıdır? 

Bütün mücerret mefhumlar, 
mesela, istiklal mefhumu için de 
ayni şeyi söyliyebiliriz. Sekiz ya -
şında bir çocuk, on beş yaşındaki 
bir genç, bu mefhumu kendilerine 
göre anlarlar. Fakat istilanın ve 
esaretin fecaatlerini bizzat görmüş 
ve yaşamış olan bir insan, istikla -
lin manasını daha iyi anlar, kıy -
metini daha çok takdir eder. Bir 
hukukçunun istiklale verdiği ma -
na, çok daha esaslı ve şümullüdür. 

Hulasa, ihtisasa ait bilgiler ha
ricinde, umumi mefhumlan herkes 
kendine g1re anlar ve bu mefhum
ların hepsi iptidai ve basit bir lisan 
la ifade edilemezler. 

Diğer cihetten kendilerine uy • 
gun bir lisanla ifade edilen bu u
mumi mefhumları ilk mektepler
de çocuklara öğretmek mecburi -
yetindeyiz. Bunun muhtelif sebep
leri vardır: 

1 - İlk mektepten çıkan ço -
cukların büyük bir kısmı, daha 
y~sek bir tahsile devam imkanı -
nı fünamadikTarın an, doğrudan 

doğruya hayata atılmaktadırlar. 

"Demokrasi, bütün vatandaşların 

devletin idaresine, bilvasıta dahi 
olsa şuurlu bir surette iştirak et -
meğe mecbur oldukları bir rejim
dir. İlk mektep gençlerde bu şuu
ru temin etmek maksadiyle bu u -
mumi bilgileri ve mefhumları ka
zandırmak mecburiyetindedir. 

rnasını icabettiren hayati bir me -
sele olduğu anlaşılır. lu 

~Büt~n. terbiye meselelerinde ol- Kal!aklara 
dugu gıbı bu meselede de, yalnız ~ 
çocuk psikolojisinin müsbet muta
larının aydınlığı altında değil, 
ayni zamanda içtimai zaruret, ih
tiyaçları gözönünde bulundurarak 
tetkik etmek suretiyle doğru ve i
sabetli hükümler vermek müm -
kün olacaktır. 

M o y . 1 
ersıye erıne l 

E vveld, mevcut vaziyeti tesbit 
edelim: İlk mektep kitapla

rı, bilhassa okuma kitapları, umu
miyetle, lisan ve fikir bakımların
dan çok basit parçalan ihtiva et -
mektedirler. Ayni zamanda hacim
leri de çok güçüktür. Mesela ikin
ci sınıfta tek ders kitabı olarak ço
cukların ellerine verilen okuma ki
tabı 130 sayfayı, 5 inci sınıf okuma 
kitabı 150 sayfayı geçmemektedir. 
Bu kitaplann tertibinde, okuyacak 
çocukların tamamile anlamaları 

lazım geldiği prensibinden mül -
hem olunduğu anlaşılıyor. 

İlk ha.kışta çok mantıki ve ma
kul görünen bu prensibin hakiki 
kıymeti hakkında bir hüküm vere
bilmek için her şeyden evvel anla
mak meselesini yakından tetkik et
memiz lazımdır. 

Fikrimizce, muayyen bir yaş -
taki bir çocuk, yahut herhangi bir 
kültür seviyesindeki insan ıçın, 

(filan metni ve mefhumları anlar, 
yahut anlamaz) diye kati bir hil -
küm verilemez; çünkü anlamanın 
muhtelif ~ekilleri ve dereceleri var 
dır. 

Her insan, bir mefhumu, mef -
humlardan mürekkep olan bir met 
ni, yaşı, zekası, kültür seviyesi ve 
tecrübesi nisbetinde anlar. 

On üç sene evvel ilk mektep 
çoc•1kları için tertip ettiğim "Se • 
vimU Kıraat" ı bazı muallimler a
ğır bulmuşlar ve Falih Rıfkı, Re • 

Kahramanlara Destan 
Yazan: Aka Gündüz 

K ahramnnca döviişmcsini, kah· 
ramanca öldürmesini, kah· 

ramanca yaşamasını, ve kahra
manca ölmesini bilen bir milletin 
çocuğu sıfatiylc bu satırları yazı-
yorum: · 

Bazı Garp gazetelerini okudum. 
Okuyamadıklarınun tercümeleri
ni gördiim. Ne acı ve acınacak 
şeylerdi. Bunları yaun tahtada11 
ve &libreden insanlar; dünyanın 
halini, ezilenlerin istıraplarını va 
kahramanca ölmesini bilenlerin ~e
refini, topyekCın kan ağlıyan beşe
riyeti bir yana atmışlur, kaçakla
ra yanık mersiyeler ~:ı.zmıya baş
lamışlar. 

Diinkil Arnavutluk Kralının 
hamını kaçmış. Bu kaçış öyle ha
zin, öyle acıklı, öyle yürekler pa
ralayıcı imiş ki deme gitsin. 

Facianın büyüklüğüne bakın: 
Kaçarken &ece iıniş ve gece onun 
bu kaçışına dayanamamış ta ka· 
ranlık kesilmiş. Bu kı;dar da de
ğil, zavallıcığın lüks otomobilin
deki fenerler bile yakılmamış. Vah 
vah imlJ. 

Ya üç gün önce şu batası dün
yaya gelen bebeği ... 

İpekli kundağı içinde ve ecnebi 
dadıcrğımn şefkatli kolları arasın
da öyle lirik bir nuşıltı ile uyu
yormuş ki en taş yüreğin bin bir 
buçuk parça olması işten bile de
ğilmiş. Bence bu bebe hakikaten 
acınacak bir masumdur. Niçin mi? 
Böyle bir batından öyle bir tahta 
tahtm köşesine doiduiu icin. B-

ğer o bir vatan kızının rahminden 
bir Arnavut köyünün ocağı kena
rına düşseydi ne ınutlu olacaktı 
ona. Şimdi o da -her~eyden ha
bersiz olmasına rağmen- milli 
mücadeleye glrlşı?n kahraman 
hemşerllerlnin safrnda sayılacaktı. 
Halbuki vatanını, miU~tini bırakıp 
kaçanların kara listesine -haheri 
ve hakkı olmadan- girmiş bulu
nuyor. Bunun için hakikaten acı
nır. 

Bir buçuk milyon silahsız kah· 
raman, yüz elli milyon silahlı kah· 
ramana nihayet teslim olabilir. 
Vatanı, benliği. istiklali uğrunda 
kanını dökmek. ranını vermek 
şarti~·le bu te~lim olnş arrp ve -ıe

refsizlik değildir. Arnavutluk, icı

terse bir damla kan dökmiiş iki 
can vermiş olsun, o şerefe ulaş
mıştır. 

Fakat bir buçuk milyon masum, 
yiğit \"e sadık insanı yirmi yıl te
pe tepe kullandıktan, ite kaka sü
rükledikten sonra bir buçuk da
kika içinde yüziistü bırakıp, galon
Jannı, elmaslannı, banknotlarım 

salla sırt ederek sıvışmak ayıptan 
da, şerefsizlikten de daha ağır bir 
şeydir. 

Yanlış söyledim, değildir. Natü
reldir, Basittir. Tarih her sayfa-
rnda böylelerden bir kaçmı yazı

yor. Taçlının ve tahtımın karakte
ri, 'Vazifesi budur. tik tehlike a
nında o tahtı tacı kendisine veren 
milleti, topraiı bırakıp kaçmak ••• 

(Arkası 8 incide) 

Manalı bir surette, anlayarak 
gazete okuyabilmek, ilk mektebin 
çocuklara kazandrracağı iktidarla
rın en ehemmiyetlisi, en lüzumlu
sudur. İlk mekteplerin okuma ki -
taplarının lisanı ile gazetelerin li
sanı arasında, büyük bir ayrılık 

bulunduğu takdirde bunun müm
kün olamıyacağı muhakkaktır. 

2 - İlk mekteplerde okuma ki
taplarından beklediğimiz gayeler
den biri de, çocukların lisanlarını 
zenginleştirmek ve güzelleştirmek 
suretiyle onların ifade kabiliyet -
!erini, edebi, zevklerini inkişaf et
tirmektir. Bu ise, basit fikirlerin 
basit ve yavan bir surette üade e
dildiği yazılarla temin edilemez. 

3 - Mütaleanın en büyük kıy
meti, insanın seviyesini aşan fikir
leri kavramak hususunda yapma
ğa mecbur olduğu zihni ceht ve ci
daldedir: 

Bu, yalnız çocukların değil, 

herkesin mütaleasında hakim olma
sı lazım gelen bir esastır. Çocukla
rımız için olduğu kadar kendimiz 
için kitap seçerken bu esasa çok 
dikkat etmeliyiz. Kendi fikirlerimi
zin tekrarı olan bir kitabı okumak
ta hiç bir fikri kazanç olamaz. Hiç 
bir cihetten bizi aşmayan bir mü
ellifin eserinden hiç bir fayda u -
mulamaz. Eğer, o bizden yüksekse 
ihtimal onun bazı fikirlerini anla
yamıyacağız. Fakat kitabı okuyup 
bitirdikten sonra, bizim zihnizim
de bazı değişiklikler hasıl olacak -
tır. Fikrimiz de~. zenginleş -
miş, geni§lemfş: bazı kanaatleri -
miz yıkılmış, diğerleri kuvvetlen
miş, önümüzde yeni ve geniş ufuk 
lar açılmış olacaktır. Bu, bizim i
çin en büyük fikri kazançtır . 

Bu münasebetle ~~t.ap ~eçme 
ve okuma teknıgıne aıt mü

him bir esası da tebarüz ettirme
yi de faydalı buluyorum. 

Kıymetli eserler, üstat eserleri, 
her yeni okuyuşta, birinci okuyuş
ta farkında olmadığımız yeni ve 
güzel fikirler, hisler ve üadeler 
bulduğumuz eserlerdir. İkinci ve 
üçüncü derecede kıymette olan e
serler, bu tecrübeye dayanamaz -
lar. 

Böyle bir eser, hiç şüphesiz bir 
defa okumakla anlaşılmaz, ancak 
ikinci ve üçüncü okuyuşta onun 
hakiki manasına, ruhuna nüfuz e
debiliriz. Kendisinde mütalea hır
sı bulunan fakat okuma tekniğine 
vakıf olmayan bir insan okuduğu 
bir kitapta, manasını anlamadığı 

bir cümle ile karşılaşınca, orada 
saplanıp '<alır, daha ileri gitmez, 
bu muammayı halletmeksizin oku
mağa devamı adeta fikri bir na -
mussuzluk sayar. Fakat bu suret
le hiç kimse, herhangi bir kıymet
li eserin beşinci sayfasından ileri 
gidemiyecektir. İnat ve ısrarla ma
nia önünde durmak büyük bir ha
tadır. Ge~mek, kitabı bitirmek, ki
tabın heyeti umumiyesi hakkın • 
da edindiğimiz fikirle teferruatı 
aydınlatmak lazımdır. Bunun kin
dir ki ilk ,-.kuma, dikkatli olmakla 
beraber, 11isbeten çabuk olmalıdır. 
Bir çok karanlık, anlaşılmamış 
noktaların kalması tabüdir. İkinci 
okuyuşta güçlükler, hiç olmaz
sa, kısmen yenilmiş olacaktır. 

Koymaz yanma ettiğini 

* 
Hazreti 

Allah 

Etmiyor hiç merhamet cana benim 
Efganıma, 

Arzeden yok mu acep ahvalimi ca
nanıma 

Kalmadı tende tahammül ta dayandI 
canıma 

Konuşuyor, dinliyor, ya,•aş yavaş 
1 uzun bir si.ikuta dalıyoruz. Süzinak 
beste1 parlayamayan, kavrayamayan 
lakin :sinsi :sinsi damarları yalayan 
bir ale\·le ruhları büyüledi. Hepimiz, 
ipnotize edilmiş haldeyiz. Ellerimiz
den çatal, bıçak düşmüş; omuzları • 
mız çökük, benizimiz uçuk ... Damar
larımızda mistik bir zevkin uyuştu
rucu tesiri... İradesiz ve cansız .• 

Rad~·o sustu ... Mahmurlaşan göz

lerimiz yavaş yavaş açıldı, ayıldık, 

birbirimize baktık. 

İçimde tatlı bir hüznün 

vardı. 

devamı 

Bu güfteler, bu besteler beni ma· 
ziye, çocukluk günlerime sürükle • 
mişti. Şimdi kendi kendimi kontrol 
ederek ani bir tahlil yaptım; o za • 
manlar da bu şarkıları sonsuz bir. 
ze,•kle dinlerken böyle afyon içmiş 
gibi kendimden geçer, sonsuz bir 
melBnkoli içinde kendime göre bir 
nevi dünya görüşü edinirdim. Bütün 
güzelliğine rağmen hayata uyma -
yan, iradeleri, atılmaları körleştiren 
- •nrak- -•Juhrt ~- d•ygular11nı -
zın sesini ''erebilen bu dervjşane ve 
monoton musikinin bugünkülere de 
a~·ni zehabı vereceğini düsünerek 
etrafımdakilerle bir görüşme~e ha • 
zırlanıyord um; birdenbire, bana va
kit bırakmadan, karşımda isyanlı bir 
ses gürledi: bir çok zamanlarını Av
rupada get;irmiş, şark kadar garbi 
de, garp sanat eserlerini de iyi tanı
nuş hay .... Haykırdı: 

- Bu, bizim musikimiz olamaz. 
Bu musiki, ruhunda kasırgalar tutu
şan, kahraman ruhlu, isyankar Türk 
milletinin musikisi olamaz!.. Hiiliı 

bize Türk musikisi diye şuradan bu
radan alınmış nağmeleri okuyorlar. 
Türk, ezilmez; Türk yah-armaz. 
Türk. haykırmasını bilmez, Türkiin 
sesi. gi.irdlir; o, da\'ulla bağırır, ha • 
ğırdığı zaman! .. 

Bakınız hepimiz ne hale geldik! 

Bu muzır musiki~ i kalduamadrk, git· 
ti, 

Kıymetli misafirime cevap ver • 
dim: 

-Hakkınız ''ar: ben de şimdi 
a~·ni ruhi hal içinde ayni şeyleri dü
şiiniiyordum. Yalnız, bir şeye itiraz 
cdece~im; çok kıymetli mütehassıs • 
ların etüdlerinden aldığım intıbala • 
ra göre, bu musiki yabancılardan a • 
hnmış değil. bizim, kendi yarattığı -
mız bir şeydir. 

l\luhatabım itiraza ba~lamak için 
bir heye<'an gösterdi; müsaadesini a
larak devam ettim: 

-llakkı!'ız var; Tiirk yalvar • . 
maz; Tiirk, gürler •. lztırap çeker, a
ma, ezilmez, te\'ekküJ etmez. Böyle 
olmakla beraber. bu musiki yine bi
zimdir, onu biz yarattık ve şüphesiz 
kendi janrında şaheserler me·vdana 
getirdik. İzah ede~·iın: • 

Büyük mütefekkirler bize, ma -
nalarla dolu formüller vermişler -
dir. Bu ifadelerde saklı olan zen -
ginlikler yavaş yavaş meydana çı
kacaktır. Şüphesiz bu mütefekkir
ler fikirlerini kasten saklamış de
ğillerdir. Fakat onların söyliye -
cekleri çok şeyler vardı, ve bunla
rı ifade etmek için ancak herkesin 
kullandığı lisana maliktiler. Yaz
mak, deruni hayatın bütün fikir 
ve hislerini, anatını, katılaşmış, 

şahsiyeti olmayan umumi kelime -

İslam \'e acenı kültürü çerçevesi
ne girdikten sonra umumiyetle ben
liğimizi saran ziihti ve mistik duv • 
guların, inanışların yarattığı ede.hi
yat ne ise, musiki de 0 oldu. 

(Arkası 8 incide) 

Asırlarca gözlerini reel hayata 
yuman, te\•ekkiil ve kanaatin (else • 
fesini taşıyan kafalardan daha faz • 
lasmı ve daha başkasını bekleyemez
dik. 

Derken, yeni bir fasla başlayan 
radyo, eski ı-öz ve sazı bırakıp bu de

<L•tfen myf ayı çeviriniz) 
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Yarınki Milli Küme Oyunu 

Galatasaray 
Vefa Maçı 

Bu Karşılaşmada G. S. lıların 
Kuvveti Belli Olacaktır 

Yarın Galatasaray-Vefa, Taksim 
ıtadında milli küme müsabakaların
da krşılaşacaklardır. Galatasaray 
milli küme başlangıcında· malum ha
diseler yüzünden Beşiktaş karşısına 
çıkmıyarak hükmen mağlup olduk
tan sonra Ankarada yaptığı her iki 
maçta yenilmişti. 

Sarı kırmızılıların aralarına aldık

ları Güneşli futbolcülerle yarın Ve
faya karşı nasıl bir netice alacakları 
merakla beklenmektedir. 

Galatasaray bu maça aglebi ihti
mal şöyle bir kadro ile çıkacaktır: 

Osman - Lutfi, Faruk - Yusuf, 
Adnan, Musa - Necdet, Cemil, Sala 
hattin, Boduri, Murat. 

Yalnız bu Güneşli oyunculardan 
lbazılarmın lisans muamelelerinin ik
mal edilip, edilmediğini bilmiyoruz. 

Biz bu şekli oyuncuların her türlü 
muamelelerinin tamamlanmış oldu
ğu ihtimalile yazdık. Buna mukabil 
Vefalılar da sarı kırmızılılar karşısı
na en kuvvetli kadrol:ırile çıkacak
lardır. 

Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz? 
Tak~im stadında: 

Şildi Mektepliler 

Beheri 12,000 lngUiz. liraıına 

iki clövüf yapacak Armstrong 
çocuğu ve karısiyle vapurda 

Güneşten Vefaya geçen eski Iz
mir ll Hakkı da takund.a yer alacak
tır. Bu maçın nasıl nihayetleneceği
ni evvelden tahmin etmek bir parça 
güçtür. Vefalılar geçen hafta lznıir 
Doğansporuna karşı farklı bir netice 
ile galip geldiler. Fakat bu farklı ga
libiyet Vefanın iyi oyunundan ziya
de Dqğansporun za ıf olu undan ile
ri gelmiştir. Onun içindir ki, Vefa 
kadrosunun hakiki kabiliyetini o o
yunla mukayese etmek doğru değil
dir. Yalnız bu maç Galatasarayın 

müstakbel kadrosunun verimini mey 
dana çıkarmak noktasından ehem
miyetlidir. 

ARMSTRONG AVRUPADA DÖVÜŞECEK 

Müthiş Zenci Boksör 

Bu itibarla oyunun tabii olan he
yecanından başka, bir de Galatasa
rayın Herdeki vaziyetini ölçmek ba
kunmdan merakı tahrik edici taraf
ları vardır. 

Yarınki maçtan sonra edineceği-

fa daha modern bir güfte ve beste i
le haykırmaia başladı: 

"Bu gece ay batarken beni hiç anma
dın mı? 

Soyunup tayatarken tut.uşu pyanma
dın mı?" 

Bu defa taş kesildik! 

"Soyunup ta yatarken beni hiç an
nadın mı?" 

Diye memleket uf uklannda sanat 
namına haykıran bu seste sanatın 

ne estetiği, ne de terbiyevi bir rolü 
vardı! •• Bu, doğrudan doğruya, ça -
murlanmı§ ruhlardan dağılan kirli 
zevk damlalanydı .•• 

Meselenin §aka ıötürfir yeri yok. 
Terbiye, ahlik ve zevk sahala -

nnda müsamaha)& hiç tahammülil -
müz yok ... Bu sesleri Türk çocuğuna 
dinletmek, ona, eskisinden daha ze
hirli olan bugünkü adi, şehevi güf -
teler~ dolu ıarkılan "bu, senin öz 
muslkindir.'' diye vermek, çok bil -
yük bir cinayet olur: Mazinin köhne 
temellerini söküp atarken, yerine 
daha sağlam, daha yükseltici eleman
lar koymak lazımken, biz, genç ruh
tan kirli uçurumlara yuvarlayacak 
çürük destekler hazırhyorm. Onun 
masum duygulannı belki bir daha 
durulması imkansız fekilde bulan -
dırıyoruz. 

isteyenler, evlerinde, kö~lelmde 

O~ telli sazlariyle istedikleri hava ve 

prkıları çalabilirler. 

Dünya boksörleri içinde şöhretçe 
ikinci gelen zenci Bob Armstrong·
dur. Birinciliği alan ağır sıklet şam
piyonu Coe Luvizden maharetçe yiık 
sek olan bu böksöre Amerikalılar 

"'Harika adam" diyorlar. Armcstron
gün yaptığı şeyi şimdiye kadar hiç
bir boksör yapamamıştır. SırasilE: 

üç dünya şampiyonlu~unu birden 
kazanıp muhafaza eden bu zenci bok
su, en cazip bir dans haline getirmiş

tir. 
Şimdiye kadar Avrupaya gelmemiş 

olan bu harikulade boksörü Ingilizler 
büyük fedakarlıkla Londraya getirt· 
meğe muvaffak oldular. 

M EKTE P L I LE R---

"TAN.. Şildi 
Nizamnamesi 

Mektepliler "TAN,, ŞOdinc 

ait Maarif Vekaletince kabul 
edilen esaslar: 

1 - TAN Şildi üç sene de
vam edecektir. 

2 - Bu üç senede şflde en 
fazla ismini yazdıran takım ~il· 
din sahibi olacaktır, Bu şild 

nihai olarak maarif spor bölge
si müzesinde saklaTiacaktır. 

3 - Şild, maçlnnn hıta

mına kadar maarif müdürlü
ğünde saklanacak birinci çıkan 
takını aldıktan sonra ikinci se-
ne maçtan başlaynıcıya kadar 
müzesinde hıfzedilecektir. 

4 - Üç sene zarfında şild bi
rer defa ayn ayn takımlar ta
rafından kazanılmı§sa, maarif 
spor bölgesi müzesbıde sakla
nacaktır. 

[ __ Y_a_r_ın_k_i_M_a ..... ç_ı_a_r __ ı 
Milli küme karşılaşması olan Ve-

Hususi hayatımızdan, hususi zevk- fa - Galatasaray maçından ba~ka 

terimizden kimseye hesap vermeğe yarın Taksim stadında Fenerbahçe-

mecbur değiliz, lakin musikimiz her 

tekilde tashih olunmadıkça, bedii ve 
terbiyevi endi~ noktasından bu şe • 
kilde intişan, bence her noktadan za
rarlıdır. 

Ait oldup yerlerden, sanatın, sa
nat eserlerinin kontrolunu bekleriz. 

Pera ile hususi bir maç yapacak, ka

rışık takımlar maçında da Süleyma
niye Şişli muhteliti, Kasımpaşa Ga
lataspor muhtelitile oynayacaktır. 

Şeref stadında da iki küme maçla
rında Galatagençler Bozkurtla, Bey
lerbeyi Demirsporla karşılaşacaktn. 

Geldi 
Armstrong Londrada Ingiliz yorı 

orta ve hafif sıklet şampiyonlarile 

birer maç yapacaktır. Ilk maçı için 
kendisine 12 bin Ingilız lirası veri
lecektir. 

Ilk müsabakada galip geldiği tak
diroe ki (muhakkak gibidir} ikinci 
müsabakayı daha pahalı yapacaktır. 

Ingiliz gazeteleri, zenciye verilen 
bu büyük ücretin mahal!ine masruI 
e>lacağını, çünkü dünyanın en fenni 
boksörünü seyredeceklerini, yazıyor
lar. 
Diğer taraftan Tngilteredeki boks 

hayatını daha canlandırmak üzere 
ıni.ihifu teşebbüslere girişilmiştir. 

Geçen sene ağır sıklet cihan şam
piyonu ile dövüşen Ingiliz 'romy 
Farr, Londraya gelmiştir. Eski ci
han şampiyonu Max B&er'le bir mü
sabaka yapmak üzere hazırlanmakta
dır. 

Bütün bu mühim malların mayıs 
ayı nihayetine kadar yapılmış ola -
cağı Londradan temin olunuyor. 

Askeri Liseler 
Spor Bayramı 

7 Mayıs pazar günü Taksim stadın
da bütün askeri liselerimizin iştira .. 
kile büyük bir spora bayramı yapı
lacaktır. 

Bu vesile ile modern vaSilalan ve 
metodlu çalışma tarzlarile gittikçe 
muvaffakıyet kazanan askeri l~"!le
rimizin faaliyetini yakından görmek 
seyirciler için çok zevklı olacaktır. 

Askeri liselerimiz sabah ve akşam 
jimnastikleri için müzikli bir jimnas
tik plakı da hazırlamışlardır. Bu su
retle yapılan jimnastik hareketleri 
çok güzel ve istifadeli olmaktadır. 

Askeri liselerin spor varlığının ne 
kadar yüksek olduğu malumdur. 

938 - 939 spor birinciliklerini ta
mamlamış bulunan ask~ri okulları
mızın muntazam mesailerile her sene 
derece derece farki?ttikleri ve bir çok 
sporlarda beynelmilel hamlelere yak
laştıklarını memnuniyetle görüyoruz. 

Edirne • lstanbul 
Bisiklet Yarııı ı 

Bisiklet federasyonu 19 Mayısta, 
Istanbulla Edirne arasınra bir bisik
let yarışı tertibine karar vermiş bu
lunmaktadır. Bu koşuya Balkanlar
dan da iki takım lstirak edecektir. 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

"Yazık Oldu 
Ayşe Hanıma .. 

Yazan: Naci SADULLAH 

"Yazık oldu Süleyman efendiye!" 

E K o N o M i 1 
Pamukçuluğumuz Ve 

Devlet Pamllklu 
Endüstrisinin inkişafı 

1938 senesinde Türkiye pamuk is-l
tihsali 66,471 tona baliğ olmuştur.! r-------------"'\ 
Bu miktardan milli mensucat ve ip-1 
lik fabrikalarımızın istihlak ettikle-
ri miktar 22.274 ton olmuştur ki bu-
nun 9.366 tonunu, yani )O 42 sıni 
Sümer Bank'ın işlettiği Devlet pa
muklu fabrikaları istihlak etmiştir. 

1937 de bu fabrikaların umum pa 
muk mübayaatında, tohumu yerli o
lan pamukların hissesi % 49, ec
nebi tohumlu pamukların hissesi 
% 51 di. 1938 de bu nisbetler birin
cisi için % 40 a inmiş, ikincisi için 
% 60 a çıkmıştır. Diğer taraftan 
yaıbancı memleketlere ihracatta da 
bilhassa iyi kaliteli pamuklara itibar 
olunması (yerli cins pamuk ihracatı 
bir yıl öncesine kıyasla % 9 artttğı 
halde Klevland pamuğu ihracatı 

% 85 artmıştır.} Devlet fabrikaları
nın piyasada ihtiyaçtan nisbetinde 
yüksek vasıflı pamuk bulmalarını 

müşkülata uğratmıştır. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atlna 

21 - 4 - 939 

ÇEKLEJC 

5.93 
126.7025 

3.3550 
6.0625 

28.4275 
67.2625 
50.7925 
21.2850 

l.0925 
Sofya 1.56 
Madrid 14.035 
Varş<ıva 23.9025 
Budapcşte 24.0675 
BU kreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5325 
Moskova 23.0025 

ESHAM VE TAHViLAT 

1938 % 5 ikramiyeli 
Ergani 
Reji 

19.95 
19.-

1.175 
Son üç sene zarfında Devlet fab

rikalarının pamuk mübayaalan ye- \., 

kunu 936 dan itibaren sırasile5.4 77, ===========:::ı=:==-===-=-==-
8. 794, 9.366 tona yükselmiştir. 

Bu fabrikalamnızın pamuk mü
bayaalan son beş yıl içinde sened.? 
vasati olarak % 173 artmıştır. 

Beş yıllık program mucibince 
1939 da işletmiye açılacak olan Ma
latya fabrikasile birlikte Devlet pa
muklu fabrikalarının 1939 senesinde 

Mısraı bana, bu sessiz ve iyi in • 
sarfedecekleri pamuk miktarı tak

sanlann hazin ölümlerini hatırlattı-
ribi olarak şöyle tahmin olunabilir: 

de Devlet pamuklu endüstrisinin 
gitgide almakta olduğu ehemmiyetli 
mevkii kafi bir vuzuhln göstermek
tedir. Devlet pamuklu fnbrikalann
da yapılacak tevsilerle bu mevki 
şüphesiz ki daha ziyade ehemmiyet 
alacaktır. Buna muvazi olarak pa
muk istihsalimiz ve bu istihsalde 
yüksek vasıflı ve ecnebi tohumlu 
cinslerin nisbeti de 'ieneden seneye 
memnuniyet verici bir şekilde art
mıştır. İhraç imkanları da (billıas
sa kaliteli pamuklu içinl iç piyasada 
sürüm imkanlarına muvazi bir yük
seliş seyri takip etmekte oldupuna 
göre pamukculuğumuzun pek mü
sait bir ınkişaf içinde bulunduğu 

görülmekte.Çir. 

ğı için gözlerimi yaşartır!" 

Ben, bu sözlerinizi diledikten son 
ra: 

"Yazık oldu Süleyman efendi -
ye!" mısraına adeta ısındım. Fakat 
ayni zamanda düşündüm ki, o mısraı 
yazan şair ,büyük bir haksızlık da 
etmiştir. Öyle ya? Bahsettiğiniz ya
radılışta vatandaşlar daima erkek 
olmazya? 

O yaradılışta bir Ju•d1"r•iız öl -
düğü zaman ne söyliyelim? 

İşte bu adaletsizliği ve eksikliği 
ortadan kaldırmak için, tıpkı ona 
benzeyen bir şiir de ben yazdım. E -
ğer beğenirs-2niz, "Osman Deli" ku
lunuzun bu naçiz eserini de dillere 
destan edin üstat: 

Bir şeyden çekmedi ömründe, 
Kocasından çektiği kadar. 
Evde çorap örer, 
Saçını tarardı. 

Gözleri şaşıydı amma, 
Sürmeleri vardı. 
Bir gece nagihan, 
Göçtü gitti cihandan ... 

• 

Yazık oldu bizim Ayşe hanıma!". 

• 
"Aksı"von •e.:·ı· " ·~,, 

Bir kariim de benden şu suali so
ruyar. 

"- Necip Fazıl Kısakürek na -
mındaki zat, "Haber" gazet.esinde: 

"Aksyon serisi" diye bir hava tut

turmuş, yazıp duruyor. Ben, o yan

lardan pek mana çıkaramıyorum. 

Lakin, hiç olmazsa, şu ıerlevhaya 

bir mana vereyim. Lutfen bana söy

leyin: Bu "aksyon" ne demek Allah 

aşkınıza?" 

Vakıa, o basit kelimenin manası

nı, hemen herkes bilir amma, bu ka

dar nazikane, zarffane ve mütevazia

ne sorulmuş bir suali cevapsız bırak
mıya da içim varmıyacak: Necip Fa
zılın yazılanndaki serlevhayı ıu ke
limelerle tercüme edebiliriz: 

"- Amel serisi!" 

Ceza Gören 
Futbolcular 

Maçlardaki sui hareketlerinden do
layı futbol federasyonu Beykoz klü
bünden Saide bir ay, HilAl klübün
den Aküe de iki ay boykot cezası ve
rerek Istanbul Beden terbiyesi di
rektörlüğüne tebliğ etmiştir. 1.4.939 
tarihinden itibaren ceza müddetle -
rince takımlarında oynayamıyacak

lardır. 

Fabrikalar Kilo 

Kayseri Bez 
Nazilli Basma 
Bakırköy Bez 
Ereğli Bez 
Malatya Bez 

4.150.127 
3.177.000 
2.279.203 
1.445.264 
1.110.000 

Yekun: 12.161.07-ı 

1939 Türkiye pamuk istihsali 
1938 in ayni olduğu takdirde bu se
uc k<:tf".U.ınıa ı:> ... • ı ... ~ .ı.aor.1..1\.cu.ıu·ıuın 

pamuk istihlaki umum mahsule na
zaran % 18 e baliğ olacaktır. Bu ra
kamlar memleket pamuk istihsalin-

Breslav Sergisi 
Şehrimiz T1r.ıır~t rırhıc• P~~-1 

gısı ıçın hazırlattığı muhtelif mahsul 
ve sanat nümunelerini sergide teşhir 
edilmek üzere dün Berlin Türk Ti
caret odasına göndermiştir. 

AVRUPA VE AMERİKAN AMBALAJ 
ve ETİKETLERİLE ŞANTAJ yapılmaktadır. Fransızca, İngilizce keli
melerle uydurma isimlerle piyasaya çıkarılan ve fahiş fiyatlarla satılan 
bazı malları almak hesenize ve sıhhatinize zararlıdır. 

HASAN 
Amerikan 

ITRIY A Ti hakiki 
mallarından bile 

Tabii 

Avrupa ve 
üstündür. 

Güzellik 
Hakiki 

Gençlik 
Ancak 

~ 

HASAN 
ITRIYATILE Temin Olunur. 
Hasan Kolonyası, Lavantaları, Esansları, Pudrası, Kremi. Briyantini, 
Ruj ve Allıkları ve her türlü parfömerisi yurdun her tarafında aran
maktadır. En yeni metodlarla yeniden hazırlanmaktadır. 

HASAN Itriyat ve müstahzaratının azlığını bahane ile piyasada 
fiyat yiikseltiyorlar. Şubelerimiz hakiki fiatlariyle müşterilerimizin 
emrine amadedir. . 
İzimirde Kemera1tında. KaraköYde Köorübasında subelerimlz açılmıştır 
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• AKDENiZ SiY ASETININ CAN NOKTALARINI TESBIT EDEN IZAHLI HARiTA 
1 

İspanyanın İtalyan askerleri tarafın

dan iı;gali Ccl>elltankı tehdit tmek

tedlr. Cebelitarıksa Akdeni7Jn en 

mühim boğazı ve İngiliz Şark yolu-

nun geçididir. 

PıAKE.5 
t 

7 
Arnavutluğun zaptı ile İtalyan filo
sunun Adriyatiği korumak için ay
nlan kısmı serbest kalmıştır. Bu su
retle 97 tahtelbahir, vesair kuvvet
lerin Akdenize çıkmnsını mümkün 

kılıyor. 

Arnavutluğun haritadan ta
rihe göç etmesi veya ettiril

mesi münasebetile basılan yığın 
yığın yazılar arasında - Kral Zo
go, Duçe Mussolini, payitaht Ti
ran isimleri kadar - çok anılan bir 
ad da Korfodur. 
Başta Ingiltere olmak üzere 

bütün Avrupa devletleri, Italyanın 
Arnavutluktan son Korfo ad:ı
smı da işgal ve yeni bir Umumi 
Harp yangını iş'al eylemesinden 
korkuyorlardı. Gazeteler de bu 
korkuya tercüman olarak sık sık 
Korfodan bahsediyorlardı. 

Korfo, dillerde dolaşmak taliine 
\'eya talisizliğine z a m a n ı -
mızda uğramış değildir. Yarım ay, 
yahut yarım orak şeklinde oldu-

·ı 
ğundan dolayı Drcpanon Adı ı.e, 

taşlık bir ada olmak yüzünden de 
Şera ismile hayli bir şöhret aldığı 
gibi ilk tanınmış sakinleri olan Fe
açalıların musikiye muhabbetle -
rinden ve terennüm sanatindeki 
maharetlerinden dolayı Hommerın 
Odisesine dahi - !akat Feaçya o
larak - geçmiştir. Büyük şair o e
serinde sesile bütün bir ada hal
kını mest eden bir kör sanatkarı 
yadeder. 

Drepanon, Şera, Feaçya adlan
nı aldıktan sonra şimdiki adının 
kaynağı olmak üzere Corcyra is
mini takman ve ancak yüz yırmi 
mil muhitinde bulunan bu ada, 
meşhur tarihçi Thucydide'in ese
rinde önemli menulardan bit'i ol
muştur. Çünkü onu tasarruf et • 
nıek hırsile Corinthe ve Atina hü
kümetleri tam yirmi yedi sene bo
ğuşmuşlar ve Korfo ismine büyi.ik 
bir şöhret vermişler idi. Eski Yu
nanistanın esarete düşme:;inden 

sonra Kor:fonun şöhretini Roma 
tarihine ait bir çok vakıalar y a-

. 
2 

Madr:ld'fn İtalyan Alman hava kuv-

veUerlne havat bir i1s olması pek 

muhtern<?ldir. Fransa üzerine hava 

hücumları kolaylaşmıştır. Maddtten 
Roma 870 mildir. J\1adritten Berlin 

1200 mildir. 

3 
Cebclitank Boğazının fid t:ırabna 

konulacak düşman toplariyle İngiliz 

filosunun geçidini tehdit ebnek lm

kin dahiline girmiştir. Bu vaziyet 
İngiliz donanmasını hayli düşün-

dürür. ' 

• 5 
Poı-Uklzin İtalyan kuvvetleri tanı.- İspanyol Merakeşlnin işgali Fransız 
tından işgali takdirinde, oralarda tn
iiltere aleyhine hava üsleri tesis ~ 
dillr. lngilterenln Cebelitank tari
kiyle olan Şark yolu kapandıktan 
sonra, Ümit Burnu yolu da Porte-

Senegnllni ve Dakan tehdit eder. 
Başka tara Gardan tclıdit edllon 

Fransanın Daknn hava tarikJyle in

dirilecek kuvvetlere karşı orasını 

kizden tehdit edilmiş olur. müdafaa edebilmesi meşkCıktur. 

5. 
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6 
Balear Adalarında kurulacak hava! 

ve bahri üslerin bilyilk eht'mmiyeti 

olacaktır. Majorka'nın merkezi Pal

tna İtalyan işgalinde bulunmakta
dır. Böylece İngiliz büyük :filosunun 

manevra sahası daralmış sayılır. 

Y' A 

o Kıvsk. 

,, 
T U R K / YE 

C EZ.A lf/ . , 

8 

Haritada Yugoslavya vr.ziyetinin va
hameti anlaşılır. Çünkü üç taraftan 
tehdit edilmektedir. Şimal hudu
dunda Almanya Arnavutlukta İtal- ı 
ya, ve AdrlyaUk kıyılarında da İtal-
yan filosunun tehdidi ~vcuttur. 

• 1 .. 

9 

L I Jj 

İtalya Amavutıuıtu ışgal eder etmez 
Korfu adası birdenbire büyük ehem. 
miyet kesbettl. Hu ada Adrlyatik de
nizinin ağzını kapar. Ehemmryetine 
binaen o adaya İtalyanın g0z dikmi~ 

olduğu muhakkaktır. 

A 

10 
Muharebe başlarsa, fnglltcrenln Yu
nanlstnnn verdiği teminatla bütün 
Yunan limanlarının İngiliz deniz 
kuvvetlerine açık bulundurulacağı 

demektir. İngiliz amlrallığı Akde
nizdekl vazlyeU bu suretle bir de-

receye kadar düzeltmiş oluyor. 
•ZWlf•111• 

' . . 

TARiHTEN YAPRA~(~R 
•. ' . 1- •, 

. ~~ . .t,. ' . . . . o:. 
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Yakın Şarka gidip gelen ve Çanak

kaleden geçen gemiler İtalyanların 
1912 denbcr! işgalleri altında bulun-

durdukları on iki ada tarafından 

tehdit edilir. 

Korfuda Türkler 
şatmıştır. Son Makedonya Kralı 
Persce, Roma emperyalizmine kar
şı yaptığı mukavemet tecrübele -
rinden biri için bu adayı seçmişti. 
Utique'li meşhur Katonun CicP.
ron'un, Agrlppine l'Alinee"nin ve 
bu ayarda bir çok Romalıların Kor
fo tarihine isimlerini karıştırdıkla
rını görüyoruz. 

K orfo, Romanın ikiye böliı
münde şark hissesine düş

müş ve Bizans bayrağı altına gir
mişti. Normandiyalı1ar iki kere o 
bayrağı kendi bayraklarile değiş -
tirdiler, ltıkin adada dikiş tuttura
madılar. Bizans imparntorluğunun 
Latinler arasında paylaşılması sı

rasında Korfo Venediklilerin eline 
düştü, bir aralık Napoli kralları
na intikal etmekle beraber yine 
onların idaresine intikal etti 

Osmanlıların istila devirlerinde 
I{orfo bu vaziyetteydi Venediğin 
bir vilayeti ıdi. Adriyatik denizi
nin Arnavutluk tarafına tesadüf 
eden kıyılarını aşağıdan yukanya 
doğru tamamile zaptetmiş. wöbür 
yakaya da - daha Fatih Sultan 
Mehmet devrinde - :ısker di5k -
müş olan Türklerin o deniz ağzın
da !>ir karakol gibi görünen Korfo
yu ihmal etmeleri Akdenizde on
dar: daha mühim adalar bulunma
sından ve Venedik hükumetinin 

~~-~-.. Yazan~ 4~~ 

M. Turhan TAN 
de Topkapı sarayına kavuk salla
yıp durmasından ileri geliyordu. 

Fakat Kanuni Sultan Süleyma
nm şarkta, Hint denizinde, Alman
yada meşgul olmasından, Andrea 
Doryanın Akdenizde v."?hmi bir üs
tünlük iddiasile propagandalar yap 
masından cesaretlenen Venedikli
ler, Türklüğe - sinsi sinsi - za
rar vermek politikasını gütmeğe 
başladıklnrnıdan lstanbul ile Ve
nedik arasında da bir şeker renk
lik peyda olmuştu. Girit adasında
ki Venedik filosu kumandanı Ciro
lamo, genç Mürabit adh bir fürk 
korsanını pusuya düşürmekle, Pro
,•editör Kontarini adlı bir Vene
dik zabiti de bir Türk ticaret ge
misini zaptetmekle o şeker r enkli
liğin - Türkler cephesinde - kır

gınlık ve kızgınlık derecesini bul
masına sebep olmuşlardı. 

S ultan Süleyman bu cürPt
lerin kabule saik tarziye

lerle affettirilmesini Venedlğe ih
tar için Yunus Bey adlı b ir elçi 

göndermişti. Venedik amirallerin
den Kont Grnde Niko, kuvvetli bir 
filo ile Türk elçisinin kadirgalan
nı denizde takiy etmek küstahlığı
nı denizde takip etnl'ek küstahlığı
Venedikliler aleyhine yüriımesıni 
istiyen - Andrea Doryanın bir 
takım entrikaları takip ettiğinden 
Istanbul, soğukkanlılığını bıraktı, 
Venedlklileri silah ile tedip etmek 
kararını aldı. 

işte bu kararın tatbiki sırasında 
ve 1537 ağustosunun yirmı beşin
<ie Barbaros Hayrettin kumanda
sında bulunan bir Türk filosu Kor
fo adasına yanaştı, vezir Lıitfi pa
şanın emri altında bulunan yirmi 
beş bin kişilik bir kolorduyu ka
raya çıkardılar Dört giın sonra ve
zir Ayas ve Mustafa paşalar da 
- yardımcı bir !ırka ile - adaya 
gelmişler ve bütün adayı işgal al
tına almışlar idi. 

Fakat kale, mukavemet ediyor
d u. Çünkü toplar, yerin çok arıza
lı olmasından ötürü, kale üzerin-

de müessir olacak surette yerleş
tirilememişti. Adanın karşısına dü
şen bir yerde Bastiyada otağ kur
durmuş olan padişah da muhasara 
işlerini oradan murakabe ediyordu. 
Bir gün kaleden atılan bir gülle, 
hendekte yer almış olun Türk as
kerlerinden dördünü oldürdüğiın
den hünkar heyecanlandı, kuru 
bir taşlıktan ibaret olan Korfonun 
böyle dört değil, tek bir Türkün 
bile kemiğine değmiyeceğini soy
ledi. Muhasaranın kaldınlmasım 
emretti. Bunun üzerine ve 7 eylül
de Lı'.'ıtfi Paşanın kolordusu ge
milere naklolundu. Demek ki Türk
ler bu meşhur adada şu ilk 7.iya
retlerinde ancak on iki gün kal
mışlardır. 

S erdar Lutfi Paşanın kendi 
tarihinde, bu muhasara 

hakkında bir kaç satırdan fazla 
yazı yoktur. Fakat Frenk tarihleri 
Türklerin adadan çekilişini mağ
lup olmak manasına alırlar ve o 
suretle tasvir ederler. Halbuki Ve
nediklilerle - Korfonun muhasa
rası suretile ve 1537 de başla

yan - harp, (1540) ta - Vencdik 
cümhuriyetinin ricası üzerine -
sulhe munkalip olmuş ve Istanbul
da Senatör Luviçi Badoero ile Os
manlı vezirleri arasında bir mua
hede imzalanmıştı. Bu muahede 

.. "·-- . 

.. 
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En son haber olarak, İspanyol sula

rına hareket ettiği söylenen kırk 
parça geminin Akdenizdeki bahri 
muvazeneye ne kadar tesir edeceği 

malWııdur. 

mucibince Venedik cümhuriyeti 
Malovazi, Napoli di Roma limanla
rile Dalmaçya sahilindeki Nadin, 
Orana kalelerini ve Akdenizdeki 
yedi adayı (Siklad adalarını) Türk· 
lere terkediyor ve üç yıl süren harp 
vaziyetinden dolayı Topkapı sara
yına üç yüz bin duka altını ödü
yordu. 

Muahedenin şu hükümlerinden 
pek açık olarak görülüyor ki, Türk
ler, Korfodan - adayı verimsiz 
bulduklarından dolayı - çekil -
mişlerdir. Nitekim hakikatı inkar 
edemiyen Frenk tarihcileri de bir 
hayli kekelemeden. tereddiitt~n 
sonra şu mütaleayı yürütmek zo
runda kalmışlardır: 

"Osmanlıların Venedikle .nuha
rebeleri bu şekilde sona erdi. Du 
harp sırasında Türk orduları ııem 
Avnıpada, hem Asyada meşgul ol· 
muşlardı. Barbarı:>S Hayrettin Ak
denizde Venediğin. Papanın Şarl

kenin müttehit ve müttt>.fik donan
masını mağlı'.'ıp ederken Sultan Sü 
leyman Buğdan prensin, memleke
tinden tard ile oraya başka bir hü
kümdar tayin ediyor ve Süleyman 
Paşa, muzaffer silahJannı Hındis
tana kadar götürerek orada büyük 
işler başarıyordu." 

M ısırın Napolyon Bonapart 
tarafından baskın yapılarak 

zaptolunması üzcrıne Osman!1 -
Rus - Ingiliz hükumetlerı ara -
!anda yapılan ittifak netıcesi ola
rak girisilen bahri teşebbüı:ln sı
rasında, 5 kapak. 6 fırkatevn ve 
sekiz on küçiık gemiden mürekkep 
Rus filosu ile alb k:alvon dokuz 
firkateynden ve ild düzüne kır
langıçtan teşekkül eden Osmanlı 
filosu Korfo adasını zaptetmişler, 

(Sonu: Sa. 10, sü. 6) 
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Şeyh Ayak öpüyordu 
Oda Tıklım Tıkhm 
~'Şehzade Hazretleri 

Dolmuştu, Bir Arahk Biri 
Geliyorlar .. Diye Haykırdı 

::..- Ganimet, dedi, yaman. Gel 
gelelim ki paylaşılmasına imkan 
yok. Ortaklaşa gönül idaresi de 
müşkül. Onun üzerine düşündü
nüz, kırk yıllık dostuluğu bir kız 
uğrunda feda etmemek için onu 
devletlu şehzadeye satmayı tasar
ladıruz. Çok akıllı kişilermişsiniz. 

Yalnız şehzade sarayının korsan 
artığı yosmalar için kurulmadı

ğını düşünmemişsiniz .. 
Ve iki diz üstü geldi, barbar 

bağırmaya koyuldu: 
- Tez, çıkın, gözümün önün

den yıkılıp gidin. Yoks~ şimdi cel
latlar get!rtirim, derinizi yüzdü
rürüm. 

Deli Cafer de, Karakadı da beht 
içindeydiler, bön bön herifin yü
züne bakıp susuyordular. Çünkü 
böyle bir kabule uğramak hatır

la.\"ından geçmemişti, kendilerina 
çirkin işler ve maksatlar atfoluna
cağıru asla düşünmemişlerdi. Fa
kat herif gittikçe feryadı arttırdı
ğından ve çok ağır kelimeler kul
lanarak kendilerini tahrike giriş

tiğinden o beht ve hayret silindi, 
iki yiğit denizcinin gözleri büyüdü, 
renkleri uçtu ve üç l:eş saniyelik 
bir zaman içinde kerametlu şeyh 
Şüca hazretleri, oturmakta bu
lundukları: posttan yere atıldı, bir 
yumr'uk .yağmuruna tutuldu. 

Korsanlar, öküz deviren cinsten. 
yumruk taşıyorlardı. Şeyh Şüca, 
• bir iki öküz kuvvetinde görün
m~ine rağmen- bn müthi§ yum
ruklara uzun müddet dayanamadr. 
Küiürü ve feryadı bırakarak ayak 
öpmeye koyuldu. O koca gövdesile 
yerde sürüne sürüne Deli Cafcrin 
topuklarına ağzını koyuyor ve bir 
lihza sonra ayni ağzı Karakadının 
papuçlarma sürüyordu. Lakin k:>
pardığı feryat bütün daireye ak
settiğinden şu ve bu dayak sah· 
nesinin cereyan etmekte olduğ!l 
odaya gelmeye başlamıştı. Şeyh, 

faciayı bilmiyerek seyre gelenlerin 
hayli kabarık bir yekiln tuttuğunu 
-yüzü koyun süründüğü sırada-

görmekten geri kalmaöığı ve kor
sanlar da gazaplarını yenemiye
rek yumruk sallamakta devam et
tikleri cihetle sahne birden değiş
ti, topuk öpüp duran ağrz bu se
fer, daire halkından yardım di
lenmeye koyuldu. Kerametmeap, 
ayağa kalkmamakla, kalkama
makla beraber, adamlarını imda
da çağırıyordu: "Katilleri tutun, 
şehzade sarayına baskın yapanla
rı yakalayın,, diye bağırıp duru
yordu. .,..,. 

Odaya dolanlardan bir kısmr 
Deli Caferle Karakadının adını, 

konuklara memur olan adamdan 
duyup öğrenmişlerdi. O sebeple 
kendilerine el kaldırmaktan uta
nıyorlardı, çekiniyorlardı. Bu iki 
ünlü denizcinin hüviyetini henüz 
öğrenmiyenler ise şeyh Şücanın 
vaziyetinden ibret alarak araya gir· 
mek istemiyorlardı. Ar:cak bir iki 
betbaht. şeyhten ikram görmek 
düşüncesileı korsanların yakasına 

yapıştığından bir az güldürücü o
lan sahneye fecaat bulaştı, o bet
bahtlarm birer yumrukta dişleri 

boğazlarına aktığından şeyhin fer
yadına kanlı harhareler de karış
tı. 

v aziyet ne gibi safhalardan 
geçecek ve nasıl bir neti~ 

ceye erecekti? .. Bunu ne dayak !l
tanlarla o dayağı yiyerıler, ne de 
seyredenler biliyordu. Fakat eşik 
önünde durara dövenl re ve dö

vülenlere uzaktan merhaba de
meyi tercih edenlerden birinin an
sızın "Şehzade hazretleri geliyor
lar!." demesi üzerine durum de
ğişti, Şeyh Şüca - inanılmaz bir 
hamle ile- yerinden-fırlayıp ka
pıya koştu, dişleri dökülenler du
daklarındaki kanlı salyaları men
dillerile silerek birer tarafa çekil
di, korsanJar da bu değişiklikten 
hayrete düşerek oda ortasında di
kile kaldılar. 

Şehzade Murat, bir çok dualar 
sıralıyan Şeyh Şücanın önünde yü-

rüyere}\: odaya girince şöyle bir 
bakındı, sonra yüzü gözü bere i
çinde bulunan şeyhe yüzünün çe
virdi: 

- Ne o hazret, dedi, burada gü
reş mi vardı, yoksa dövüş mü? 

Ve korsanları göstererek ilave 
etti: 

- Yoksa seni şu hale koyan bu 
yiğitler mi? .. Onları nereden bul
dun, hele güreş yapıp da nıaskara 
olmayı nereden hatırladın? .. Şeyh
lilde pehlivanlığın ·münasebeti ne? 
Yoksa fazla tesbih çekmek yü
zünden kaçırmaya mı başladın? .. 
Şeyh Şüca bu bir sürü suale na

sıl cevap vereceğini henüz kesti
remeden Karakadı, şehzadeye doğ
ru ilerledi, mertçe selamladı: 

- Şehzadem, dedi, izin verir
sen kaziyeyi analtayım. Yalnız şu 
kalabalık dışarı çıksın!. 

İkinci elimin oğlu, Şeyh Şüca 

dan başkalarını bir işaretle odadan 
dışarı sürdükten sonra bir köşeye 
oturdu, merak ile ve b&tta heyecan· 
ile Kar~kadryı dinlemeye koyuldu. 
O, inandıran ve itiraz kabul etme
yen selis bir ifade ile macerayı an
lattı, sonunda sesini yükselterek 
şu ricada bulundu: 

- Şimdi sen elini yüreğine koy 
doğru söyle: suç ölende mi, öldü
rende mi? Biz, Vem~dik kadırga• 
sile cenkleşip bir esir tutuyoruz, 
onu senin hizmetine layık. bulu
yoruz, bir çok zahmetlere katla
nıyoruz, denizde yüctiyoruz1 kar .. 
da yürüyoruz, saraya geliyoruz. 
Bu adam bize ağız dolusu sövüyor, 
üstelik derimizi yilzdürmeye kal
kışıyor. Biz, rahmetli deden Süley
man hanın devrinde ün almış, Bar• 
barosla dolaşmış, Turgutla yoldaş
lık etmiş denizcileriz. Bu şeyh gi
disi gibilerin bize küfür etmesine 
nasıl tahammül ederiz?. 

Şehzade Murat, heyecan duy
mak için çok şeyler feda eden bir 
adamdı. Masal olsun, sahih olsu."l 
canlı bir vaka dinlerken Adeta gaş
yolurdu. Şimdi Karakadının hika-

...... Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 32 ...... 
;;;_ Sana bunu vaadedemiyeceğim, dedi. 
Birdenbire omuzlannı yakaladım ve avuçlarımın 

içinde şiddetle sıkarak inledim: 
- Bu son ve kat'i s&zün mü?-
- Evet!.. 
- Yalan söylüyorsun.. Sen bu karan pek yeni 

verdin Nüvid! .. Bir kaç dakika evveline kadar bana 
dönmeğe hazırdın.. Bir düşünce zihnini çeldi.. Ben 
bunu anlamak isterim ... 

- Yanılıyorsun ...• 
- Hayır!.. Daha evvelsi akşam kendini kolları-

ma nasıl bıraktığını hatırlıyorum.. Bugün buraya 
gelişin de bu vaat içindi. 

Bir kahkaha savurduktan sonra vahşi bir sesle 
devam ettim: 

- Artık benden korkuyorsun, belki de ikrah edi
yorsun değil mi? .. Anlattığım şeyler tüylerini ür
pertti değil mi? .. Kana susamış bir caninin, bir al
çağın, bir köpeğin kansı olamazsın, değil mi? .. Hal
buki her şeye rağmen olacaksın .. Olacaksın Nüvid!. 
Karım olamasan bile metresim olacaksın.. Her ne 
gekllde olursa olsun bana döneceksin! .. 

Yüzüme dehşetle bakıyordu. Kollanmdan kur-
tulmak için beyhude çırpınırken hıçkırarak : 

- Haluk!.. Merhamet et!.. Diye yalvarıyordu. 
Fakat yavaş yavaş başı omuzuma, sonra da göğ

süme düştü. Göz yaşlan arasında kesik kesik mı
nldanıyordu: 

- Sen, bütün kabahatlerinle, kendine reva gör
düğün bütün fena vasıflarla benim kalbime hakim
sin .. Anlattığın şeyler bu hakimiyeti zerre 1rndar 
sarsmadı Halfık!.. Suçlu olan sen değilsin. Taliin 
ve tesadüflerdir ... Mariz bir ruha, volkanik düşün
celere ve coşkun ihtiraslara malik oluşun da, yine 
senin değil, yaradılışının kusurudur.. Seni niçin 
itham edeyim? .. Senden niçin yüz çevireyim? .. Gii. 
rüyorsun ki arzunu reddedişimin sebebi zannettiğin 

şeyler değildir ... Evet, bir sebep var!.. Hem bu se
bep tahmin ettiğin gibi birkaç dakika evvel derin 
bir düşünüşle zuhur etti. l<"'akat, onu sana kat'iyen 
söyliyemem!.. Çıldırmak değil, kudurmak raddesine 
gelmiştim Kısık bir inilti ile: 

- Pekala! Kalsın!. dedim. 
Birdenbire kollarını boynuma doladı. Göz yaşın-

dan sırsıklam olan yanaklarını yüzüme sürerek: 
- Darılma!. Beni affet!. diye fısıldadı 
Sonra ,ani bir düşünce ile ilave etti: 
- Sana bir gün bu sebebi bildiririm ... Şimdi öniL 

müzde bir ümit merhalesi var ... Ali Rıza yaşamıya
cak olursa zaten hiçbir mesele kalmıyacak ... Bekli
ye1im .. Sabredelim Haluk!. 

Bir ümit merhalesi!.. Bunu bildiğim halde, kula
ğımın dibinde tekrar edilmesi gönlüme ferah vermiş
ti. Sevinç karışan coşkun bir muhabbetle bu güzel 
başı göğsüme bastım. 

.Mes'ut, çok mes'uttum ... 

* Garnizona döndüğüm zaman ortalık kararmıştı. 

Akşam yemeğini gayet iştahsız yedikten sonra, göz 
kapaklanma çöken ağır bir uyku ile yatağıma gir. 
dim ve derhal uyudum ... 

Lakin sabaha karşı gözlerinıi açtığım zaman vü
cudüm ateş içerisinde idi. Başım çatlıyacak gibi ağ
rıyor ve bütün kemiklerin kırılmış gibi sızlıyordu. 

Tekrar daldım. !kinci defa uyandığım zaman her 
tarafta lambaların yandığını ve arkadaşlarımın ya
taklarında bulunmadığını gördüm. Derhal yanıma 

geldiler. 
- Nasılsın?. diye sormağa başladılar. 
Meğerse ertesi günü akşamı olmuş, hatta yatma 

zamanı yaşlaşmıştı. Garnizonun dkotoru yanıma 

geldi. Derece koydu. Sonra nabzımı tutarak: 
- Geçmiş olsun! dedi. Bir şeyiniz kalmadı .. Lakin 

bir hafta istirahat edeceksiniz.. Dimaği ve ruhi bir 

TAN 
yesini derin bir heyecan ile dinle
mişti. İhtiyar korsanın susması ü
zerine kendini ancak topladı: 

- Hakkınız var, dedi, şeyhim 
size yakışıksız davranmış. Fakat 
siz de insafsızlaşmışşıruz, onun pes
tilini çıkarmışsınız. O halde şeyhe 
yahut size ceza vermeye lüzum 
yoktur. Ödeşmiş bulunuyorsunuz. 
Ve Şeyh Şücanın yüzüne bakma-

dan ilave etti: 
- Şimdi o kadar övdüğünüz kı

zı görelim. Nerede bu hasba? 

1 - Burada, bizi koyd.ukları dai-
rede! 

- Zahmet olmazsa gidiniz, ken
disini alıp buraya getiriniz!. 

Beş on dakika sonra Osmanlı 
Veliahtı ile Venedikli Sinyorita 
Bafa karşı karşıya gelmişlerdi, bir
birlerini gözlerinin olanca görüş, 
seziş ve anlayış kabiliyetile süzü
yorlardı. 

Erkek, tabatiyle pervasızdı, a
nasının karnından beşiğe değıl, 
yüzlerce halayığın kollarindan te
şekkül eden pamuk ve muattar 
bir kucağa düşmüş, bütün haya• 
tını ayni kucakta geçirmiş ol
maktan gelme bir alışkınlıkla, 
karşısına getirilen kızın açık ve 
gizli bütün güzelliklerini keşfe 

çalışıyordu. Lakin Bafa da cesur
du. Yan dünyayı avuçları içinde 
tutan Türklerin İmparator mevki
inde bulundurdukları bir haşmet
penahın oğlile karşılaşmamış tıı, 

müsavi seviyede biriyle yüzle§
miş gibi iradesine sahip, vakarı
na sahip, gururuna sahip bulunu
yordu. Onu kısa bir baş işaretiyle 
selamlamış ve sonra gözlerini, sar
sılmaz bir sebatla, şehzadeye di
kip incelemeler yapmıya koyul
muştu. Ona, bu yaman ,cüret şuu
runun üstünu ve altını saran me
raktan, ayni zamanda "Bahtını 
bütün açıklığile okumak,, ihtiya· 
cından geliyordu. 

Merakını tahrik eden, şehzade

nin bünyece taşıdığı kıyme~lerlıı 

veya kıymetsizliklerin mahiyetiy
dL Bunlan bir çırpıda görmek, 
kavramak ve öğrenmek için ru

hunda enikonu bir kıvranış, bir 

sabırsızla1:1ış vardı. Bahtım oku

mak ihtiyacı ise, gayet tabiiydi. 

Çünkü taht yolunda ricate mah
kum olmamak için bahtının falso 

yapmaması, şehzadenin - kayıt

sız ve §artsız - kendini beğen -
mesi lazımdı. 

İşte bu sebeple kirpiklerini kı
pırdatmadan, gözbebeklerini ku
çük bir hedef inhirafına uğrat

madan şehzadeyi tepesinden tır -
nağına kadar süzüyor ve bu süzi.iş 
sırasında genç prensin bünyevi 
kıymetlerini de ölçüyordu. 

(Devamı vari 
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I<itaplarda I<açaklara 
Ağırlık Basitlik Mersiye 
Meselesi Yerine 

(Başı 5 incide) 

lerle ifade etmek ne kadar güç, 
hatta hazan imkansızdır. Yazmak, 
mütemadi bir fedakarlıktır sözün
de herhalde büyük bir hakikat var
dır. Yüksek bir mütefekkirin fi -
kirlerine tarnamiyle nüfuz edebil
mek için, kuvvetli bir fikri cehtle, 
kelimelerin ve cümlelerin altında 
bizzarure gizli kalan manaları 

kavramak lazımdır. 

Binaenaleyh, bir müellifin bli
tün'fikirlerini, bir okuyuşta anla -

mamıza imkan yoktur. 

Fakat herhalde üstat eserleri -
ni, kıymetli kitapları eksik anla -

ı mak, üçüncü derecede, kıymeti 

meşkük eserleri tam anlamaktan -
fikri inkişafımız bakımından - çok 
daha fayd:ılıdır. 

Ve bu sonuncu hüküm, çocuk
lara vereceği ders ve ders harici 
kitaplara tamamiyle kabili tatbik
tir. 

Ş uphesiz çocuşlara okutacağı· 
mız kitapların onların sevi

yelerine göre ayarlanmaları, ya
ni onların bu kitapları anlamak i -
çin yapmağa mecbur oldukları ve 
zihni cehdi imkansız kılacak dere
cede seviyt!lerinden çok yüksek ol
mamaları lazımdır .. Fakat ikinci 
mühim esas da katiyen ihmal edil
memelidir- Edebi kıymeti olma -
yan, ufuk açmayan , rnuhayyeleye 
kanat vermeyen, asil hislere ve ah
laki kıymetlere karşı heyecan u -
yandırmayan, fikri ve kalbi besle
meyen ve yükseltmeyen, yavan ve 
ruhsuz kitapları çocuklara verme
melidir. 

Reşat Nuri, Falih Rıfkı, Refik 
Halit, Yakup Kadri, Anatol Frans, 
Servantes, Kiplin, Edgar Po, hat
ta Şekspirin eserlerinden alınan 

parçaları ihtiva eden okuma kitap
ları • anlaşılmaları güç dahi olsa -
ikinci ve üçüncü derecede muhar
rirlerin - çocukların seviyelerine i
nerek - yazdıkları yavan ve kıy -
metsiz yazılarla dolu kitaplara yüz 
defa müreccahtır. 

Çocuklarımızın ve gençlerimi
zin bu feyzli ve velut kaynaklar -
dan kana kana içmelerini müm -
kün kılmalıyız. 

Şüphesiz dokuz on yaşındaki 

bir çocuk bu mahiyetteki eserleri, 
onların manalarını tamamiyle an
lamaksızın. bütün güzelliklerini 
duymaksızın okuyacaktır. Fakat 
herhalde o yaşta anlayabildiği ve 
duyabildiği kadarı onun için bü -
yük bir fikri kazanç olacaktır. 

(Başı 5 incide) 
Bunlar da tarihln ve saltanatın 

bu icaplarına riayet etmişlerdir. 
Benim demek istediğim şudur: Ka
çaklara mersiye yerine kahraman
lara destan yazmalı. 
Eğer mutlaka yantk bir şey yaz

mak lazımsa, dediğim gibi yaz· 

mak, yazıların en merdanesi olur. 

Türkün en kara gilnlerinde Ver
saydaki birer numaralı heşcriy~t 
gangsterleri Türk milli mücadele
cllerine (e~kıya) dedikleri zaman, 
erkek ve asil bir ses yükselmişti, 
kahraman ve asil ruhlu Briyamn 
sesi ıöyle haykırmıştı: 

- Efendiler! Sizin eşkıya de

dlklerin1ze vatanperver kahra

manlar denilir. 

Bu haykmşın mlnm•tlnl kalble

rimizde nesilden nesil~ ebediyen 

taşıyacağız. 

Bugün Malisya dağlannda can 
verenler için de bunu söylemek re
vardır. Sebep olduktan sonra bı
rakıp kaçanlara mersiye yazmak 
gübre insanın harcıdır. Adam ola
nın elinden gelmez. 

Bence Arnavutluğa Hldıran18'1' 

için de ağır ve fena sözler ıöyle
mek ne doğrudur ne hakir. Hilka· 
tin seyri ve lcaplan böyledir. Mil
letler, milletlere nasıl saldıragel· 

mişlcrse öylece saldıra Kidecekler
dir. Her iki tarafın da kendilerine 
göre, kendi bakımlarından man
tıklan, davaları ve hakları vardı, 
bundan so~ra da böyle olacaktır. 
Edebiyatın, felsefenin, hukuku 
dilvcl palyaçoluklanıun burada 
yeri yoktur. Biri (hakkımdır ala
cağım) daYasiyle saldıracak, öte
ki de (Hakkımdır vcrmiyeceğ'imJ 

davaslyle karşı duracak. Ve ~isi
nin de döktüğü kanl&ı· hilnnete 
değer. Veyi bu meydana atrlmı
yan yllrel'i ürkeklerle sinirj gev
şeklerin hal1erine! 

işin realitesi budur. Alt tarafı 

ma!laldır, lifıgüzaftır. 

Yalnız arada şu kiiçük fark var• 
dır: Bu işlerde saldıranlara u· 

harip, karşı duranlara kahraman 

derler. Hele küçük ve zayıf ise

ler ..• 

İkinci perde açılmıştır efendi

ler! Kaçaklara men.iye yerine 

kahramanlau destan yaırnız. Eli
nizden gelmiyorsa hiç olmazsa be

şeriyetin merslyeslnl yazmiya ha

zırlanınız. 

buhran size muvakkat sıtma ya,p,tı ... Eğer açılmasay
dınız endişe edecektim ... 

ğa gayret etmelisiniz.. Erişilmiyen bir emel, yahut 
yarım kalmış bir saadet için ümitsizliği pek ileri gö
türmek asla caiz değildir. Elinizden biri giderse, yo
lunuzu bekliyen bir diğeri vardır. Saadet öyle bir 
şeydir ki, giden onu üstünde götürmez, yaşamasını 
bilirseniz daima sizinle kalır ... 

Bir haftayı cebri değil, zaruri bir istirahatle ge
çirdim. Çünkü bir türlü kendimi toplıyamıyordum. 
Bir hafta sonra, havanın pek soğuk ve yağmurlu ol
masına rağmen kasabaya indim. 

Bu sıralarda Rusya karışık bir halde idi. (Bolşe
vik - Menşevik) ihtilali çıkmıştı. 

Kontun, beni görür görmez ilk sözü bu oldu. O
muzlarımı silktim. Fakat o endişeli bir yüzle: 

- Zannedersem "Kansk" ta daha fazla kalamıya
caksınız, dedi. Bu söz beni çıldırtmağa yetmişti. Te-
laş içinde: 

- Neden, neden?. diye sordum. 
- Haber aldığıma göre iki gün sonra şarki Siber· 

yada ve "Harbin" hududundaki "Dauriya" garnizo
nuna sevkedileceksiniz ... 

Hemen oradaki iskemlenin üstüne çökmüştüm. Is
yan etmek, bağırıp çağırmak istiyordum.. Lakin 
bunlar neye yarıyacaktı?. Kurbanlık koyun gibi bizi 
güdenlerin emirlerine tabi değil mi idik? .. 

Işte esaretin manası!.. Arkadaşlarımın ıztırabını 
ilk defa bu anda anlamış oluyordum ... 

Kont beni teselli etmek için uzun sözler söyledi. 
Gerek oğlu ve gerek kendisi beni hiçbir zaman unut. 
mıyacaklarını ve fırsat düştükçe görmeğe gelecek
lerini, müşküllerimi halletmek için ellerinden gil
diği kadar yardım edeceklerini de ilave etti. 

Bu adam iyiliğin timsali idi. Ellerini öptüm ve te~ 
şekkür ettim. Piyer henüz dönmemişti. Epeydir ken
dsinden bir haber alınmadığı için Kont merak ıçin
de idi. 

Nihayet bahis Nüvide geçti. Kalbimin atışı derhal 
değişmişti. Bir hafta evvel aramızda geçen şeyleri 

kısaca konta anlattıktan sonra meyusane dedim ki: 
- Pekala biliyorsunuz ki "Ke.nsk'' ı bırakmak is

temeyişim Nüvid içindir .. Bu meseleye bir son ve
rilmeli ve tamamile müsterih olmalıyım ki, uzakla
ra gidebileyim .. Yoksa ölümü tercih edeceğim pek 
tabiidir. 

Bu sözüm üzerine Kont gülümsedi: 
- Siz her müşkülü daima kolay halletmek isti

yorsunuz .. Halbuki hayatta bu pek seyrek rastlanan 
bir haldir .• Kendinizi daima mahrumiyete alıştırma.. 

Başım, avuçlarımın arasında idi .Sesim titriyerek 
cevap verdim: 

- Doğru söylüyorsunuz Kont Cenaplan.. Lakin 
bugün hayntımın öyle bir anını yaşıyorum ki, bir 8· 

dım ötede mukadderatımı bulacağım .. Bu bir adımı 
atmadan gerilemek ne acı bir felakettir biliyor mu
sunuz? ... 

- Siz de haklısınız .. Ama, o blr adımı atmış oldu
ğunuzu kıyas etseniz ve mukadderatımz tayin edil
miş olsa ne olacak? .• 

- Pek tuhaf sualler soruyorsunuz.. Eğer bana il· 
mit ve saadet kapıları açılarak aydınlık içinde kal
sam, ona göre işlerimi yoluna koymasını düşünebi
lirim.. Yok, mesele maktls bir netice alırsa .. 

- Evet, o zaman ne yaparsınız? .. 
- Yine düşünürüm ve bir karar veririm.: 
- O halde bu kararı vermek için düşününüz o~-

ıum .. 
- Ne demek istiyorsunuz? .• 
- Şunu demek istiyorum ki, rakibiniz daha çok 

yaşıyacaktır ... 
- Nasıl? .. Tehlike geçti demek? •• 
- Evet .. Maalesef öyle!.. Hatta tahminimizden 

daha ziyade sür'atle iyiliğe döndü ..• 
Parmaklarıma doladığım saçlarımı şiddetle sıkmış 

ve çekmiş olacağım ki, fena halde canım yandı. Doğ
rularak: 

- Bu zalim talie asla boyun eğemem, dedim. 
- Ne yapabiJirsiniz? .. !kinci bir cinayet teşebbü-

sü çılgınlıktır .. Belki hayatınıza mal olur ... Sizin için 
yalnız bir kurtuluş yolu var: Feragat .. Anlıyor mu. 
sunuz? .. 

- Feragat mi? .. Ah, biraz zamana mühtacım .. Bi
zim "Dauriya" ya sevkedileceğimizi muhakkak bi
liyor musunuz?. 

- Evet!.. 
- Benim burada kalmama imkan yok mu?.; 

<Devanıı var) 
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O, iki Aşk Mabudu Tanıyordu Pazar, 23. 4. 1939 

12,30 Program. 12,35 Müzik (Küçük 
Orkestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Bu
calossi - Pestalozzanın bir şarkısı Giri
biribin, 2 - Rubinstein - Kostümlü ba
lo süiti, 3 - twanow - Kafkas süiti. 1:3 
Memlket saat ayarı, ajans, meteoroloii 
haberleri. 13.15 Müzik (Küçük Orkes
tra - Şef: Necip Aşkın), 4 - Becce -
Birinci İtalyan süiti, 5 - Mainzer - Vi
yana polkası.. 6 - L<'!vine - Humoresk.~. 

7 - Sidney Jones - Geyşa operetinden -
Potpuri. 13,50 Türk müziği: Çalanlar: 

oyun havaları) 4 Tanbur, Cura, Lavta, 
Santur ve dünbelek. 20,30 Türk müziği· 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Muzaffer İlkar, 
1 - Ali Rifat Beyin - Nihavent beste -
Zillfl.in görenlerin, 2 - Leminin - Niha-

7 - Tschaikowsky - Milletler siiiti, 23 
Milzik (Cazband - Pl.) 23,45 - 24 Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 

Cuma, 28. 4. 1939 

Saltanat ve Kadın. Günciüzleri Saltanat ve 
İhtişama, Geceleri Kadın ve işrete Tapıyordu 

vent şarkı - Bin gül çıkarırdım sana, 12.30 Program, 12,35 Türk müziği 
3 - Hacı Ari! Beyin - Nihavent şarkı _ PI. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me
Yanılma ateşi a:ıka, 4 - Vecihe _ Ka- teoroloji haberleri, 13,15 - 14 Müzik (Ka 
nun taksimi, 5 - Rahmi Beyin - Niha- rışık program - Pl.) 
vent şarkı - Süzüp süzüp te ey melek, 17.30 İnkılap tarihi dersleri - Halke-
6 - Nihavent yürük semai - Bilmezdim vlnden naklen. 18,30 Program. 18,35 Mü
özüm gamzene. 21 Konuşma (Çocuk 1'.':- zik (Neşeli plAklar) 19 Kor.uşma (Çocuk 
sirı~eme Kurumu). 21.15 Esham, tahvilat, Eslr.ıteme Kurumu - Çocuk şarkıları), 
kambiyo - nukut ve ziraat borsası (fi- Musiki muallimi mektebi koro heyeti ta
yat). 21.25 Neşeli oHıklar - R. 21,30 Mü- rafından, 19,15 Türk müziği (Fasıl heye
zik (Radyo Orkestrası - Şef: Hasan Fe- ti) Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref, Kad
rid Alnar), 1 - Rameau - Mottl; Balet ti, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri Üf
süiti. a) Menuet, b) Musette, c) Tambou- ler, Okuyan: Tahsin Karakuş, 20 Memle
rin, 2 - Franz Schubert - 4 üncü (tra- ket saat ayarı. ajans ve meteoroloji ha
jik) senfoni, do minör. a) Adagio molto - . berleri. 20,l5 Ti.irk ml.iziği: (Klasik eser
Allegro vivace, b) Andante, c) Menuet- ler programı), Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
to - Trio, d) Allegro, 3 - E. Grieg - İ- Çağla, Refik Fersan, Ruşer. Kam, Oku
kinci Peer Gynt süiti, a) İngrid'in kederi, yan; Muallim Nuri Halil Poyraz. 20,45 
b) Arap dansı, c) Peer Gynt'ün dönüşl.i, Tilrk müziği : Okuyan: Semahat Özdenses, 
d) Soh·eig'in şarkısı, 22.30 Müzik (Neşe- 1 - Salahattin Pınarın - Hüzzam 5ar-

Vahdettin vaktinin çoğunu ha
rem dairesınde, kendi zevk ve a
leminde geçirıyortlu. Gündü:deri 
kimi vakit harem bahçesindeki 
buyuk, zarü kümeslerin başında 

oturuyordu. Toplatt1ğı renk renk 
çeşit çeşit güvercinlerin kırıtkan 
tavırlarla çektikleri tatlı gugula
rını alakayla dinliyor, kanat .;ır
parak, çırpınarak yaptıkları cil
veli çapkınlıklarını merakla sey
rediyordu. 

Bunlarla gönül eğlendiriyor, da-. 
ha açıkçası şehvetini besliyor, 
kuvvetlendiriyordu. Kimi vakit 
te, havuz başında, yediveren gül
ler, mis kokulu hanımellerle her 
tarafı kaplanmış, kubbelenmiş olan 
büyük kameriyenin loşluklarına 
çekiliyor, balıklara bakarak saat
lerce kara düşüncelere gömülü -
yordu. 

Y a geceleri?.. Evet, geceleri 
de dünya işlerinden el ve 

eteğini çekiyordu. Taht ve salta
nat kaygularını bir tarafa atıyor
du. Körpe cariyelerin dairesine 
azgın bir boğa gibi saldırıyor, za
vallı ve nazlı, nazik yosmacıklan 
birbirine katıyordu. 

Vahdettin, kundakta taşındığı 
zamandanberi saraylı dudakları -
nın tatlı buselerine bir türlü do
yamamış, edalı dilberlerin sııca -
cık koyun ve kucaklarından bir 
türlü ayrılamamıştı. Böylece genç 
ve güzel kadınlar arasında b'lsı 
boş büyüyen bu adamın bütün h~
yat ve hatıralarındaki izler, yal
nız genç, güzel kadınlara aitti. 
Daha şehzadeyken, bütün hayatı
nı kadına, musikiye, zevk ve içki
ye hasretmişti. Saltanat maka. 
ınının en uzak bir namzedi oldu
ğunu bildiği için, padişah olmayı 
aklına bile getirmemiş, bu sebep
le fazla okuyup öğrenmeğe de 
heves etmemiş, hatta lüzum gör-
memişti. . 

Abdülhamidin tahtından indiril
mesi, Yu<>uf İzzettinin kendisini 
öldürmesi, nihayet veliahtlık ma
kamına geçmesi gibi kendisini sal
tanat makamına kademe kademe 
yaklaştıran hadiseler de hayatında 
bir değişiklik yapmamıştı. Padişah 
olunca kadına, içkiye olan aşk ve 
iptilası büsbütün artmış, fazla ola
rak benliğini de hırslı bir saltanat 
aşkı sarmıştı. İşte Vahdettin, bah
settiğimiz zamanlarda, iki aşk ma
budu tanıyordu- Saltanat ve kadın. 
Gündüzler1 saltanat ve ihtişama, 
geceleri de kadın ve işrete tapıyor
du. 

Son günlerin hadiseleri Vahdet
tinin biraz gözünü, gönlünü açmış
tı. Tevfik paşa kabinesi mebusan 
meclisinden itimat reyi alınıştı. A
yan meclisi, gizli bir celsesinde İz
zet paşanın istifa meselesini tetkik 
etmiş, kabinenin tadili için şevket
ıneaplarının İzzet paşaya visayede 
bulunmasının müdahale mahiye
tinde olmadığına karar vermişti. 
Bu kararı ile, sevgili padişahlarını 
meşrutiyet hükümlerine tecavüz 
etmek gibi kapkara bir irtica su -
çundan kurtarıvermiştL Bunlar, 
Vahdettinin Damat Feritle Ahmet 
Rıza beye çevirttiği entirikaların 

birer muvaffakıyatli neticeleriydi. 
Tabii gözü de, gönlü de açılırdı. 
Muvaffakiyet bu kadar mıydı ya?· 

İşte, Fransız yüzbaşısı Halit de 
huzurunda diz çöküp ayaklarına ka 
panacak, kulluğuna, köleliğine da
hil olacaktı. Bu da hoşa gidecek 
bir muvaffakiyet değil miydi? .. E
vet Vahdettin, şahsının, saltanatı
nın selamet ve menfaati için, niha
yet alçalmış ve Halit gibi bir dü -
zenbazı gizlice saraya almak ka
rarını da vermişti. 

Q gi.in 1334 yılı 2 nciteşrininin 
yirmi birinci günü idi. Vah

dettin yine mabeyin dairesine çık
mamıştı. Çit kasrında Damat Ferit
le, o gece Halitle görüşülecek mev-

O esnada ıiçüncü musahip Hayret
tin ağa acele ile gelmiş, ayak öpüp 
dillenmişti: 

- Efendimiz. Pek acele ve ehem
miyetli imiş. Başmabeyinci kulu
nuzu gönderdi. 

Diye bir tezkere verip çekilmiş
ti. Bu tezkereyi Ferit okumuş, Vah
dettin dinlemişti. Tezkerede aynen 
şunlar yazılı idi: 

Affı hümayunlarına sığınırım. Bu 
adamcağızda akıl hastalığı mı var 
nedir bilmem ki. Bir türlü ukala
lık etmekten vazgeçmiyor. Bakı -
nız şu yaptığı küstahlığa padişa

hım. Bu h::ıddini bilmez adamın şı
marıklıkları çoğaldı ve tahammül 
derecesini aştı. Küstahlığı yüzüne 
vurulacak kadar ağırlaştı. Geçen
de de arz ile fermanınızı rica ve 
istirham etmiştim. Yaver paşa ku
lunuzun başmabeyinciliğe .... "Londrada neşrolunan meşhur 

"Deyli Meyl" gazetesinin Dersaa. 

det muhabiri olup ha.kanı merhu
mun Rumeli seyahatine gazetesi 

tarafından memur edilen ve elyevm 
itilafın Selanikteki şark ordusu ka

rargahı umumisine İngiliz matbu
atı namına harp muhabiri sıfatiyle 
tayin olunan Mister ''Vord Pirais" 
nam zatın hukuku kadimimize bi-

Vahdettin, sinirli hareketlerle 
oynadığı bıyığını yolar gibi çek -
miş, birden eniştesinin sözünü kes

mişti. 

Cevdet Çağla, Zilhtü Baröakoğlu, Refik 
Frs:m. Okuyan: Radife Neydik. 1 - Uş

ıak peşrfevi., 2 - Şevki Beyin - Uşşa11: 

şarkı - Gülzara nazar kıl, 3 - Leminin 
- Uşşak şarkı - Siyah ebrulerin, 4 -
Cevdet Çağla - Keman taksimi. 5 -
- Bayatı şarkı - Kalbim yine üzgün. 
6 - Mustafa Çavuşun - Bayatı şarkı -
Çıkalım saydüşikAre. 7 - Türkü - ElA 
gözlerine kurban olduğum. 8 - Saz se
maisi. 14.20 - 14,30 Konuşma (Kadın 

saati - Çocuk terbiyesine dair). 
16.30 Program. 16,35 Mi1li küme mü

sabakaları - 19 MaYls str.dından naklen 
18,15 Konuşma (Çocuk Esirgeme Kuru
mu - Kreşi dinliyelim) 18,45 Müzik 
(Şen oda müzi~i - İbrahim Öz~ür ve a
teş böcekleri) 19,15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdı Tokay, ~asri 

Üfler. Okuyan: Tahsin Karakuş. 20 Mem
leket saat ayarı. Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20,15 Türk müzi~l Çalanlar: Re
fik Fersan, Reşat Erer, Fahire Fersan, 

li plaklar) 23Müzik (Cazband - Pl.) kı - Ümidini kirpiklerine, 2 - İsmail ' 
23,45 - 24 Son ajans habeleri ve yarınki Hakkının - Hüzzam şarkı - Beklerim 

hergün, 3 - Hacı Arif Beyin - Hüzzam 

naen dün nezdi hakiraneme gel
diğini ve İtilaf devletleri efkarı 

umumiyesini tenvir ve bize bir 

hizmeti hayırhahane ibrazı mak
sadiyle tarafı şahanelerinden ka

bulünü istirham ettiğini arzı ate
bei ulya eylemiştim. 

Mütekaddim üç madde üzeri
rine muhabiri mumaileyhe karşı 

vıkubulacak beyanatı hümayun
lannın esasına dair min gayri had

din hatıra kabilinden olarak kara
ladığım sözler bervechi maruzdur." 

Denildikten sonra, muhtelli mev· 
zulara dair birkaç notu ihtiva edi
yordu. Ferit bu tezkere ve notları 
okuduktan sonra hünkarın yüzüne 
bakmış. Ve: 

- Kudr~tli padişahım. Demişti. 

_ Evet paşa. Yalnız Lıitfi Si

mavinin değil, Ahmet Rızanın da 

bu gibi saygısızlıklarına, densiz -

liklerine biraz zaman daha göz 

yummak lazım. Zamanı gelince i

kisi de, belki de ayni günde layık 

oldukları silleyi, emin ol, yiyecek

lerdir. Üzme kendini sen. Atıver o 

kağıdı şu etajerin üstüne. Lı'.itfi 

Simavi, dün de bu İngilizlerin ma

beyine gelip huzuru hümayunurna 

kabulünü rica ettiğinden bahs ile 

bir tezkere daha göndermişti. O da 

yazı odamdadır. Bu iki kağıt Hali
tli aldatmak ve avlamak için çok 
işimize yarayacak. 
Demiş ve acı acı gülmüştü 

Oakşam ortalık karardıkuı.n 
sonJ'a, Damat Ferit kendi o

tomobili ve Malta kapısı yoluyla 
Halidi ı!izlice Cit kasrına getirmiş-
ti. (Devamı var) 
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Cevdet Kozan. Okuyıınlar: Sadi Hoşses, 
Safiye Tokay. 1 - Eviç peşrevi. 2 - Ra
uf Yektanın - Evic beste - Halkai zül
fü siyahın. 3 - Leminin - Ferahna'c 

program. 

Çarşamba, 26. 4. 1939 

12,30 Program. 12,35 ·rürk milziğ'i: Ça
lanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, Ke
mal Niyazi Seyhun. Okuyan: Mahmut 
Karındaş. 1 - Osman Beyin - Hicaz 
peşrevi. 2 - Sal5.hattin Pınarın - Hicaz 
şarkı - Sızlıyan kalbimi sev. 3 - Hacı 
Faik Beyin - Hicı:ız şarkı - Ateşi suza
nı firkat, 4 - Kemal Niyazi Seyhun -Ke 
menc;e taksimi, 5 - Sadettin Kaynağın 

- Neveser şarkı - Hicranla harap ol
du. 6 - Türkü - Dağlan hep kar aldı. 
7 - Saz semai~i. 13 Memleket saat aya
n, ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15 -
14 Müzik (Riyaseticümhur Bandosu -
Şef: İhsan Künçer) 1 - Domenico - As
ker marşı, 2 - Moszkowsky - Polonez 
No. 3, 3 - G. Pares - Merasim Marşı, 
4 - Massenet - Manon operasının Me
nuettosu,. 5 - G. Verdi - cRigoletto .. 
operasından potpuri. 

şarkı - Lerzan ediyor. 4 - Salahattin 
Pınarın - Eviç şarkı - Göz yaşlarınız. 

5 - Cevdet Kozan - Ut taksimi. 6 -
Eviç türkü - Şahane gözler şahane. 7 -
Şu köylünün yosma kızı. 8 - Rifat Be
yin - Hic!az şarkı - Niçin bülbül figan 
eyler. 9 - Udi Fahrinin - Hicaz şarkı -
Bahar olsa çemenzar ols'.'I. 10 - Sadettin 
Kaynağın - Nihavent şarkı - Gönül ne
dir. 21 Neşeli pldklar - R. 21,10 Müzil{ 
(Riyasetlcümhur Bandosu - Şef: İhsan 

Künçer), 1 - Hubert Bat.h - Deniz 
Marşı, 2 - L. Ganne - Atlılar (Vals), 
3 - R. Wagner - «Meistersinger:o ope
rasının uvrtürü. 4 - M. Ravel - Pava
ne pour une İnfante defunte, 5 - F. 
Liszt - .:\facar rap~odisi No. 6. 22 Ana
dolu Ajansı (Spor servisi), 22.10 Mil7Jk 
(~.d ~ P 22 45 .23 Son ajans 
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17,30 lnkılAp tarihi dersleri - Halke
vinden naklen. 18,30 Program. 18,35 Mü
zik (Virtüozlar - Pl.) 19 Konuşma (Ço

cuk Esirgeme Kurumu) Kukla 19,15 Türk 
müziği (Fasıl heyeti), Çalanlar: Hakkı 

Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan: Tahsin Ka
rakuş, 20 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,15 Türk müğizi· 
Cevdet ÇaiJla, Retfk .P'erşan;-z:tııJ- -»
dnkoğlu, Kemnl Niyaz! Seyhun. Okuyan
lar: Mustafa Çağlar, 1 - Ferahfeza peş
revi. 2 - İsmail Hakkı - Ferahfeza bes
tesi - Çağlayan cuyi siri~kile, 3 - İs
mail Hakkı Beyin - Ferahfeza şarkı -
Ateşi ;ışkınla, 4 - İsak Varonun _:.. Fe
rahfpza şarkı - Eyretmek için. 5 - Züh 
tü Bardakoğlu - Santur taksimi, 6 - İs

mpiJ Hakkı Beyin - Ferahfeza şarkı -
Mehtapta güzel. 7 - Ferahfeza saz sema
isi. 8 - Rumeli türküleri. a) Dağlar dağ
lar viran dağlar, b) Alişimin kaşları ka
ra, c) Köşküm var. 21 Konuşma (Çocuk 
Esirgeme Kurumu), 21,15 Esham, tahvi
lat, kambiyo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat), 21,25 Neşeli pliklar - R. 21,30 
Müzik (Saksafon solo - Nihat Esengin), 
21,50 Müzik (Neşeli pliklar) 22 Müzik 
(Küçük Orkestra - Şef: Necip Aşkın), 

1 ~ Micheli - Şen serenat, 2 - Müller 
- Küçük serenat, 3 Gabriel - Hafüt 
nihayeti Pazar gelir - Marş, 4 - Schmal 
stich - Ormanda aşk, 5 - Lincke - Ve
nüs (Vals) 6 - Künneke - MelAnkolik 
vals, 7 - Colerldge - Afrika süiti No. 2, 
8 - J. Strauss - Güzel mavi Tunada, 23 
Müzik (Cazbant - Pi.) 23,45 - 24 Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 
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MİDEDEN GELEN ÇARPINTI 
Yürek çarpıntısının mideyle ve 

barsaklnrla münasebeti pek çok
tur. O kadar ki, eskidenberi he -
kimler, yürek çarpıntısından şika
yet edenlerin herşeyden önce mi
delerini ve barsaklarını muayene 
ederler. 

Mide büsbütün boş olup ta, in
sanın karnı çok acıkınca, çarpıntı 
gelir. Kendilerini, lüzumu kadar 
iyi besliyemiyenlcrde de sık sık 
çarpıntı olur. Çok yeyince '1e Ç•lr

pıntı geldiğini herkes bilir. Ziya
fet sofralarında fazla yemek yi
yenlerin yemekten sonra çektikJe
l'İ ağırlık basması, yüzün kızarma· 
sı, nefesin daralması alametleri 
ar:-ısmda yürek çarpıntısı da var • 
dır. 

Fakat yürek çarpıntısı çekenle
rin en çoğu midesi bozuk olanlar
dır. Yalnız yürek çarpıntısı ile 
meydana çıkan mide bozıııkluğu 
hile olur, o vakit mide düzelince, 
çarpıntı da kaybolur. Böylesi pek 
nadirdir. Midesi bozuk olanlar -
dan çoğu yünk çarpıntısı çektik
ten ba!!ka yüreklerinin pek hızlı 

vurduğunu ve arada sırada dur
duğunu da hissederler. Kimisi yü
reğinin üzerinde ağn da duyar. 

Kimisinde, göğüs üzerinde san
cı yemekten sonra epeyce şiddet
li oJduğundan, anjin hastalığı ü
zerine biraz bilgileri olanlar he· 
hiş hastalık mı? Bereket versin 
ki, böyle fena şeyler düşünürken 
men telaşa düşerler. Acaba o müt
tefrih gelir, mideden gazlar çıkın
ca göğüs iizerindeki ağrı da, çın·· 
pıntı da geçer. Çarpıntı en ziyade 
sinirlilerde olduğu gibi, yerken ve 
içerken, farkına varmadan, hava 
yutmak adeti de sinirlilerde oldu
ğımdan yemekten sonra böyle çar
pıntı ve göğüslerinde ağn duyrın
lann çoğu ayni zamanda hava yu
tanlardır. 

Midesi bozuk olanlann bazıla • 
rınr •arpıntı gece gelir, uykudan 
uyaı dmr. O vakit midenin ekşisi 
fazla olduğunu hatırlıyMak biraz, 

rl 

malıdır. Mideden çıkan gazlarm 
arkasından çarpıntı kesilir. 

Karaciğer yolunda işlemeyip te 
inkıbaz bulunursa gene çarpıntı 
gelir. Safra yolunda kum sancısı 
çekenler sık sık çarpıntıdan da ra
hatsız olurlar ... Karın ve içersin
deki uzuvlar, adalelerin gevşekli
ğinden, aşağıya doğru indikleri ~a
man çarpıntı çok rahatsızlık ve -
ren alametlerden biri olur .. Bar -
saklarda sohıcnn bulunduğu vakit 
çarpıntı olur. İshalde ve barsak 
hastalıklarının bir çoğunda çar
pıntı sık sık ı:elir. 

Bu hastalıkların hepsinde car -
pıntının büsbütün geçmesi, tabii 
olarak, ona sebep olan hastalığın 
geçmesine bağlıdır. 

Fakat hastalık büsbütün geçin
ceye kadar, çarpıntı geldiği vakit 
ona karşı tedbirler almak fayd.ılı 
olur. 

Yürek üzerine soğuk suya batı
rılmış bez koymanın faydasını 
çarpıntı çekenlerin hemen heosi 
tecrübe etmiştir. Bazıları buz }~e
sesi koymaktan istifade ederler, ta
bii, fanilaya sararak ..... 

Sinidi olanlar, ılık su dökünme
ğe uzunca bir zaman devam eder
lerse, yürek çarpıntısından büs -
bütün kurtulamasalar bile rahat
sızlıkları daha seyrekleşir: 

Yürek çarpıntısı mide bozuklu
ğundan gelince, mideyi birdenbire 
doldurnuyacak, az sulu yemekfor, 
koyu püreler, ıskara etler, kurn 
sebze ezmeleri yemek lazımdu. 
Yemekten sonra çokça sıcak ol -
mak şartiyle nane yaprakları su
yunun haylice faydası olur. 

Çarpıntıya karşı ilaç içmek doğ
ru bir şey değildir. KordiyaJ bi
le, eterli olursa, keyif verir ve in
san çabuk ,alışır. İnsan çarpıntı -
dan kurtulamadıktan başka bir de 
keyif ilacı illetine tutulur. Bazda
n kolonya suyundan bir kaç dam· 
la bayağı suya karıştırıp içerler. 
Bu da yavaş yavaş alkolizme gö
türiir. Konlonya suyu bile damla 
daml alkolden bir ızöl olur. 

Perıembe, 27. 4. 1939 

lcr - Pl.) 19 Konuşma (Çocuk Esir~eme 
Kurumu - ÇocuklRra masal) 19,15 Türk 
müziği (Halk tlirklileri ve oyun havala
rı - Sadi Ynver) 19.35 Türk müziği (Ka
rışık progr;ım) Hnkkı Derınan, Eşref K::ıd 

r i, Hasan Gür, Hamdi Tok c;y, Basri Üf
ler. 20 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 20, 15 Türk müıdi?i 
(Kllisik program) Ankara Radyosu Küme 
Heyeti. fdare eden! Mesut Cemil. 1 - C"'
mil Beyin - Kilrdilihicazkfır peşrevi. 
2 - Doktor Suphi -Kürdilihic-azkar şar
kı - Birlikte bir akşam. 3 - Rahmi Be
yin - Kiirdilihirazkıir şarkı - Söyle <>Y 
mızrabı nazende eda. 4 - Arif Beyin 
- Kürdilihicazkar şarkı - Sende acap 
uşşaka eziyet mi çoğaldı. 5 - Rifat Be
yin - Kürdilihicazkar şarkı - Bu 5eb 
recayı dil oldu. 6 - Rifat Beyin - Kür
dilihicazkar şarkı - Ol goncanın etrafını 
almış Yine güller. 7 - Arif Beyin - Kür 
dilihicazkar şarkı - Kanlr.r döküyor. 8 -
Arif Beyin - Kürdilihicazkfır şarkı -

12,30 Program, 12,35 Türk müziği 
Gurup etti güneş dünya karardı. !l - Ru-

Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me
şen Kam - Kemençe taksimi. 10 - Sa-
dullah Ağa - Hicazkar ş2rkı - Hıram teoroloji habeleri. 13,15 - 14 Müzik (Ka

rışık program - Pl.) 
et gülşene. 11 - Çorlulunun - HicazkAr 17,30 İnkılap tarihi dersleri. Halkevin-
sarkı - Aldı beni iki ka~ın arası. 12 -

den naklen, 18,30 Program. 18,35 Müzik 
Kemal Niyazi Seyhunun - Hicazkar :;az (B ' k t Pl) 19 K 

. . t h ır onser o - . onuşma (Ço-
semaısı. 21 Konuşma. 21 ,15 Esham, a - k E!. K T 
viHlt, kambivo - nukut ve ziraat borsası ı c~. sı:.ı::~n:ıe urumu -: emsil), 19,W 
(fiyat). 21.25 Neşeli pHl!dar - R. 21.30 I Turk muzığı (Fasıl heyetı) Çalanlar: Hale 
Folklor (Halil Bedi Yönetken) 21.45 Mü- k.ı Derman. Eşr~f Kadri, Hı;san Gür, Bas
zik (Oda müziği - Bethoven: Trio (do rı Üfler, Hamdı Tokay. Okuyanlar: Celil 

... ) U1 . C 1 E k' p· 0 Nec Tokses ve Safiye Tokay, 20 Memleket <>a-
mınor . vı ema r ın· ıan , -
det Remzi Atak: Keman. Edip Sezen: Vi- at aya~'. ajan~ v~ meteoroloji haberlerl, 
yolonsel. 22,10 Mfüjk (Küçük Orkes- 2.0•15 Turk m(Jzlği: Calanlar: Vecihe, Re
tra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Becce - İ- fık Fersan, Fahire ~ersan, Kemal Niyazi 
kinci İtalyan Süiti, 2 - J. Strauss - Bu Se_:11un. Okuy~n: Müzeyyen Senar, 1 -
nağmeler seni sarsın ey dünya (Vals), Mustear peşrevı, 2 - Rahmi Beyin -Mi.is 
3 - Lindner - Bacchanale (Şarap ilahı tear şarkı - ~el ey sAki Şarabı tazelendi, 
Baküs şerefine dans, 4 Micheli - İkinci 3 - Ze~i Arlfın. - SegAh şarkı - Ağla
küçük sult. 5 - Munkel - Venedik lıa- dun ümıtleriı:" hıcran oldu hep. 4 - Mah 
tırası - Serenad 6 - Ziehrer - Aşık - mut Celdlettın Paşanın - Hüzzam şar
Romans. 23.10' Milzlk (C.9zband - Pl) kı - De~il~i böyle, 5 Refik Fersan -Tan 
23,45 - 24 Son ajans haberleri ve yarın- b~: ~aksımı, 6 - Suphi Ziyanın - Kür
ki program. dılihıcazk~r şarkı - Bahçenizde bülbiil 

olsam. 7 - Leminln - KürdilihicazkAr 
şarkı - Nazlandı billbül, 8 - Osman Ni
hadın - Kl.irdilihlcazkAr şarkı - Akşam 
güneşi, 9 - KürdilihicazkAr saz semaisi. 
10 -; Oyun havaları: 21 Konuşma (Çocuk 
Esirgeme Kurumu), 21,15 Esham, tahvi
Hı.t, kambiyo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat), 21,25 Neşeli plAidar - R. 21,30 
Milzik (Şan resitali - Bariton Max Kle
ln tarafından). 21,55 Müz.lk (Bir solo -
Pl.) 22, Müzik (Kl.içük Orkestra - Sef: 

Sah, 25. 4. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği 
Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteorolojji haberleri. 13,15 Ml.izik (Ka
rışık program - Pl.) 13,45 - H Konuş
ma (Kadın saati - Ev hayatına ait) 15 
Çocuk Esirgeme Kurumu - Çocuk mu .. 
~ameresi - Halkevinden naklen. 

18,30 Program. 18,35 Müzik (Oda mü-
7Jgı Pl.) 19 Konuşma. 19,15 Türk mü
ziği (Fasıl heyeti), Çalanlar: Ce,,det Çağ
la, Eşref Kadri, Ha~an Gür, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay. Okuyan: Celal Tokses. 
20 Memleket saat ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri. 20,15 Türk müziği (Halk 

Necip Aşkınu), 1 - Brahms - Macar 
dansı No. 17, 2 - Delibes - Menba: Ba
let siliti, 3 Lautenschlager - Yıldızlara 

doğru - Fantezi, 4 - Riisager - Bir 
entermezo, 5 - Löhr - Bavyera valsla
n. 6 - Colerldge - Atrika sOiti No. 1, 

şarkı - Meftun olalı, 4 - Leminin -Hüz 
zam şarkı - Aman sAki. 21 Konuşma 
(Haftalık spor servisi). 21,15 Esham, tah
vilat, kambiyo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat), 21,25 Neı;;eli plaklar - R. 21,30 
Müzik (Riyaseticilmhur FilArmonik or
kestrası}, Şef: Jraetorius, 1 - Pierre Ma .. 
urice - f slanda balıkçısı - -Peclıeur 
d'İslande (Plyer Lotinin romanı üzerine 
senfonik parça), 2 - Paul Dukas - Çı

rak sihirbaz - L'apprenti sorcler senfo
nik Scherzo (Goet.he'nin bir crbalad11 .ın• 
dan mülhem), 3 - Charpentler - İtalya 
intibaları - İmpressions d'İtalie: Orkes
tra süiti, a) Serenade b) CEşrnede, c) Kü .. 
çl.ik katırlarla gezinU, ç) Dağ tepelerinde, 
d) Napoli, 22.30 Müzik (Opera aryalan
Pl.) 23 Müzik (Cazband - Pl.) 23,45 -
24 Son ajans habet0leri ve yarınki prol" 
ram. 

Cumarlesi, 29. 4. 1939 

13,30 Pronam, 13,35 Müzik (Eğlenceli 
müzik - Pl.) 14 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 14 Türk 
Müziği: Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam:. 
Cevtiet Kozan, Okuyan: Mefharet Sağ
nak. 1 - KürdillhicazkAc peşrevi. 2 -
Salahattin Pınarın - KilrdilihicazkAr 
şarkısı - Aşkınla yanan gönlüme. 3 -
Artaklnin - Kürdilihicazkar şarkısı -
Artık nP .c:lvah gözlerinln, 4 - Ru~ 
Kam - Kemençe taksimi. 5 - RaJtımın 

- Kürdilihlcazkft.r şarkısı - Demed!m: 
ona hiç kimı:in ve nesin. 6 - Osman Ni
hadın - KürdllihicazkAr şarkısı - Kaç 
yıl yüreğim sızladı, 7 - KürdillhJcazkAr 
saz semaisi, 14,40 - 15,30 Müzik (Karı
şık program - Pl.) 

17,30 Program. 17,35 Müzik (Dans sa
ati - Pl.) 17,55 Konuşma (Çocuk 'Esirge
me Kurumu - Haftanın kapanışı) 18,15 
Türk müziği (Halk musikisi Aşık Veysel 
ve İbrahim) Takdim eden: Sadi Yaver 
Ataman, 18,30 Türk müziği (Karışık prog 
ram), Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
'Üfler. Okuyanlar: Tahsin Karakuş, CelAl 
Tokses, Safiye Tokay, 19 Konuşma (Dı~ 

politika hAdiseleri), 19,15 Türk müziği: 

Çalanlar; Vecihe, Reşat 'Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyanlar: Nec:ınl Rıza 

Ahıskan, Radife Neydik, 1 - Mahur peş
revi, 2 - Abdi Efendinin - Rast şarkı
sı - Senin aşkınla c;Ak oldum, 3 - Ye
sari Asımın - Hüzzam şarkısı - Yine 
kalbim taşar ağlar, 4 - Refik Fersan 
- Mahur şarkıııı - Dün yine günnümilz 
geçti. 6 - Mahur saz semaisi, 8 - Şem
settin Ziyanın - Uşşak şarkı - Ol suhi 
sefa perveri, 9 - Şemsettin Ziyanın 

Uşşak şarkı - Şu salkım söğüdün. 

10 - Türkü - Ne zaman görsem onu, 
20 Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri, 20,15 Temsil (Korkma 
sönmez bu şafaklarda) Yazan: Ekrem Re
şit. 21,15 Esham, tahvil{it, kambiyo • nu
kut ve ziraat borsası (fiyat). 21.25 Neşe
li plAklar - R. 21,30 Müzik (Sonate -
Mesut Cemil - Cemal Reşit), 22 Hafta
lık posta kutusu, 22,30 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Löhr 
- Hülya gecesi - Vals ,2 - Brams -Ma 
car dansı No. 1 - 2, 3 - Könischofer 
- Tirol Entermezo, 4 - Wllly Richarts 
- İlkbaharda bir çift Aşık - Ouverture, 
23 Müzik (Cazband - Pl.) 23,45 - 24 
Son ajans haberleri ve yıınnkl program. 

Tecavüz Ettiği 
Kadını Yaraladı 

Çanakkale (TAN) - Umurbey na· 
hiyesınin Akcalan obasında Ibrahim 
oğlu Şevket Coşkun, tarlasında ça
lışmakta olan Ali karısı Hacer Yıl
mazın namusuna tecavüz etmek iste
miş, buna muvaffak olamayınca ka
dını başından ve vücudünün muhte
lif yerlerinden yaralamış ve yakalan
mıştır. 

Çocuğunu Öldürmüı 
Çanakkale (TAN) - Ayvacıkta 

Firdevs adında bir kadının, yeni do
ğurduğu çocuğu, meme vermemek 
suretile öldürdüğü iddia olunmakta
dır. Adliyece tahkikat icra edilmek
tedir. 



ıo ==:::::::===================================================== TAN 

'&ERLiN • ROMA 
Mihverinin 

Zayıf Tarafları 
(Bqı 1 incide) 

tığı davanın tehlikelerle dolu oldu -
ğunu görünce tekrar A vrupaya dön
müş, bu defa da Macaristanla, Yu -
goslavyayı kazanmağa teşebbüs et -
miştir. Macarlarla Yugoslavlar ara
sındaki hudut ihtilifım halletmek, 
ve Macaristana Romanyadan istediği 
araziyi temin etmek suretiyle bu iki 
devleti Romaya bağlamak emelinde
dir. Çünkü, Almanyayı Adriyatik sa
hillerinde görmek İtalya için büyük 

Sovyet Teklifleri 
(Başı 1 incide) 

için böyle bir bloka iştirak eden mil
letlerin aralannda otomatik anlaş -
malarla tamamen birleşmeleri icabe
deceği merkezindedir. 

İngiliz mahfilleri diyorlar ki, İn
giliz diplomasisi, Romanya ve Polon
yanın endişelerini teskin için bu o -
tomatiklikten içtinap edilmesini ar
zu etmektedir. Sovyetler Birliği yal
nız Fransız - İngiliz kurmay anlaş -
malanna benzeyen bir İngiliz - Fran
sız - Sovyet karşılıklı anlaşmasının 

herhangi bir kollektif sisteme esas 
teşkil edebileceği kanaatindedir. 

tedir. Gıiya Gafenko bu beyanatında 
mülakatlardan memnun olduğunu 

bildirmiş ve iki memleketin bu te
maslardan istifade edeceğini söyle
miştir. Mösyö Gafenko bugün Brük
sele vardıktan sonra hiçbir ~azeteye 
birgüna beyanatta bulunmadığını ve 
hiçbir şeyden bahsetm~diğini söyle
miştir. 

MESAJA 
Yerilecek 
Cevaplar 

Mussolini'nin Nutku, 

Genişleme için Yeni 

Bir Bahanedir, Deniliyor 

22-4-939 

Tayyare Kaçakçı!ığı 
fBqı 1 incide) 

- Bir de lutfen bize anlatın, Ek
rem König'i tanır mısınız? Telgrafı 
ne münasebetle ona gönderdiniz? 

-Efendim, ben Ekremi yirmi se
nedenberi tanırım, Ekrem kardeı 

çocuğumun harp arkadaşıdır. Çok 
samimi konuşur ve görüşürüz. Ben
den telgrafı istediği tarihe tekad -
düm eden l)n sene zarfında kendisiy
le hiç göriışmemişdm. Sorgu hakim
liğinde söylediklerimden başka hiç 
bir diyeceğim yoktur. 

Suçlu Tavzih Ediyor 

si yoktur. Resmi mercilere .gelen bu 
telgrafın defteri mahsusuna kayde -
dilmeden ve resmi mevkie konulma
dan, resmi bir sıfatı haiz olmayan 
Ekrem König'e verilmesi keyfiyeti • 
nin mucibi mesuliyet olduğunu o za
man düşünemedim: 

Bundan sonra hakim, davayı rü
yetinin kendi salahiyeti dahilinde ol
madığına karar verdi ve kararı şu 

şekilde tefhim etti: 

bir tehlikedir. 
Almanya, İtalyanm bu teşebbüs T Uili İstenen Jr.)kta 

ltalga Yeni 
Teklifler 
Hazırladı 

Londra, 21 (Hususi)i - Avrupa
nın Şark ve Garp matbuatı Musso-
lininin dünkü nutkunu tetkik et- Bunun uzerine hakim, suçlunun 

30-6-1938 tarihli ve müddeiumumi -

"Ekrem König'in mamun bulun
duğu s~te!carlık cürmünde resmi 
bir telgrafı ona vermek suretiyle su
ça iştirak ettiği, Ekremin de bundan 
cesaret ve kuvvet alarak hükfımet 

namına Amerikada yaptırdığı kırk 

tayyareyi ahare satmak suretiyle 
hareketine temas eden Türk Ceza 
Kanunun 342 inci maddesine tevfi -
kan hareketine uyan suç ağırcezayi 
müstelzim bulunduğundan mezkur 
kanunun 65 inci maddesi mucibince 
Ruhi hakkındaki bu davaya bakmak 
mahkememizin vazifesi haricinde 
görüldüğünden dosyanın Ankara a
ğırceza mahkemesine tevdi edilmek 
üzere müddeiumumiliğe iadesine ka
rar ve:rildi." 

mektedir. lerine ses çıkarmıyor, hatta onu bu Diğer taraftan Sovyetler birliği 
hareketlerinde teşvik eder görünü - Polonyaya ve Romanyaya verilen ve 
yor. Çünkü, İtalyanın tatmin edil - Sovyetler Birliği tarafından muhte
mediği takdirde, mihverden ayrılıp mel bir taarruzu da derpiş eden Fran 
İngiltere ile münferit bir anlaşma sız ve İngiliz garantilerinin bir Sov-

(Başı 1 incide.) 
İtalyanın Arnavutluktaki hareketinin 
"ltalya ile Yugoslavya arasındaki te
sanüde ve mütekabil mesai birliğine 
yeni unsurlar ilave etmiş'' olduğunu 
söyleır.;.ıtir. Yu:t)slavya ile dostluk, 
İtalyanın harici siyasetinin başlıca 
esaslarından biridir ve öyle kalacak
tır. 

Roosevelt, bu nutuk hakkında likçe mazbut ifadesini okuttu, Bu i -
hiç bir mütalaa dermeyan etmemiş fadede, Ekremin böyle bir sah~ekar
ve yalnız gerek Düçeden gerek Fiih lrk peşinde koştuğundan malumatı 
rerd h ·· b" ' lm dı~ olmadıgını, kendisinin bu işle hiç bir en enuz ır cevap a a gını • . . 
S .. 1 ·şt· Am ik • haf. , alakası bulunmadığı gıbı resmi tel -

yap?J)asından korkuyor. . yet taarruzu ihtimalini hariç tuta -

B 
.. - k 

1 
. .. :ıı. cak şekilde tadil edilmesini tercih et-

unun onune geçme çın y05 - mektedir. 
li M 1. · · d"nk·· tk tak grafı ona göstermenin bir suç teşkil 
oy emı ır. er a rE:smı me ı-ı 

, usso mının u u nu unu .-
bih etmekte ve bunun sadece bir etmiyeceğini zannettiğini, Ekremin, 

kendisinin samimiyet ve hukukun -
dan istifade ettiğini, başkaca bir ala
kası olmadığını, işin vehametini müd 
rik bulunmadığını, Ekremin kendi i
timadını suiistimal ettiğini anlatı -
yordu. Hakim, Ruhiye sordu: 

ma sofrasından kalan kırpın -
h§lan f talyaya verir gibi görünerek Keza Sovyetler Birliği, ~o~onya 
onu avutmağa bir taraftan da askeri ve Romanyaya Sovyet garantısı ve -

lb ğla 1 İtal ' k ld ak rilmeden öııce bu iki memleket araa r a · yayı ımı ayamıyaç 

.surette bağlamağa çalışıyor. Görin _ sındaki anlaşmanın yalnız Almanya-
gin Trablus seyahati ve Roma ziya • ya karp ol:ınasmı ve bu memlekete 
reti bu maksatla yapılmı§tır. karşı aralarında bir askeri müdafaa 

anlaşması skdetmelerini arzu eyle -
Almanyanın hedefi İtalyayı as - mektedir. 

kerlikçe ve iktısatca kendisine tabi 
bir hale getirmek, ve ona kendi pro
gramını ve planını dikte etmektir. 
Zaten İtalya gün geçtikçe Almanya
:ıım bir peyki haline gelmektedir. 

İyi malılmat alan mahafillere gö
re, Sovyet teklifleri hakkında İngiliz 
intibaı tamamen gayri müsait olma
mıştır. Zira, Rusya emniyet teşkili -

Çünkü İtalya ne olursa olsun her • tma samimi bir surette iştirak niye-
,eyden evvel bir' Akdeniz m~leke _ tinde olduğunu açıktan açığa göster-

tidir. Mukadderatı Akdenize bağlı - ınişW:· ~cak sel~iyetli bir ka~n~ 
dir. Yukardan .6Jtdenize bağlı- tan bildiriliyor ki, Sovyet tekliflen 

edik Aıkd _:_..:ı k ld Aln}anyanın mütearnz olduğunu a • 
m çe eu.uoue ımı amasına ık b" ·i· 
:-'-.t.- '-t Alm d yrıl _ ç ır surette ı an ve barış teşkilatı 
.u.uA.u yoA ur. anya an a • b. . . 

ak is k d . . . bir d.. yerıne ır nevı çevırme sistemi tesis m e, en ısıne yenı uşman tm k . 
kazandırmaktan başka bir netice ver e e demektır. 
miyecektir. Almanya bunu bildiği i- Bu teklifler yerine getirildiği 
çin İtalyaya Akdeniz siyasetinde da- takdirde Almanlar, emniyet teşkili 
ima müzahir görünmektedir. bahanesiyle bir çevirme manevrası-

Binaenaleyh, İtalyanın Orta Av- na maruz bulunduklarını hiç şüphe
rupa ve Balkanlarda oynamağa ça _ s~ aleni sur~tte iddia edeceklerdir. 
lı§tığI rol ancak Almanyanın menfa- Sıyasi mahafıller, böyle tam bir itti-

atine uygun ld ır... ··dd t .. _ fakın Polonya ve Romanya tarafın-
o U5 ... mu e çe mum dank bul edil • ğ" i ili ed" 

kündür. Almanya İtalyayı istediği gt- lara emıyece ın ve ı-
bi sevk ve idare etmek kudretini ha- yor • 
iz oldukça, İtalyanın Avrupa işleriy- Nihayet, ~le bir an~. 3al -
le allkadar olmasına muhalefet et • nız İtalya, Portekiz ve İspanyayı çi
mekte ısrar etrhlyeceltir. leden çıkarmaklA ltabnayacak, mem-

Fakat, Berlinle Romanın Orta leketleri İngiliz politikasına müsait 
bir surette istihale ettirmek hususun 

Avrupaya ve Balkanlara ait siyaset- d~i son imkaru da ortadan kaldıra-
lerinde görülen bu ihtiW daima mih- caktır. 

ver için bir zaaf unsuru olarak ka - T iirlı • / ngİla müzakereleri 
lacaktır, ve demokrasiler daima bu 

zaaftan istüadeye çalı§8caklardır. 

Sofyada iki 
Casus Kadın 

MahkGm Oldular "' 
Sofya, 21 (Hususi) - Polis tara

fından 24 kiŞi altışar ay müddetle iç 
illere sürgün edilmi§lerdiı. Bunlar
dan altısı kadındırlar. Devlet emni
yetine halel getirdiklerinden dolayı 
nefyedilıniflerdir. 

Diğer taraftan Times gazetesi, 
Türk - İngiliz müzakereleri hakkın
da §Ulllan yazıyor: 

'"İngiliz resmi mahafUI, bir Türk 
gazetesi tarafından bitdirilditlnin 
hilifına olarak, Türk - İngiliz 

müzakerelerinin müsbet bir tarz
da neticelenip bitmiş olduğunu be
yanda tereddüt göstermektedir. 
Maamafih mezkAr müzakerelerin 
iki memleket arasındaki anlaşma
nın ve tecavüze karp ıelmek hu
susundaki mü,terek arzularının 

bir delilini teşkil etmek itibariyle 
bilytik bir memnuniyet izhar e • 
dilmektedir." 

Y ugoslavyaya ela teminat 

Ciano, yakında Venedikte yapıla
cak olan görüşmelerin ltalya ile Yu
goslavyayı yekdiğerine bağlayan ra
bıtaları daha ziyade kuvvetlendirece-. 
ğine kani bulunduğunu ilave etmiş
tir. 

Ne,,edilen resmi tebliğ 
Macar devlet adamları ile Italyan 

ricalinin konuşmalan üzerine şu res
mi tebliğ neşrolunmuştur: 

''Kont Teleky ve Kont Csaky, Ro
mayı ziyaretleri esnasında Duçe ve 
Kont Ciano ile müteaddit konuşma
larda bulunmuşlardır. 

Bu konuşmalar jki memleket ara
sında mevcut sıkı dostluk münasebet 
!etlerinin bariz vasfı olan bir sami
miyet ve itimat havası içinde cere
yan etmiştir. 

En mühim meseleler ve bilhassa 
merkezi Avrupa ve Tuna havzası me
seleleri en son hadiseler ve umumi 
vaziyet te mütalea edilerek tetkik o
lunmuş ve gerek siyaset, gerek eko
nomi sahalarında daha büyük bir ts
tikrarm nefine olarak iki hüktimetln 
elde ettiği neticeler memnuniyetle 
müşahade edilmiştir. 

lki taraf devlet adıımlan memle

ketlerinin hareketitni'R.oma - Ber

lin mihverinin bariz vasfı olan ada
let ve sulh hedeflerine doğru götür

mek hususundaki mutabakatlarını te

yit eylemişlerdir. Bu maksatla, dost 

memleketlerle olan teşriki mesai si
yasetini bilhassa inkişaf ettirmeğe ka 
rar vermişlerdir." 

* Macar gazetelerinden "Esti 1Jj
sag" gazetesinin diplomatik muhabi
ri Romadan gönderdiği bir "haberde 
Macaristanın artık Roma - Berlin 
mihverinin daimi yapıcı bir uzvu ol
duğunu müşahade etmekte ve yakın
da Kont Ciano ile Markoviç arasında 
yapılacak görüşmelerir ehemmiyeti
ni tebarüz ettirdikten sonra Italya 
ile Macaristan arasındaki tesanüdün 
Roosevelt'in mesajı karşısında bu 
iki devletin ittihaz ettiği tarzı hare
ketteki müşabehetle de isbat edilmiş 
olduğunu kaydeylemektedir. 

Daily Telegraph gazetesinin dip- Kanada Sahı.llerı·nde 
Iomat muhabiri tarafından verilen 
nıaltimata göre, Sovyet Rusya hükCı.
meti, Ingiltereye mukabil tekliflerini 
göndererek Ingiltere ve Fransa ile 
birlikte tecavüze maruz kalan dev-

Bir Denizaltı 

Gemisi Görüldü 

red ifade ettiğini anlatmaktadır. 
Bugün Berlinden haher verildili'i
ne göre, Bitler, küçük ve orta mil
letlere hitaben bir sual hazırla-

maktadır. Bu milletlere Almanya 
tarafından bir taarruz bekleyip 
beklemedikleri, ve Amerikanın 

müdahalesini isteyip ~temedikleri 
sorulmaktadır. 

Her Hitler, bu milletler tarafın

dan verilen cevaplara göre, Roose
velt'in teşebbüsüne mukabele ede
cektir. Siyasi müşahitler bu küçük 
milletlerin Her Hitler tarafından ta
arruz tehdidi altında bulunduklart-
nı söylemiye cesaret edemiyerek 
Hitleri memnun edecek bir cevap 
vermek mecburiyetinde bulunduk
larını, fakat bu cevabın hiç bir kıy
meti olmıyacağmı ve Rooselevt tara 
fından vuku bulan teşebbüsü itibar
dan düşilrmiyeceğini • anlatmakta
dırlar. 

Amerika gazeteleri, Mussolininin 
cevabında mevzuu ba.lısettiği Avru
pa haritası noktası üzerinde dura
rak bu ti.birin Alman VE. İtalyan ge
nişlemesi için bir bahaneden başka 
bir şey olmadığını yazmaktadırlar. 

Gazetelerin neşriyatı 
Paris gazetelerinden Oeuvre diyor 

ki: 
"M11SSOUni, 18 senelik klll'fılıtdı 
garantiler mekanizması mlnas~

drr, diye ba&uıyor. · f'ı.ıkat bir za
manlar Avrupaya karşılıklı ıca
rantilere müstenit 10 senelik V\? 

hatta 25 senelik bir mütareke tek
lif eden khndl? Bitler admdakl 
zat detll mi idi?,, 
Bükreş, 21 (A.A) - Stefani Ajan

sından: 

Düçe tarafından Capitole de irat 
edilmiş olan nutuk, çok büyük ve 
müsait bir intiba tevlit etmiştir. G2-
zeteler, Mussolini tarafından irat e
dilmiş bulunan nutkun beynelmilel 
hadiselerin tekAmülüne daha zfilde 
cesaret verici bir manzara bahşetmi 
ye matuf olduğu mütalaasını serdet
mektedirler. 

Gazeteler, 1924 senesi Roma ser
gisi için Romada yapıJmakta olan 
muazzam hazırlıkları tebarüz ettir
mekte ve bunun için Düçe tarafın
dan sulh lehinde söylerıilmiş olan 
sözleri muhik bulmaktııdırlar. 

Bükreıte Bir 

Yıldönümü Merasimi 

Sofya temyiz mııhkemesl, 1937 de 
Tsona Hr. Petrova ve Elisaveta N. 
Atanasova adlarmda iki Bulgar ka
dının Sofyada yabancı bir memleket 
sefarethanesile temasa geçerek ata
~ine Bulgaristan aleyhinde casus
luk yapmalan suçu ile 14 teşrinisani 
1938 de verilen 13 er sene hapis ve 
600 biner levalık paradan ibaret mah 
küıniyet cezalarını tasdik etmiftir. 

Bulgarlar Tayyare 
lanesi Yeriyorlar 

letleri müdafaaya amade olduğunu Ottava 21 (A. A.) _ Halifax 1i • 
bildirmiştir. Bükreş, 21 (A.A.) - Bugün müte-

Bu yüzden Britanya hükumeti te- manının klavuz gemilerinden birinin veffa kral birinci Karolun doğumu
ıninatını daha fazla teşmil etmiye kaptanı olan Hatter, Halifax limanı· nun yüzüncü yıldönümiine tesadüf 
imkan bulacak ve böylece teminattan na kısmen suya dalmış bir tahtelba- etmektedir. Bu yıldönür.nü bütün Ro
daha kuvvetli yeni bir sistem vücu- birin girmekte olduğunu gördüğü - manyada merasimle tesit edilmiştir. 

Sofya, 21 (Hususi) - Bulgaristan-
da tayyare için iane verenler çoğalı
yor. Bulgar mektep talebeleri ve mu
allimleri, bankacılar, kasaplar, me
murlar tarafından tayyare için mü
temadiyen iane veriJmektedir. 

Tüccarlar birliği mümessilleri 
Harbiye nazırı General Daskalofu z·
yaret ederek tayyare için kendisine 
8.900.000 leva teberrüde bulunmuş-
lardır. " 

Dünkü Mec:liı Toplantısı 
Ankara. 21 (A.A.) - Bugün Dok-

tor Mazhar Germenin başkanlığında 

toplanan B. M. Meclisi. :skln lcanu

nunun tetkikt için muvakkat bir en

cümen teşkilini tasvip etmiş ve B. 

M. Meclisi 1939 yılı Udnciklnun -
§Ubat ayları hesabı hakkındaki, maz

batayı kabul etmi§Ur. 

B. M. meclisi müteakıp toplanhsı
nı gelecek çarşamba günü yapacak
tır. 

de getirmiye imkan bulacaktır. nü hükumet makamlarına bildirmiş- Bükreşte her taraf müteveffa kra-

Ingiliz mahafiline göre, Yugoslav- tir. lın büyük, küçük bütün vaziyet ve 
yalım antikomintem pakta veya mih Müdafaa Nazırı M:ackenzie'nin ebatta resimlerile ve gazeteler de 
ver devletlerine iltihakı Ingilterede deniz ve h:ıva devriyelerinin Hali - kralın hayatım ve faaliyetini bilcll
derin bir alika uyandırmaktadır. fax limanı civarında yaptıkları araş- ren yazılarla doludur. Türkiye ve 

Bu yüzden Ingilterenin Yunanis- tırmalar neticesinde bir tahtelbahi - Romanya arasındaki çok sıkı dostluk 
tan ve Romanyaya verdigi teminat, rin mevcudiyetine dair bir emmare- bu vesile ile dikkate değer bir su
Yugosla vyaya da teşmil etmesi bek- ye tesadüf etmemiş olduklarını mec- rette tebarüz etmekted1r. 
lenmekte ve teminatı müteakıp iki lise bildirmesine rağmen parlamento Filhakika, müteveffa kral Karol, 
taraf arasında askeri bir ittifak akdi mahfellerinde bu hususta endişe iz - Türkiyeye karp da mücadelede bu-
düşünülmektedir. har edilmektedir. lunmuş olmasına rağmen sıkı Tilrk -

Galenko Briilaele aitti General Griesbach, bu tahtelba - Romen dostluğunun bir nişanesi ola-
Berlinde Hitler ve Alman ricali t- birin bir İngiliz veya Amerikan ge _ rak hiç bir gazete bu mücadeleden 

le temaslarda bulunan Romanya Ha- misi olmadığına dair hükd.metçe ka- bahsetmemiı ve'bu hattı hareket bu
riciye Nazırı Gafenko bugün Brükse- naat getirildiğini söyliyerek bu rada bulunan bütün ~rklerin bil • 
le muvasalat etmiı ve kral tarafın- tahtelbahirin şu halde Kanada sahil- hassa takdirini çekmt§tir. 
dan kabul edilmiştir. Gafenko paz:ır- !erinde casusluk yapmakla meıgul 
tesi günü Londrada bulunacak ve In- olduğunu ileri sürmüştür. 
giliz ricali il~ temaslara başlıyacak- Diğer cihetten müdaf~a Nazın 

tır. Ontario elektrik santralları ile fab • 
Gafenko, Berlinden aynlmadan ev- rikalannın etrafında son derecede 

vel Nasyonal Zeitung gçetesine be- müteıy~ bulunulmasını emret
yanatta bulunmuş oldupJ)ildirilmek miştir. 

Fırtınada Ya ralanan 
Bekçi Öldü 

Niğde (TAN) - Bir ay kadar ev
vel bura<f. vukua gelen büyük fırtı
nada yaralanan bekçi Ali, memleket 
hastanesinde ölmüftür. 

- Bu üade senin mi? 
- Evet, tamamen benimdir. An-

cak ufak bir noksanı vardır, bunu 
tamamlayacağım. 

Ve Ruhı izaha başladı: 
- Benim avukat Naciden sordu

ğum emanet suçlu Ekreme vermiş 

olduğum telgraftır. Ekrem bana bu 
telgrafı iade etmeyi vaad etmişti. Fa
kat iade etmedi. Ben ifade verirken 
çekindiğim için bu emanetin "bir 
gömlek" olduğunu söyledim. Haki -
katte bu bir gömlek değildir, mev -
zuubahs olan telgraftır. 

- Peki, bunu müddeiumumiliğe 
verdiğin ifadede niçin açıkça söyle -
medin de ''emanet bir gömlektir" 
dedin? 

- Müddeiumuminin huzuruna 
çıktığım zaman korktum, çekindim, 
onun için böyle söyledim, fakat, e -
manet kelimesi dediğim gibi bu tel-ı 
graftır. 

- Başka bir diyecTn var mı? 
- Hayır hiç bir ;ey diyeceğim 

yoktur. 

Mtf~u Tolebl 

Bulgar 
Talepleri 
Karşısında 

( BQfı 1 incide) 
husustaki kanaatini bildiriyor. Bu 
yazının hulasası, şu mealdedir: 

"Köselv!lnofun, açık ve sarih be -
yanatı Bulgar partilerinin tam bir 
muvafakat ve tasvibini kazana -
cak kadar samimidir. Ve her mu
hitte hüsnü telikki edilmiştir. 

Muhakkak olan birşey varsa, Bul
garlstanın milli dava halindeki 
taleplerine rağmen ne Berlin, ne 
de rarp devletleri cephesine ilti
hak temayülünde bulunmayışı -
dır. 

Bulgar talebinin mahiyeti ve 
lisanı Yugoslavya ile dostluiu -
nun devamım temin edecek şekil
de ıörüld4ğtlnden Yugoslavlar 

anat tflft '"""'• memnunt -
yet'-WL_i~ etmekte kendile-
rini h&m"' • yorlıu'." 
Pnef gazetesi ise, Bulgar .Bqye -

Hakim, bundan sonra, müddeiu · 
kilinin beyanatında Yugoslavya -

mumiye ne düşündüğünü sordu, Bulgaristan arasında aktedilmiş ilan 
Müddeiumumi Baha Arıkan, şunları dört senelik dostluk muahedesinin e

söyledi: saslarına riayetkar kaldığını göste -
- Suçhı Ruhi, Ekremin gayri ren ifadeden sevinçle bahsederek 

meşru ve müstelzim mücazat bir fiil Bulgar - Yugoslav dostluğunun ebe
işleyeceğine kendisiyle bir kaç defa diliğine işaret ediyor. 
temas etmesi neticesinde vakıf ol - Bilhassa Türkiye ile Bulgaristan 
muş ve bu vukufundan sonra telgra- arasındaki münasebatın son zaman
fı verm~~. sureti~le kendisin~ is~~t !ardaki müsait inkişafını ehemmiyet 
olunan fıilı işlemış ve Ekremın fiili- le ve memnuniyetle kaydederek Bul
ne de bu suretle iştirak etmiştir. Her gar Başvekilinin nutkuna dair müta
ne kadar Devlet Şurasının l~u leasını bitiriyor. 

~~akeme kararrnd~ suçlu Ruhınm Romen Gazetelerinde 
filı yalnız telgrafı dığer suçlu Ekre-
me vermesinden, ve bu suretle vazi
fesini suiistimal eylemesinden ibaret 
olmak üzere tevkif edilmiş ve Türk 
Ceza Kanununun 208 inci maddesine 

Bükreş, 21 (Telefonla) - Romen 
gazeteleri; Bulgar Başvekilinin par -
lamentoda dış işleri encümenindeki 
beyanatına dair mütalea neşretme -

göre lüzumu muhakemesine karar mişlerdir. Universul ve Adverul gibi 
verilmişse de Ruhinin mevzuubah • başlıca gazeteler, beyanatın harfi 
solan telgrafı Ekreme vermesi, Ek • harfine Sof yadan gelmesini bekle -
remin suçunun mevkii husule gel - yen bir tarzda sükılt ediyorlar. Bu 
mesini temin eylemiştir. Eğer Ruhi gazeteler mütalealarmı nutuk met-• Isa , • 
bu telgrafı vermemış 0 ydı Harici- ninin aynen gelmesine talik etmiş -
ye Vekaleti telgraftan keyfiyete lerdir. 
muttali olacak ve bu suretle hükU -
metin tayyare sipariş edip etmediği 
icabedenlerden soracak ve Ekremin 
yapmak istediği fiil de meydana gel
miyecek ve binnetice tayyare alına
mıyacaktı. Şu vaziyete göre Ruhinin 
hareketi Türk Ceza Kanununun 65 
inci maddesinin son fıkrasına uyar. 

Ekreme isnat olunan fiil ise ayni 
kanunun 342 inci maddesi hükmünü 
müstelzimdir. Bu suretle suçlu Ruhi
ye isnat olunan fiil ağır cezalı suçlar
dan olması hasebiyle mahkemenin 
vazifesinden hariç ve ağır ceza mah
kemesinin vazifesi dahilindedir. ().. 
na göre karar verilmesini isterim.,, 

Mahkemenin Kararı 

Bu iddia karşısında Ruhi, ayağa 
kalktı ve: 

- Suçlu Ekrem Könlg'in böyle 
bir sahtekarlık peşinde koştutunu 

ben katiyen bilmiyordum, binaena -
leyh bu davaya bakmak mahkeme -
nizin salAhiyeti dahilindedir. Dedi. 

Hakim sordu: 
- Ekremin ne gibi bir sdah res

miyesi var ki siz bu telgrafı ona gös
teriyorsunuz? 

-Ekremin 

Kor/uda 
Türkler 

(Başı 7 incide) 
ve Fransız malı olmak üzere 
orada 300 tunç, 134 dPmir U>p ele 
geçirmişlerdi. (1799). 

Napolyon devri, daha doğrusu 

ihtilll yılları Fransızlarının elin
den Korf onun bir hamlede alm -
ması Sultan Süleyman devrinde rı 
adanın muhasarasından fetagat e
dilmesindeki sebebi de anlatır. Bu 
sebep, dediğimiz gıbi, hünklrın si
nirlenmesinden, adayı üzerinde uğ
raşılmağa değer görmemesinden i· 
baretti. YolCsa Korfonun Barbaro
sa karşı koymasına imkln yoktu. 

(NOT: Korfo, 1716 da dahi Türk 
leri gördü. Fakat onların bu mü· 
sell!h ziyaretleri adada hikimiyet 
kurmak için olmayıp 1683 te vu
kua gelen Viyana dönü§iinden son
raki bozgunluklar sırasında Mora
yı ele geçirm~ olan Venedikliler
den o eyaletin ged alınması mak
sadile yapılan ve asken hareketle-
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BUGÜN BUGÜN 

CIKTI CIKTI 

Modern Amerikan Edebıyatının Şaheserlerinden 

Biri Olan " Sanayi Kralı 11 Adlı 

Romanın Hulasasıdır. 

~engin bir kütüphaneye aahip olmak iaterıeniz Cep 

Kitaplanna abone olunuz. Şartları: Senelik abone 8 fi. 
ra, alh aylık abone 4'l'ı lira. Senelik abonelere küçük 
bir kütüphane hediye edilir. 

Adr•s: :4nliara caddesi, 
Reıld•fendi hanı, birinci 

kat. 105 
Posta kutusu 97 

fstanbuı Satış YcrJ: Ankara Caddesi 
Y~nl Kltnpcı, M. 
İzmir Snlış Yeri: Devrim KltabeVl. 
Ankara Satış Yeri: B!lıll Akba. 
Konya Satış Yeri: Yeni Kütüphane. 
Bilecik Satış Yeri: Nail Kitabevi. 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder? · 

flP.ARASIZ 
Bu sihramiz yeni 

1 
" Pudrc1 renkleri,, 
tecrübe edilebilir. 

Fena renkte bir~ 
pudraı yuzunuze 
korkunç bir mak
yaj manzarasını ve
t'ir ve sizi olduğu
nuzdan d a h a 
fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegAne 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 

bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 

size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To

kalon pudrasile yapınız. Bu ve
ni "Cild r~nkleri" (Kromoskop) 
tAbir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştırıl
mıştır. Sihramiz bir göz. tam ve 

kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yenl 
pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz görilnmiyecektır. Toka· 
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 

10 KADINDA 9 u 
FENA RENKTE BlR 
PUDRA KULLANIR. 

dairesinde "Krema 
köpülil" ile kanş
tırılmıştrr. Bu sa
yede pudranın sa
atlerce aablt kal· 
rnasını temin etti· 
ği gibi pudranın cil· 

din yağlı tabii ifrazatını mas· 
setınesine ve bu suretle cildiıı 

kurumasına ve sertleşmesine vı 
blnnetice buruşukluklann zu. 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile kanştınlmıt 

me~hur Tokalon pudrasını kul· 
tanınız ve birkaç gili\ ıarfındı 
teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ilmine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğinız
de lıltfen İstanbulda 622 No. pot 
ta kutusu adresine (Tokalon 
rudrası servisi 22 No.) vAld ola

<: ak talebde size meınnuniyetle 
muhtelif renklerde nümunelik 
alt ufak paket pudra göndere

cej~ 

1 LAN 
Bayan Ahsabet C.Wan, Adres, Ge

dikpap Emin Sinan mahallesi Cep
haneci sokak No. 19, Markası De
sot.o, Cinsi tenezzüh otomobili, mo
deli 1939 Şasi numarası 5657237 l\io
tör numarası S 6 - 22142 Borç mık
tan 2500 lira noter adresi ' Beyoglu 
Binrici Noter, Mukavelenin tarihi 
24 Mart 1939 numarası 3712. 

Şerafettin Rafet Talu ve Nazıf 
Tai.u adres Gerede tüccardan mar
kası Desoto cinsi 160 İnçlik uzun 
Kamyon Şasisi mideli 1939 şasi nu
marası 8441237 Motör numarası 

1 rr 76 .: 753~ ~o~ç miktarı 1950 lira 
, Beyoglu bırmcı Noter mukavelenin 
tarihi 13 Nisan 1939 numarası 4806. 

i Yukarda yazılı müredatlı izahat 
mucibince Şirketimiz tarafından sa

l tılan ve seneden olan borçları öde
! ninceye kadar mülkiyeti muhafaza 
. kaydı şartile satılmış bulunduğu ve 
Mezkur Otomobil ve Kamyonların 
şahsı salis tarafından satın alınaca-
ğı zaman Şirketımizin rıza ve mu
vaffakıyetini İstihsali lazım geldiği 
bermucibi kanun ilan olunur. 

İstanbul Eı:-e Petrol Şirketi. 

Galata Nüfus memurluğundan: 

Beşiktaş Meşrutiyet mahallesi Etem 
1 paşa apartımanı 8 hane Cilt 8 sayfa 
ı 32 ü2erine kayıtlı Galatada Hüriyet
han No. 13/15 de oturan Avukat Ce· 

l ı.aıettin Deriş isminin Celal Dervig 
olduğuna dair İstanbul Asliye Beşin
ci Hukuk mahkemesinden 2/2/ 937 
tarih ve 37/77 No. lu UAm getirmek-

1 ıe kanunu medeninin 26 cı maddesi
ne tevfikan ilAn olunur. 

KAYIP - (3831) No. lu kamyone
time ait pilakanın bir tekini kay
bettim. Hükmü yoktur. Mehmet U
zunotlu. 

İnhisarlar Umum Müdürlüijü ilanları 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince idare ihtiyacı için 20x25 

ebadında olmak üzere (20) milyon mantar kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konacaktır .. 

II - Eksiltme 26.4.939 ç~amba a\lnü aatJ4 de Kabataşta leva
zım subeslnd~Jd alım komisyonunda yapı1acaktır. 

III - Muhammen bedeli 74.000 lira muvakkat teminatı (5550) lira· 

dır. 
ıv _ Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir Ankara 

baş müdfalüklerinden (370) kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi 
nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin kanuni vesafkle yüzde 7,5 güvenme parası veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek zarflar ihale günU eksiltme sa. 
atinden bir saat evveline kadar ma:tkur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (2135) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kunılut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Zlra1t Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasal'l'uf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede .ı defa çeklJecek kur'a Ue aşağıdaki 

plf\na rnre ikramiye dai1t1lacaktır. 
Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 

500 ,, !.000 
c ., zso ., 1,000 ... 

40 ., 100 " 4.000 ,, 
lOO " SO ,. &,000 " 
120 " co " 4,800 ., 
160 " zo " 3,200 ti 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene ıçinde 50 liradan aııağl 
tiişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz1asiyle verilecektir. 
Karalar anede t defa. ı Eyltil, ı BlrlnclkanUD, ı Mal1 ve 1 Bazı. 

11111111111 

' .· 
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TURK HAVA KURUMU 
27. ci 

BÜYÜK 
TERTiP 

PiYANGOSU 
Birinci ••tide : 11/Mayıs/939 dadır. 

Büyük ikramiye : 4 O. O O O Liradır ••• 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelede 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •.• 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyi

niz. Siz de piyangonun meıut ve bahtiyarları arasına gİnnİf 
olursunuz ... 

ls+anbul Nafıa Müdürlüğünden: 
26.4.939 Çarşamba günü saat 15 de Istanbulda Nafia Müdürlüğü • 

siltme komisyonu odasında (27428.61) lira keşif bedelli Bakırköy Bin.; 
razı Akliye Hastahanesi Mutbak inşaatı kapalı zarf usuuıe ekslltmefe 

konulmuştur. 
Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fennt $a 

melcri, proje kcşü hulasasile buna müteferri diğer evrak daire 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (2058) liradır. 
Jsteklilerin teklif mektupları v«? en az <20.000) lirtılık bu işe beftlit 

iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesıkalara istinaden lla 
tanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gUn evvel alınmış ehliyf!t 
939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı uırflarını 26.4.etf 
Çarşamba ıünil saat 14 c kadar lstanbul Nafia MüdUrlilğün~ vermeıeııt' 

(2323) 

ADEMİ İKTİDAR ~ 
ve BELGEVŞEKLlc;INE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbul 

Galip Kemali 

Abdülhak HAmit 

Jül Vem 

Mitat Tuncel 

İnsan ve Totaliter devlet 

Makber 

Ay etrafında l\eyahat 

: Tercüme naınl yapılır 

Sadi Kırımlı Atalu sözü 

Halit Fahri Ozansoy: Edebiyatçılar ıeçiyor 

Behçet Yazar Edebiyatçılarınuz ve bugünkü 
edebiyat 

Nahit Sım : Anadoluda yol notlan 

Kazım Nami Duru Kemalist rejimde öiretim ve 

eti tim 

KANAAT Kitabevi ran tarlblerlnde ~ekilecektir. 
~ ............................. ,, .. ________ iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii ______ ___ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........_ _____________________ ._. ............... llııM .......... 



ız 

uzu 
INKIBAZI defeder, MiDE ve BARSAKLARI 

kolayhkla ve mülSyim bir şekilde boşaltarak rahatlrli ve ferahhk verir. HAZIMSIZ· 
LIK, ŞiŞKiNLiK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK ATALETi, INKI· 
BAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA ve bütün 
mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. MAZON MEYVA TUZU son derece teksif 
edilmi§ bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, dahci 
kolay ve daha kat't bir tesir icra eder. 

~-------AGARAN 
SAÇLARA 

ibi uv 
~~~~~~~~~ 

0SM~~K1:N~Nı~ş!~ıKASI ; ,. etli 
T~SIS TARiHi 1863 

Sözü boş değildir Statıileri ve Türkipe Cümhuripeti ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI Sermayesi: 10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarınrn bi ricili imal kaynağıdır. i htlyat al<çesl • 

ARPA UNU 

BAKLA UNU 

YULAF UNU 

NOHUT UNU 

ÇAVDAR UNU 

PiRiNÇ UNU 

KORNFLAU 

BEZELYE UNU 

PATATES UNU 

FASULYE UNU 

MERCiMEK UNU 

Buğday Niıastası 

Pirinç Niıastası 

SALEP 

TARÇIN 

KiMYON 

KARANFiL 

ZENCEFiL 

KARABiBER 

YENiBAHAR 

BEYAZ BiBER 

SOFRA TUZU 

KIRMIZI BiBER 

(Kutu ve 

Paketleri) 

TOrlciyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSllVA ve NIS'de 
itıO LONDRA ve MANÇESTER'de 
9JP MISIR. KlBRIS, VUNANISTAN, IRAN, IRAI<, FiLiSTiN 

111 
ve MAVERAVI EROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

i YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURIVE. LÜBNAN 

1 

~ ve HATAV'da 
I 

1 
Filyalleri ve bütün Dilnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri va.par 

Hesabı cari ve mevcfoat hesapları kUşadı. 
1 (lın Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
1 ~ Türkiye ve Ecnebi memlel<etler üzerine keşide senedat iskontosu. 

atfi Borsa emirlerı. 
gx~ Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 

Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksele emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

:nunı TAN Gazetesi nu~ --s İICin Fiyatları 5 - -Piyasanın en milsait ıtartlarile (kumbaralı veva 5 -o- E: 

1 kumbarasız) tasarru. f hesapla. rı açılar. ı E: 1 • • f t• i 400 E: : ıncr say a san ım ::: 
~~~~~~~~ 52 ' ' ' 250$ 

Memlekette lnı maıbatla kurulınut ve her feye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetitmesine 
tevakkuf.uz hiznıet elmİf yegane Türk aan'at evidir. Yavrularmıza, doktorlarınızın tertib 

:ve tavıiye.Ue ver.eceğiJıiz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 
lstanbul · Belediyesi · llCinları 

53 ' ' ' 200 = 
§ 4 ' ' ' 100 § 
§iç sayfalarda , 60 ~ 
: Son sayfa 1 40: - -§Dikkat: : -

Senelik muhammen 
kirası Ilk teminatı -Floryada Florya çarşısında N. 16 dükkan 80,00 6,00 - -

:El - 1 santim; gazetenin tnce 2 
,. ,, ,, 17 ,, SO,OO 5,oo : yazısile 2 satırdır. : 
" " ,, 23 " 100,00 7,50 - t <:>. 1 f' -: 2 - lan arın ıya tı gazetenin --

Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile l<at'lyyen omuz omuzadır. 
Yukarda senelik muhammen kiralan yazılı Floryadaki dükkanlar 

teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere : tek sütunu üzerine hesap- S: 
açık arttırma 3/ 5/ 939 Çarşamba gününe uzatılmıştır. Şartnameleri : lanmıştır. S Da.ha. üstününün bulunmuı mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Heryerde 

: 1 - Kalın yazılar da gazetede : 
daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Befİktaf, Kılİcali • M. NURi ÇAPA Tel. 40337 Lc"·azım Müdürlüğünde görülebilir. Istekliler hizalarında yazılı ilk te- - · 

: kapladı ır.. yere göre santim- : 
ıninat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14,30 .. 6 ' .. 

da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (22766) t: le ölçülür. 3 
---------------------------------------------------------------- i111111111111111111111111n11111111u11ı'i1 
Jll•------------•••ı ________ ll. 1 Heyecan, Düşünme, Çarpıntılar ve Bayılmalar ..... 

GENÇLER! 

Sizi en fazla düşündüren Ergen
liklere (Yüzüaüzdeki sivilceler) e 
kar~ yegAne çaresi olan VlRO
ZA'yı bir defa tecrübe ediniz, 
ve alacağınız neticeden hayret 
edeceksiniz. 

Yalmz iyi eder 
ve mikrobun yaşamasına, üremesine kat'i ve muhakkak mani olur. 
VİROZA, bir güzellik kremi değildir, mütehassıs kimyagerler ta

rafından fenni ve sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 
Her eczanede bulunur. 

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

#--· SÜMER BANK 
UMUM MODORLOGONDEN : 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarımız için 

Hurda Demir ve Çelik Ah nacaktır. 
Alakadarların teslim edebilecekleri miktarlarla zirdeki te

sellüm mahallerinden herhangi birine nazaran fiatlarmı Ni
aan Sonuna kadar Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğü
ne bildirmeleri : 

lsta.noulda tercihimize göre Haydarpaşada vagonda veya 
ira.e edeceğimiz vapurda 

Ankara.da vagonda 
Filyoa - veya Zonguldakta vagonda 

• Şartname talep üzerine alaka.darlara meccanen gönderilir. 

Küçük bir şişe 

------ Bunu hal için yegane çaredir. ------

Bir Kaşe 

BU BAŞ AGRISINDAN KURTULAYIM! •• 

31. 3. 939 tarihinde Mağazamızdan ayrdmıt olan MEH

MET SADIK bu defa yeniden vazifesine batlaınıt olduğu

nu sayın müfterilerimize memnuniyetle bildiririz ve hakkı

mızdaki sevgilerinin devamım rica ederiz. 

ZUHTU KINALI HALEFİ 
Kırtasiye Mağazası Umumi Vekili 

llııı- MEHMET BA YAZIT~ 

Telefon: 

Santral Memuresi 

Büyük müesseselerin telefon 
santnlinJ idare etmiıı iktidarı 

tecrübe ile ve elindeki vesika
larla sabit bir bayan Is ara-
maktadır. İcabında İstanbul

dan hariç şehirlerde de çalışa

bilir. İdaremizden sorulması 

il ~~~~~~.~~~~~ .. 
Salı, CumartesJ 12 ye kadar fı.karaya. Di· 

V'anyolu No. 104. 

Bir Elektrikçi isteniyor 
Taliplerin tafsiliıt almak üzere 

-------------- Vezneciler tramvay durağı 62 sürat 

------------• iş yurdu Tevfik Türk Yılmaza mü-

Dr. Hayri Ömer 
ZDhl'evf ve cflt ha9tahkluı mtlt~.,•n•• 

Oğleden sonra Beyoğlu Ağacam 
kanmmıda No 133 Tf>lttfnn :43!'iR• 

racaatları. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Lutfü DÖRD"ÜNCt) Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 

TAN Matbaam 


