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Hükômetin Mütecavizlerle 
Birleşmemesi isteniyor 

Yugoslavya Hariciye Nazın 
Mark~v~ 

Yugoslavya. ve ltalya 
Hariciye Nazırları Dün 
V enedikte Buluştular 

Mihvere iltihak Kararı Verirse Yugoslavyanın 

Birçok Metalipte Bulunacağı Tahmin Ediliyor 

Belgrat, 22 (Hususi) - Röyter bildiriyor: · 
Yugoslavya Hariciye Nazın ile Kont Ci~o.~r~sın~a ko

nuşmalaı ın başla<l1ğı bu sırada Belgratt~ ~~ hı? U~ıver~ıte ta
lebesi ve gençlik mümessilleri, bugün buyuk ~ır.numayış -~a?
:mışlar ve demokrasiler lehinde oldukla_rmı bildirez:k huku
metin mütecavizlerle bitaraflık maskesı altında bırleşmeme
sini istemişlerdir. Gençlik, Yugoslavyayı müdafaaya, bir kim
seye bir karış toprak bırakmamağa ~I?d içmişlerdir. . 

Roma 22 (Hususi) - Yugoslavya Harıcıye Nazın Markovıç bugün 

Venediğe ınuvasalat etti ve Kont Ciano tarafından istikbal edildi. 

Kont Ciano, daha evvel, bizzat idare ettiği tayyare ile buraya muvasalat 

-ı etmişti. Oğleden sonra saat dört bu-

BAYANLAR! 
Hakik1 Parl! modelleri 

fAPKA, ÇANTA ve ELDiVENLERi 
için yalnız Sultanhamam No. 411 

, ŞEN ŞAPKA 
Mağazasını tercih cdinlz. Taşra için toptan siparl.ş ve 

satıa kabul edilir. 

Tecavüze Karşı 
S lh Cephesi için 
· Moskovada Yeni 
Te aslar Oluyor 

Bazı Devletler 

Mesai için Berline 
Cevap Verdiler 

Londra, 22 (Hususi) - İn -
giltere ile Fransa tarafından 
muvazi bir surette yapılmakta 
olan konuşmalar ve temaslar 
devam etmekte ve ilerlemekte -
dir. Fransa Hariciye Nazın M. 
Bonnet pek yakında hoşnutluğa 
değer bir neticeye vanlacağıru 
söylemiştir. 

Rusyanın Londra sefiri M. Mais
ky Moskovaya muvasalat ederek hü
kumeti ile temasa başlamıştır. İngil
terenin Moskova sefiri Sir William 
Seeds de bugün bir kere daha Sav -
yet Birliği Hariciye Nazın Litvinof 
ile bir kere daha görüşmüştür. 

Müzakereler iyi bir safhada 
İngiliz matbuatı "sulh cephesi" 

teşkili için yapılan müzakereleri 
memnwıiyete şayan bulmaktadır. 

EMNİYETE 
us~yanlar 

çukta iki taraf nrasında ilk konuş -
malnr yapılmıştır. Kont Ciano, Vene
dğe muvasalatını müteaklb Yugas
Iavya Hariciye Nazırı He yapacağı 

miilakatın iki do memleket ar. 111-
"Utr ;yt:ıu uu. .,. ~ ınızaS'I J 

mundan değil, Belgradda yeni Çvet
koviç' hükumetinin kurulmasından 
ve Arnavutluğun Itn1ya ile birleş-

Gazeteler, bugün gerginlik hafif
lemiş olmakla beraber bunun İngiliz 
kararında hçi bir değişiklik yapını • 
yacağıru ve Ingilterenin Almanyayı 
,genıber "fçfn almak ir;in değil, fakat 

I ·ı · I kal~.:1 db" I ld " C bel•t '-t b' " .. ·· her :türlü tecavüze karşı koyacak bir ngı terenın ev aae te ır er a ıgı e ı arıR an ır gorunuş mek . . t i . k 

Cih.anı Birkaç Sancak Altında Taksim Etmek 

Gibi Eski Çağların lflcis Etmiş Bir Tecrübesi, 

Yirminci Asır Nizamı Olarak Teklif Olunamaz 

Yazan: Falih Rıfkı Atay 

E ğer şimailik şimal ve cenup Amerikalannı bir tarafa bıra-
kırsanız diğer kıtalann hepsinde umumi bir emniyetsizlik 

var. O kadar emniyet ve istikrara lüzum gösteren beynelmilel 
el ve f:mek birliklerinden hiç birine imkan kalmamıştır, her 
tarafta insanların hayrına ve refahına hizmet eden bütün faa
liyetler f Plce uğramıştır. Bu hava, böyle devam edemez. 

Maziye bir ~ok kusurlar atfolunabilir. Eğer muahedeler
ae daha iyi bir ~dalet gösterilseydi, yahut eğer harp sonrası 
için daha makul bir nizam düşünülseydi. buhranın bu kadar 
şiddeilenmemek ihtimali olduğu iddia edilebilirdi. Fakat bü
tün bunlar faydasızdır. Mühim olan şudur ki, milletler, bun
dan mesela on sene sonra, bugün dahi ne kadar yanlış, sakat 
ve tehlikeli hareket etmiş olduklarını tekrar edecek bir gaflet 
içinde bulunmaktadırlar. Hiç bir istila dava halletmiyor: bila
kis milli hürriyet a~kının her dinden dalıa ~uvvetli olduğu bu 
asırda, yeni ve müzmin bir dava çıkarıyoı. Oy le ki zor ve cebi
ri ilelebet tabii bir idare gibi kullanmak icabedecektir. Millet 
lerin şimdiki riişdU ve milli ve insani fikirlerin tekamülü, dai
mi bir talrnkküm ve müdahale siyasetinin uzun müddet mu
vaffak olmasına müsait değildir. 

C ihanı birkaç sanc .. ali al~ınd~ +aks~~ e~me~ gi~i, 
eski çağların iflas etmıı bır tecrubesı, bır yır· 

ıninci asır nizamı olarak teklif olunamaz. Bir yirminci 
asır nizamı, ancak, büyük küçü~ m~~a~t ve hür mi~l~tler 
arasında samimi bir collabaratıon ustune kurulabllır. Bu 
tahakküm devrini mutlaka bir ihtilôller, suikastler, ya
ni daha derin daha tehlikeli bir istikrarsızhk devri ta
kip edecektir.' En geri milletler d~hi ~y .. anmakta, en ta
bii addolunan müstemlekeler dahı, mılh uyanışların he· 
yecanı ile şuurlanmağa başlamaktadırlar. 

Fak t but .. b d"" ·· l e kun· seyi yolundan çevirmcğe, ne emni-·a un u uşunce er, n . . . . 
Y t · Iik h t"d"l t w ka"fı" degıY"ldirler İkı taraftan hırı de dığe-e sız avasını a ı e mege .: .. .. • 
rinin ihtidn teklifini kabul etmek meylinde gorunmuyor. Hatta, son zka-

. .. sasen harp oluyor. Avrupa ı-manlardn alışılmış olan usullerıne gore, e 
· · ld ~ 'bi yalnız formafüeleri ikmal trısında dahı bu harbın, Asya'da o ugu gı • 

edilmemiş, asıl ana kuvvetleri cephelere sevkolunma~ş~•:· Her. taraf en 
iyi mevziler peşinde koşuyor. Yeni bir ~ ar~·~)~n ~t.tı:ece~ :e 
ınillctlcri bütün kuvvetleri ile havada, • • ~ ~~~b;~~ ~=) 

• 

., 

. 
• ; 

mesinden ileri geldiğini beyan et
miştir. 

anızma sıs em nı urmak yolun-
~ daki gayretlerine devam edeceğini 

Ta~randa Büyük ::z;~r~~.~~:~~::t·~~:~~ Kont Ciano ile Markoviç arasın
daki ilk görüşme iki saat kadar sür
müş ve müteakiben Ciano eski Ve -

nedikteki Palezzo Rezzonicoda misa
firi şerefine bir dine vermiştir. Dine-
yi bir resepsiyon takp etmiştir. Re
sepsyon esnasında muzıka rengarenk 
fenerlerl edonatılmış br sandaldan 
büyük bir konser vermiştir. 

Şenll•k Başladı ~~~~e~!e~:irg:~şı:;;:d:ıac~~~~~:ak 
:New-York Trıbune gazetesı, Ingi-

. liz - Sovyet müzakerelerinin ehem-
miyetini tebarüz ettirmekte ve Sov· 
yetlerler Birliği iştirak etm~diği t&k
dirde sulh cephesinin kafı cierecede 
sağlam olmıyacağı kanaatim izhar 
ey !emektedir. (Sonu: Sa.. IIJ, rii. 4) 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün 
23 

Nisan 
lk·ı Bayramı B"ır 

Şehinşah, Yabancı Memleketler Heyetlerinin 
Tebriklerini Kabul Etti, Akşam Gülistan 

Sarayında Muazzam Bir Suvare Verildi 
Tahran 22 (A. A.) - Anadolu Ajansının hususi surette 

gönderdiği redaktörü bildiriyor: 
Asrın en büyük ve en haşmetli düğünü bugün b~şlı

yor. ŞenJilder Jüıi gün dört gece sürecektir. Fakat bütün Iran 
bilhassa 'I hran lınJkı sevincini izhar için resmi tören progra
mının başJaclığı bir günü beklememiştir. 

Halk şerefine her zamnnki bağltlığını ,------------
bir kere daha göstermek için genç ve --•-••-••• • • • • • • • • • • • • • 

sevimli prenses Fevziyenin asil an. ne-ıı Hatay Başvekili 
si kraliçe Nazlı ve kız kardeşlerile 

birlikte genç veliaht refakatinde Tah ile Bir Mülôkat 
rana geldiği gündenberi coşkun teza-

hürlerde bulunmakta ve şehir gece ..__......_.•-~•~...,. •• • • • • 
gündüz bayram yapmaktadır. Payi -

Arada Kutluyoruz taht emsaline nadir tesadüf edilir 
bir tarzda süslenmiştir. Bütün du -

23 Nisan • IJ.f illi hakimi • varlar İran ve Mısır bayrak lan ile 
• yetin kurul • örtülüdür. Bütün evlerin balkonla -

duğu ı•e Büyük JJUllet Iflec- nndan ve pencerelerinden nadide ha
lisinin Ankarada toplandı- lılar sarkmaktadır. Birbirinden gü -
ğı günün yıl dönümüdür. zel ihtişamlı takları ve devlet daire-

lerinin samıtkarane tezyinatmı se -
23 Nisan : Çocuk Bayra- yir için gündüzleri bir sel halinde a

mı ve Çocuk kan Tahran halkı gece de ayni tak-
Haftasının ı"lk gu"'nu"du'"r. d .. lan binbir ışık yağmuru için c gor-
Bugiin bütün memkkette mek için geç vnktc kadar yollarda 
çocuklar için eğlenceler ter dolaşmaktadır. Hükumet ve beledi -
tip edilecek, kimsesiz, yok- yenin yaptırdığı taklardan başka her 
sul yavrular da sevindiri - müessese ve her şirket Şehinşah ai -
lecektir. lesinin ve bütün milletin sevincine 

23 Nisan : Tan, bugün ço- iştirakini birer tak rekzederek gös-

Bu gazete, şöyle yaz.mnlctadır: 
"Chambcrlain, bir kaç ay evvel ih

timal verilmiycn bir derc::eeden çok 
daha ileri giden taahhütlerle ~ındi
den Moskovaya bağlanmıştır. İngil
tere Başvekili şimdiden büyük ter
likeleri göze alarak arkana kalan bir 
çok köprüleri yıkmıştır. Sovyetler 
Birliği ile yapılacak halrJki bir itti

(Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

Yunanistan 
Arazi Talebıni 

Reddediyor 
Atina, 22 (Hususi) - Mctgksas, 

Havas Ajansı muhabirine beyaııattd 
bulunmuş, Bulgaristanın hı.ıdutJorın 

tadiline dair isteklerinden ocı.hseden 
şayialar hakkında şunları soylcmiş

tir: 
"Bizim hesabımıza bu şayiaların 

tamamen asılsız olduğuna eminim. 
Yunanistan, bu meselelerin ortaya 
konulması kendi toprak bütünlüğü 

ile alakadar olduğu için, kendi hesa
bına malik olduğu bütün vasıtalarla 
kendini müdafaa hakkındaki kgt'i 
kararının derhal tatbikini intac; ede
ceğini dnimn tekrar eylemiştir.,, 

Irak Ha ic·yc 

Nazırı Geliyor 
Bağdat 22 (A. A.) - Irak 

cuklar için zen termeyi kendisine zevkli bir vazife 
gin bir sayfa hazırlamıştır. bilmiştir. Her evin önünde, her dük
Bugünkü sayımızda ayrıca, kanın vitrininde çiçekler, halılar ve 
çocuk mevzuu üzerinde ya- bayraklar arasında Şehinşahın mil
zılmış bir rok yazılar ve lete baba muhabbetiyle bakan nazar
makaleler bulacabınız. lan altında genç evlilerin yanyana 

.._. ____________ _...__. resimleri göze çarpmaktadır. Şehirde Ikf mi d '--rl eh 1 ı d b l H~ Hariciye Nazırı Ankaraya git -ı. .. n enuc § r m z c u unan a-
tay Başvekili ile yaptığımız bu dikkate mektedir. Orada bir hafta ka • 
Değer milllıkat onuncu saytamızdadır. dar k:ılar.11ktır . 

(Sonu: Sa. 10, sil. 6) 





--........:::: 

Roosevelt'in 

Teşebbüsüne lngiltereninArnavutlukta 
karşı 

Yazan: Omer Rıza ooaRUL it 1 n u· e e 
e~ı::.::::··~~k::.:·-.:: a ya ın unayesını 

•elt'in sulbü 10 sene konımak için T ..., s •• 1 e 
~:~e~~l~ü:~rb=.:t::-:u~:::: anımayacagı oy enıyor 
ederek bunlara sualler sornıU§ ve 
kendilerini tehlike içinde görüp giir- Londra, 22 (A.A.) - Ingiliz ma-ı-
lnediklerini öğrenmek lst~miştir. hafili, Ingilterenin ltalya ile dosta-\ • 

Dolanda, İsviçre ve Litvanya ta- ne münasebetlerini idame etme~ is
l'afından verilen cevaplar hakkında tediği aşikar olmakla beraber hu 
•bnan malumata göre bu devletler, münasebetlerin alacağı şeklin 1938 
lbevcut olan taahhütler dolayıslyle tarihli i.tilaf hükümlerine riayet e
kendilerlnl tehlike içinde görmedik- dilmesine bağlı bulunduğunu bildir
le:rlııi söylemişler, İsviçre bitaraflı- mektedir. 
inu müdafaaya, Dolanda taarruza Arnavudluk hakkında ise ayni 
lli:radığı takdirde dövilşmiye haztr mahfeller Ingiltere hükumP.tinin 1-
oldufunu blldirmiıtir. talyanın bu memleket üzerindeki 

Bütün Avrupa 
Silah Alflnda 

DUny•nın g~lrmekte oldullu buhr•n 
dol•y11lyle bUtUn Avrup• mllletlerl yuım 
aeferberllOe benzer h•zırlıklu yapmıı

lardır. Bu yUzden Avrupa lıdeta alllıhlı 

bir halde mukadderatını beklemektedir. 
Muhtelif memleketlerde alllh altında bu
lunan aaker miktarı ap!lıda ghterll· 
mittir: 

FRANSA: 

• Mevcut hazerf ordusu 500,000 kişidir. 
1936 da silAh altına alınan 250,000 ki
şi hAIA terhis edilmemiştir. Ayrıca mil
tehassıslar da sllAh nltına alınmıştır. 

Bugiln Fransanın sllAh altındaki kuv
veti l,000,000 kadardır. 

İNGlLTERE: 
• Mevcut askeri kuvveti iki misline 
çıkarmak için yapılan şlddeW propa
ıanda ilzerlne İngllterenln askerl 
mevcudu 400,000 i bulmuııtur. 

POLONYA: 

3 

fiEK 
Yine O! 

Yazan: B. FELEK 

N e o b.nden vaz .geçer, ne ben 
ondan kurtulabilirim. Hani 

Karagözle Haciyvat ne ise; §imdiki 
komik fillmlerde Lorey ile Hareli 
ne ise onunla ben ftte oyuz. 

Geldi yine: 
- Ismarla bir kahve bakabm. 

Yine tenim döndü. Kavrayamıyo • 
rwn vaziyeti. Romanya İngiltere ile 
anlattı dediniz. Şimdi gazeteler Ber· 
linde Almanya ile Romanya aruıa -
da anlatma olduiunu söylüyor. Ku • 
zum Allahsen? Kim kiminle anlap • 
yor? Şunu bana bir anlatsana. Ben 
bir türlü kavrayamadım. Yine lt kör 
dUğilm oldu galiba? 

- Telitlanma! KördUfilm obn11f 
bir şey yok! İt apaşiklr. 

- Bani şunu bileydin! Eh, bu ka· 
dar apür da ben niye anlayamıyo • 
rum? 

- Yalnız haricen biraz Mevcut taahhütlere riayet edil~- himayesini tanımıyacağını beyan et
ti takdirde bir kimsenin emnlyetsı:ı- mektedirler. 
lik hissetmiyeceji şüphe götürmez. Iyi haber alan ınahfellerde söy -

• Hazerl ordusu 400,000 kişidir. Son za- ıörilnüyor. 
manda seferber edllen 600,000 kişi de, 

Fa.kat emniyeti sarsan en mühim lendiğine göre Ingiltere hükumeti, 
llokta, taahhiitlere riayet edilmeme- İtalya ile münasebetlerinin kesil
al, bir takım emri dirilerle bütün memesi için elinden geleni yapmak-

taahhiitlerin ayak altına almması- tadır. 
dır. IWster Roosevelt'i harekete v.e· Bu mahfeller, bununla beraber Federal Rese:rve Bank, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Yeni 
1i:ren en mühim Amil de bu ldL Mis- yeni sefir Sir Percy Lorraine, itimad Zelanda ve Japonya tarafından gönderilen para ile Amerlkanm altın ih
ter Roosevelt kısa bir müddet için- namesini vermek üzere Romaya gi- dyat akçesinin son günler zarfında takriben Z3 milyon dolaTı bulduğunu 
de Avrupada üç milletin varlıtına deceği zaman Arnavudluk meselesi bildirmiştir. Bundan maada İngiltereden Amerika ve Kanadaya 100 mil
IOft verfldijinl, ~ada bir milletin yüzünden yeni .bir güçlük c;ıkarabi- yon dolarlık altın külçeleri gönderilmektedir. 
etilclijini, ve Uzak Şarkta Çin top· Jeceğini ehemmıyetle kaydetmekte - Dün tek bir günde Amerlkaya 25 milyon 333 bin dolarlık altm gelmiştir_ 
l'aJdanmn uluorta çij'llendtiinl söy· dirler. Son Avrupa laidiselerlndenberl Avrupadan kaçarak Amerikaya ge-
leınfttt. Burada zannedildiğine göre Ital- len ve atıl bir halde duran sermaye yek6n11 4 milyar dolan geçmittir. 

Demek ld uıl mesele, verilen ta- ya, itimatnamenin İtalya ve Arna- Yukarıki ı'eSlmde 1nıDtereden Amerikaya kaçırılan altın saııdıldan gö
alıbütlere riayettir. Ve ortahiı kap- vudluk kralına hitaben yazılmasını rülmektedir. 

Almanyanın ısranna raıtmen terhis 
edilmemiştir. Şimdi ıilAh altında 
1,000,000 asker bulunmaktadır. 

ROMANYA: 
• Slllh altında S00,000 k:iılllk bir ordu

su mevcuttur. 

SOVYET RUSYA: 
• Hazer! ordusu 2,000,000 klııldlr. Henllz 

seferberlik yaprnanuııbr. 

ALMANYA: 
• Hazer! ordusu 1,500,000 kişidir. Her 

istikamette askerl nakliyat görülmek
tedir. G l:dl tutulmasına rağmen slllh 
albnda 2,000,000 asker bulunduiu !ıe
men de muhakkaktır. 

İTALYA: 

- O, lii o azizim. Bugün vaziye
ti kavradım diyen kabadayının ben 
alnım kanılarım. 

- Eh ben sana anlatıvereyim ö7-
leyse! 

- Haydi bakalım! Bodra me7 -
dan! 

- Efendim! İngiltere hiç bir 197 
mukabili olmayarak Romanyanm 
hadutlannı ıaranti etti. Delil mi! 

- Evet! Onu biliyoruz. Yani siz
den öirendik. 

- Tamam! Romen Hariciye Na
zın Berlinde bulunduiu zaman da 
Almanya Romanyamn hudutlarını 

lıyan emni:vetaizllğin aııd sebebi de taleb etmiyecektir. Herhalde bu hu
taahı.ütlerbs kıymet '\"e itibardan sususta Ingilterenin tarzı hareketi 
düşmesi, beynelmllel nılinasebetle- geniş mıkyasta Ispanyadaki Italyan 
ıin mukarrer hukuka dejil, fakat gönüllülerinin geri alınması mesele

• Resmen !5 sınıf askerin sl1Ah altında garanti etti. 

M ıd Al ı B bulundulu ilan edllml~Ur ki, 1,300,000 - O da güzel! 

keyfi telllddlere, ve bir takım ihti- sine bağlıdır. 
eme e man ar eş İS:::;~:r. =::!o:.~::' yok! Kuzum b11 

L• t 1 Old •• d •• ı • Mevcut ordu henfü: terhis edilmemiş- altıkol iskambil oyununa benzer • l'aslara dayanarak tereddi etme~i
diı-. 

Burnn yapılması itap eden ilk iş 
lllllletlerarası mUnaaebetlerl bu te
l'ecldi batakhimdan kutarmaktar. 
lıu da ancak bu münasebetleri ka
lluna istinat ettinnekle mümkün o-

Tiran, 22 (A.A.) - Italya ile Ar- l vanya ıyı ur u er tir. SilAh altında ı,ooo,ooo kişi bulun- Ya sizden olmalı ya bizden. Ben bat-
duğu tahmin edilmektedir. 

navudluk arasında ltalyan gümrük ka türlüsünü anlamam. 

• . "' 
usulünün Arnavutlukta da tatbikini - iyi amma, politika iti. oyuna 

derpiş eden bir gümrük anlaşması Almanların Yüzde yetmiş Beşinin Hitler Frd n sa benzemez. Onun kendine mahsus İD• 
imza edilmiştir. Arnavutluğun güm- celikleri ve zaruretleri vardır. Kim· 
rük servisleri İtalyan gümrükleri Repminden Memnun Olmadığı Söyleniyor se kimseye ''Ben senin dOpnanınım!" 

Ba mesele hallo unm 
ınillet kendini tehlikede 

taratından uıart: c:Ull~at.it,,..Taihik ~::::;;-~}---f"4!! ... ~Sl8111"--Twı,..ıııiiii:~dl8 _,... ..... 8'der, 18-
ı:kça he~ şe.ıcline muteamk teknık-itılaflar 31 Varşova, 22 .A. - Polonya teı açar'ak 'bunlan!an birini öldOrm'ilf pıJaa "Jest" ler hl~lerle teemt 
görmekte mayıstan evvel meriyete girecektir. matbuatı Memel arazsinde vukua dfjerini de alır surette yvalamqtır. s • ı A h 1 etmedikçe tam manasiyle anıaiıia ' . 

Bu itillflerla ild memleket paralan- plen bir hldl8e emumda Lltvu • YaraMnaıı nefer Leh topraklarına 1 a aft 1 yor mu. 
""'Blllft"'911"'Mı,...ftm•_. ..... - ıam ıd8bl ...___,_ teyW edilmeJdıe- 7alJ bef k&,,ıünt!ıı 6lclOIOJlt1 bildir - yetipneje muvaffak olmuştur. _,_ _,,___ - Ben sana bir teY söyliyeylm 
emniyetsizlik içinde ya~adıjuu söy- dlr: Bir liret 8,28 Arnavut frangına mektedlr. * mi? Bu garp ve O:rta Avrupa devlet· 
lemek istemez veya söylemeyi gu- tekabül etmektedir. Köylüler arazilerini kontrol eden Vqfngton, 22 (A.A.) - Almanya Maliye Nazırı Bu Ugv urda leri tıpkı Mahmutpaşa satıcılarına 
:ruruna yedirmez. Fakat her millet Mezklir itilaflarla kambiyo ve dö- Alman komiserlerinin geri alınması- ya yaptığı bir seyahatten dönen La- döndüler. Hani bir milfterl Mabmut-
\rerllen taahhütlere riayet edilme~d- vi2~ler de kontrol altına alınmakta- nı taleb etmek üzere P?geggen'e git- folette, 20 bin Alman muhacir çocu- f 5 Milyar Frank paşadan geçerken nasıl dükkanlar • 

il
• . t ki t hlik . reden gel dır ki bunun inhisarı da Arnnvudluk mekte iken Alman polısi tarafmdan ~~ .. un Amerikaya alınmasını tetkik ı ıs eme e e enın ne • . . . . . . a-· dan: 

diğlni .. nnl kendini neden bankasına tevdi edılmıştıT. Banka. tevkif edilmışlerdır. eden komisyonda yaptığı beyanatta H v S I d _Hemşire hanım! Bisde de var. 

d l 
gostlik~ ed~ v.~ 

1
. . .. 

1
..-1 .. bunları Italya'da cari ahkama tevfl- Civardaki köylüler, mevkufların Alman milletinin yüzde yetmiş befl· arcanacagını Öy 8 İ 

o ayı teh e gorece ım soy ~· .. ~ . ed . • . .. Buyurun! İçeride daha güzelleri var. 
olu lran ıdare ecektır. serbest bırakılmasını istemelerı uze- nin Hitler rejimi aleyhinde olduğunu P,aris, 22 (A.A.) - Maliye Na- Hemıerl! Birader efendi! Nelerimb 

r. ilk rine polie, nümayişçilere dağılmak söylemiştir. zır Paul Reynaud radyoda söyledi- var. freri buyurun! 
Bugiin bütün Avrupayı al'ker · --ı-ı ermı-+ı~ K · l "l d ıiıJ--'- '" tukta zif ·nın i hAd 1 " h "rü e d Ecl cıu.uU& v ~W& · oyu er, aa ıuaA ö' nu 'va esı yen a ise er akımından yan seferber go yo- Bulgarıstan a rne ·sternedikleri için polis bunların üze- Sırp • Hırvat Mizakerelerl kal'flaında Fransızlardan yeni feda- Diye adamın yolunu kesip ideta 

l'Uz. Avrupa diplomasisi ise baştan ~ine ateş açarak içlerinden 5 ini öl- Yeniden laıladı karlıklar istemek olduğunu, bütün zorla i.çeri alırlar. tıte banlar da .,.. 
bata seferberdir. Mihver devletleri için Merasim dürmüş ve birkaç tanesini de yara- Belgrad, 22 (A.A.) - B. ·rsvet- Franaızlann bugün Avrupa laciuı ni va~ıyete düştüler. Her biri kentli 
fU veya bu devleti kendi . tarafın~ lamıştır. Diğerleri yakalanarak bir koviç bu sabah Zağreb'e varmış ve karşısında mütesanit bulunduğunu e- dükkanına çağı:yor. Ll~ln içeride 
feknıek istiyor ve bunu~ ıçin han y apdması Menedildi tabaffild kampına sevkedilmiştir . saat 9.30 da hüklimet dairesindt' Ma- hemiyetle kaydettikten sonra demiş- ne satacatı ~al m dejil. Bir kere 
h•nl çalışıyor. Demokrs•ler de, t~ · Uniformalı iki Alman neferi dün çek ile görüşmüştür. Görüşme 11 e tir ki: dükkina ıfnlın mi, ıüç çıkanın? 
~~Vilz teşebbüslerini körletmek içın Sofya, 22 (Hususi) - Bulgar lej- kaçarak Polonya hududunu geçmiş- kadar sürmüftür. Görüşmelere saat - "Mukavemete karar vermiş o- Bu münıısebetle sana bir hiklye 
hır cephe kurmakla meşıul oluyor. yonerleri her sene Edirnenin Bul~:ır lerdir. Alman gümrük memurlp.rı a- 17 de tekrar başlanacaktır. lan küçük devletlerin garbında I<"ran- anlatacafım: 

Bütün bu karşılıklı faaliyetlerin. ordusu tarafından işgali dolayısıle - sa onlarla beraber bulunuyor. Fran- Vaktiyle bir Ramazan, İstanba -
~b~hlri~ka~kQm•~n~-~~~y~makta~~~ &~~ =~================~========~ unmm~ve~tumi~~bWy~~nmu~~~kah~uin~nhl~ 
lı:u bulan ıruplaınmala~ sebeb•: de bu işgal gününün yıldönümü miı- düji;i nisbette artmaktadır. Onun ne iki killhanbeyi dadalUIUf. İlk ge-
lıer halde emniyet değildır. Belkı nasebetile Varnada bir grup, bu r.1e- l kuvveti bugünkü kadar hiçbir zaman ce teraviden ıon:ra gelip bir dama 
1'\Unhasıran emnlyetsizliktlr ve btı rasimi tekrar etmek istemişler ve l.ıu hem kendisi hem de dünya için el- tahtasının önüne otunnutlar. Birer de 
etlııüyetsizliğiıı sebebi ise, taahhüt- maksatla da toplanarak bu yıldönü- zem olmamıştır. Tek bir vazifemiz nargile ısmarlamışlan Birisi bir tat 
lere &österilen hürmetsizliktir. münü teside başlamışlardır. • Alrnanlann l•panya .alaillerine donanma •önJermui, ve vardır: O kuvveti artırmak... sürmilf, öteki de bir tat siirmüt. Ku-
Şüphe yok ki hiç bir taraf bu vas- Fakat, Bulgar hükumeti en sulh- l•pan~ mütemadiyen harp malzemesi wönJamiye Je- Paul Reynaud, Fransızlan feda- şılıJdı baılamıılar düttinmete. Her 

fın kendisine ~tfedllmeslnl istemez. perver bir komfllyu renci.ie eden ve vam etmai /qiltereJe enclİfe uyanclırmıya baflamlfhT. kirlığa ilk defa olarak davet etme- biri iki na"lile çeklttirmesi arasın • 
l'e onun için her hadiseyi, ve her hoş görülmemesi pek ta'>'~. olan bu diğini hatırlatmış ve sözlerine §Oyle da oynayacağı, alaeatı ve vereeetl 
eın:rı vakii uzun uzadıya tevil eder merasimin yapılmasına mus~~de et- • ltalya l•pan)'Glialri •kerini ,elımiyecelctir, lalıat ,elrmiye devam etmiştir: taşlan içinden hesap ettijbıi •&ite • 
l'e kendini haklı göstermek için bin memiş ve Varnada polıs mudahale mecbur ltalır.a bunlan ltalyaya wötürmiyerelc F• l•pan- - "Ingiltere ve Fransa sil:ihlan- ren hafif el ipretlerl ve dudak mı. 
htr dereden su ıetirir. Fakat bir ederek toplantıyı dağıtll'ıştır. yasına •evketlecektir. Son pnlerJe Cebelitanlı civarına ma sahasında büyük bır gayret sar- nldanmalan yaparak baylece sah• 
lllllletin diğer bir millete tasalllitu- yeniden alıer taL..:t ettiii wörülmekteılir. fına karar vermişlerdir. Bu gayret ra kadar otunnutlar ve aahm daY11-
ll b "f'~ Fransaya 15 milyar frank'a mal ola- lu çıktığı zaman birisi: 

'il nıuhik ıösterecek hiç bir se ep kk•• •• ak B bi · l 
>'oktur ve bu yolda ileri sürülecek Mareıalin Teı• uru • Berlimle, Bitlerin ellinci yılJönümii münaebetile topla- c tır. u zım çin bir enerji lmti- - Kayyum (yani beraber) bira. 
lehe nan ecnebi Jiplomatlarla Alman Htıricive Nazın araınıla hanıdır. Totaliter rejimle bizim hür- der! DemJı, 

Plerin hepsi de bauldır. Ankara, 22 (A.A.) - Genel Kur- " riyet rejimimiz arasında bir ~mti- öteki de: 
llulisa Mister Roosneltin taab- ınay Başkanı Mareşal Fevzi _Çakmak, müzakereler yapclmaktaJır. Bunlar ar'"""1a bilhaaa Po- han .. Hürriyet rejiminın kaynaklan - Öyle! Kapam olsun! Cevabı-

hUtıere riayet esası üzerinde ıulhil .Anadolu Ajansına apğıdakı mektu- lonya, Macarütan ve Balwarütan müm...Uleri bulun- bu imtihanı bize kazandıracaktır.,, m vennlı, kalkmıılar. 
lı:o:ruınak için giriştiği teıebbill, mu- bu göndermiştir: maktatlır. * Ertesi akfam yine ayni tertip pl-
~bil bir tetebbüsle kolay kolay Genç yaşında ve hayatına doyma- Milli Müdafaa için açılan yeni }:re mitler, birer tat stlrmtitler, birer 
haltalanabllecek mahiyette deifldir. d aramızdan ayrılan sevgili kızım • Hitla, lnpterenin sulla ceplaaine almalı iatetlili lriiçiilı diler 12 milyar 770 milyona yük- narıfle latemifler. Sahura kadar bir 
~============== : anez'in bıraktığı teselli bulmaz devletleri, lauJutlannı waranti etmelı nıretile Jemolıraİ· selmektedir: 4 milyar 200 milyon takım hesaplardan sonra yine: 

Fransa Romanyadan ac~ya cenaze merasminde b~t b~· lertlen ıızakla,hrmıya 1tarar- venniftir. Romanyaya yap- kara ordusu için, 4 milyar 140 mil- - Kayyum! deyip ıitmltler. 
400 Bin Ton ıunarak veya mcıtup, t~l~ld veJ~- hfl bu teltlili, Polonya, Yaaıoalavya, Bal•arütana H yon bahriye için, 3 milyar 850 mil- Bu bal oradaki dama meraklıla-

Benzin Alacak çek göndererek can ve gonutli e: at: Jiğer lrii~k Jevfetlere Je tekrar -~---1...:,. yon hava için, 580 milyon müstem- nm fevkalide aliladar etnıi1t fi • 

ka g
ÖSteren sayın ve kıyme z kv şah' 9111a:s«aa Bugün çıkan emirnamelerde mil- çlincil gece bu iki meçhul ve •amaa 

. Bükreş, 22 (A.A.) - Fransaya 1 ı gere " llısan 1939 dan 31 mart 1940 tarihi- uhterem yurtdaş arınuza • MacarütanJa ltalyanın laimayai altuula luallılı ilin eıli- ll müdafaa için çalıpn milessese ve dama oyuncuaunun etrafını sarmıı • 
ın ve refikam namına ve gerek mer- fabrikalarm kazancmm yüzde on • lar. Berikiler blç lıtiOerinl bozma • 

ile kadar 400 bı'n ton petı·ol satılına· smı 1 ef clırruz na lecefi •öyleniyor. · zevci ve ai e ra - dan fazla olması yasak edilmiftir. mqlar, birisi iki tat ıünnflt iStekl de 
11 hakkında otuz Fransız şirketi na- huınenın }tkür mlcanma ' ltıın ayrı ayn tete • Berlin • Roma mihveri Mr ihtimale &.-- L--r bulunmalı * Amııterdam: Harbiye Nezareti. hu- iki tq... Yine sahura kadar belde • 

a dün Romanya ile bir mukave- ın.ına ıeessürlerimiz mani olduğun- Al _.,,. ,..., dutların hlm•:yesl için ıSJllh albna çalnl- ytp, birisi: 
le jr...,. .. ftl derin A d lu A üzere manya yenühn 600,000, ltal- 300,000 L.:..:~ ı edil ·•ac.a anmıştır. 

1 
bu vaıifenin na o • ,_ ,_,..,. m11 o an ihtiyatlara müddet ta~ - _ Kayyum! demlı, öteki de: 

Bu mukavele, geçen 31 mart ta~h- dan do ayı ıar 1 lıfa buyurul- nala alhna almlfhr. mekılzln mezuniyet vertldıtlnl ve yerle-li jansının tavassut ıy e rine işsiz amelenin ikame edlkUJini bil- - Evet birader, kayyum! Cevabı· 
ta Fransız - Romen anlafmaslJlJD J!Ull:ınI rica ederim. dlnneltiedJr. <Somı 10 uncuda) 
tbikatı cümlesindendir. 

haklıdır. 
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p EK BİRDEN 
~·Bhkeri-ıe·ıercle i 

Sinemasında 

Metres Katilinin Muhakemesi 1 • BRODVAY KUKLASI 
Küçük Yıldız ŞIRLEY TEMPLE'nin Bugüne kadar yaptığı en güzel 

ve en eğlenceli filmi. Fransızca Sözlü 

ANKARA RADYOSU 
'l'iirkiye Radyodifüzyon Postaları 

Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. l!!O KW· 

Müddeaaleyh Vekili 11 Müekkilim Saf Bir Köylüdür, Sabahat Onu 2 • OTOMOBİLLİ AŞIKLAR T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 KW· 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 KW· 

Baştan Çıkarmıştır .. Dedi ve Fuzulinin de 
Dün öğleden sonra Ağırceza mah

lkemesinde martın birinci günü Be -
yoğlunda metresi Sebahati tabanca 
ile öldüren Orhangazili Rahimin mu
hakemesine devam edildi. 

Müddeiumumi geçen celsede suç

luya ceza verilmesini istemişti. Dün 

mahkemeye Sebahatin annesi Güli -
zarla avukatı da geldiler. Suçlunun 
avukatı Etem Ruhi çok uzun süren 
müdafaasını yaptı. Diyordu ki: 

- Müekkilim sa! bir köylüdür. 
Şimdi arkasında beş çocuk bırakmış
tır. Rahim köyünde çütiyle çubuğu 
ile. meşgul oluyor, ufak. tefek tica -
ret yapıyordu. Arasıra istanbula gel 
diği de oluyordu. Tesadüf onu Be -
y<Jğlunun zehirli çiçeklerle dolu bir 
köşesine atmıştır. Petrol ışığına alı
şan saf bir köylü elektrik ziyaları i
çinde yıkanan bir oda, levanta, pud
ralı kadınlar görünce elbette ruhan 
bir sarsıntı gecirir. İşte müekkilim 
zehirli bir çiçek olan Sebahatin da
mi iğfaline düşmüştür. 

Sebahat onun cüzdanına, serve-

rtlne göz dilmıiş, ona: ,,._ 

- Seni çıldırasıya seviyorum. 
Demiş. İşte bu görgüsüz köylünün 
bundan sonraki sevgisi ve iştiyakı 

şehvani olmaktan çıkıyor. Ruhi bir 
hastalık halini alıyor. Bundan sonra 
iher gece Sabahat onu Mavi köşeye 

götürüyor. Orada her gün elli, alt -
mış lira harcatıyor. Sabahat zavallı 
!köylüye işveler yapmakta devam e
diyor. Bazan köylü köyüne dönüyor. 
Fakat Sabahat ona öyle ınektuplar 

yazıyor ki köylüyü çileden çıkarı -
yor. O mektupların başında kanayan 
kalp resimleri, içinde guya yanan, 
yakılan kalbin üadeleri vardır. Ba-

Bir Fare 
.. Yüzünden 

Çı,kan Dava 

zan Rahim gece ahırdan atım çeki -
yor, sırtına atlıyor, dörtnala Yalo -
vaya geliyor, vapur beklemeğe lü • 
zum görmeden motör tutuyor ve is
tanbula geliyor. Kendisini Sabahatin 
evine ve kucağına atıyor. Bir gün 
Sabahat ona diyor ki: 

- Ben seni çok seviyorum. Se -
nin aşkın beni öldürecektir. 

Köylü Rahim buna inanıyor: 

- O halde sevgilim diyor, gel 
beraber köye gidelim. Orada beraber 
yaşarız. 

Sabahat bin dereden su getiriyor 
ve annesini ikna etmesini tavsiye e
diyor. Hadiseden bir gün evvel yine 
Mavi Köşede buluşuyorlar. Sabahat 
orada: 

- Ben seninle geleceğim. Annem 
razı olmuyor, sen ona biraz para ver 
de gönlünü yap. Biz kaçınca o para 
ile avunur, lıem biz vapurla gitmiye
lim, annem Yalovada bizi yakalatır. 
Sen bir motör tut da onunla gidelim. 
Diyor. 

Sabahat, eskiden anlaştığı bir mo
törcüyü oraya çağırır. Rahim kendi
sine altmış lira para verir. Sabahat
le kaptan Yeşilyuvada otururlarken 
Rahim oradan kalkar, Sababatin an
nesinin evine gider. Ona iki yüz lira 
verir. Döndüğü zaman Yeşilyuvada 

ne Sabahati ne de kaptanı bulur. Sa
bahat kaptanı kandırmış, beraberce 
sır olmuşlar. 

Rahim şaşırır. Sabahatin evine 
gider. Kapıyı kilitli bulur. Otele dö
ner. Sabaha kadar uyumaz, ertesi 
gün kalkar. Eline ekmek alır. Yine 
Gülizann evine gider. Gülizarın eli
ni öper. Ona anneciğim diye hitap e
der ve Sabahati kö~e götürmek için 

Dörtgolda 
Geçen Bir Irza 
Tecavüz Davası 

Dörtyol istasyon memuru Nihat 
kendi istasyonunun makascısı Ali 

Bir Beytjni Okudu Bu sene Fransızca çevrilen en zevkli, en eğlenceli opuet Pazar, 23. 4. 1939 
Baş rollerde : CLAUDE MAY • COLETTE DARFEUIL - ALERME 

müsaade ister. Artık Sabahat ve an- Dikkat: BRODVAY KUKLASI saat: 11 _ 2.30 _ 5,30 _ 8,20 12,30 Pro~am. 12,35 Müzik (Küçf.il{ 
nesi: Rahimde paranın bittiğini an - OTOMOBİLLİ AŞIKLAR saat 1 - 3,50 - 6,40 - 9,45 Orkestra - Şef: Necip Aşkın) 1 

- Bu-l' calossi - Pestalozzanın bir şarkısı Giri-
ladıkları için hemen onu gırtlaklar, , _____ Tenzilath biletler tam 1 e kadar verilir. ••••••.-r biribin, 2 _ Rubinstein _Kostümlü ba-
sokağa atmak isterler. Boğulmak ü - lo suiti, 3 - İwanow - Kafkas süiti. 13 

zere olan Rahim korkutmak maksa- 11•••••••••••••••••••••••••••• ' Memlket saat ayarı, a'ııns, metenrolofi 
diyle tabancasını patlatır. Ve kaçar., T A K s ,. M sı· NEMASINDA haberleri. 13.15 Müzik (Kilçük Orkes-tra - Set: :N'ecip Aşkın), 4 - B<X"CC -
Muhterem hakimler, üç kadın ne ya- Birinci İt:ılyan suiti, 5 _ Mainzer _ Vı-

pabilir diye sormayınız. Bunlar her İki Polis Hafiyesinin Enternasyonal hir Haydudu Takip ve meydana yana polkası., 6 - LCvlne - Humoresk"· 
şeyi yapabilirler. Geçenlerde sizin ihraç etmeleri ... 1001 Heyecan ve Macera Filmi... 7 - Slclney Joncs - Geyş.:ı operetinden -
mahkemenizden çıkınca şurada beni Potpuri. 13,50 Türk müziği: Çııltınlıır: 

yakaladılar. Eğer polis müdahale et- ·ı K ·ı y u· . z L u· . A D A M Cevdet Çağla, Zühtıi Bardnkoğ111, Refik Frsan. Okuyan: Radife Neydik. 1 - Uş-
meseydi, beni öldüreceklerdi. Bugün ıak peşrfevl,. 2 _ Şevki Beyin _ Uşşalt 

de Gülizar yanıma geldi ve polisle - İ şarkı - Gülzara nazar kıl, 3 - Leminin 
· d Baş Rolde: HAR R Y P E I. rın yanın .a · - Uşşnk sarkı - Siyah ebnılerin, 4 -· 

- Seni yaşatmıyacağım diye ba- Görülmemiş bir muvaffakıyetle devam ediyor. Cevdet Çağla - Keman taksimi. l'i -

ğırdı. Sonra bana ve müekkilime üs- EKLER JURNAi.DA: En son haberler ve Arna,·utluk Hadiseleri. - Bayati şarkı - Kalbim yine üzguP 
Bugiin saat 11 ''e 1 de tenzilatlı matineler. 6 - Mustafa Cavusun - Bayatl şnrkı -

tüne kama saplanmış kalp resimleri .ı Çıkalım saydiısikare. 7 - Tiirkü - El!i 

gönderdiler. Fnkat ben Makedonya ~--•••••••-••••••••••••••••••..,. gözlerine kurban olduğum. 8 - Saz se-

komitelerinin tehdidine uğramış bir ,ı••••••••••••••• ... ••••••••••••ı maisi. 14.20 - 14,30 Konu~a (Kadm 
adamım. Eğer bizim memlekette jü- 111\ saati - Çocuk terbiyesine dair). 
ri olsaydı rnüekkilim derhal bcraet Zamanımızın en gi.izel Fransız Yıldızı ve en miikcmmel artisti 1 16,30 Program. 16,35 Milli küme mü-

V j V 1 A N E R O M A N C E s:ıbakaları - 19 Mayıs stadından naklen 
kararı alırdı Fakat Cümhuriyet hü- 18,15 Konuşma (Çocuk Esirgeme Kuru-
ktlmeti jüri hakkını yüksek hakim - Öniimüzdeki Çarşamba ak~amından itibaren mu - Kreşi dlnliyelim) lR,45 Mi.ızik 
lerimize vermiştir. Bu işte hafifletici, s u·. M E R sı· NEMASININ (Şen oda mfü:lği - İbrahim Özgur ve a-
hatta müekki.limi muaf tutacak se _ tee böcekleri) 19,15 Tilrk müziği (Fasıl 
bepler vardır. Yüksek mahkemeni - Göstermeğe başhyacağı heyeti). Çalanlar: Hnkkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gur, Hamdı Tokay, Basri 
zin vereceği hükümler efkarı umu- v • f u d Üner. Okuyan: Tahsin Kıırakuş. 20 Mem
miye için, ayni zamanda bir dersi a 91 e CJ- r u n a leket saat ayan, Ajans ,.c meteoroloji ha-
terbiye olacaktır. Bay hakim Saba - A berlerl. 20,15 Türk mDziğl Cnlanlar: Re-
hat, müekkilimi yakmıştır. Fuzuli -1 flk Fersen, Reşat Erer, Fahire Fersen 
nin dediği gibi: Emsalsiz Filminin Kahramanıdır. Cevdet Kozan. Okuyanlar: Sadi Hoşses, 

a... CASUS'UK iKİNCi BORO AŞK ÖLÜM •.. · _, Safiye Tokay. 1 - Eviç peşre\·i. 2 - Ra-
Hem Yakarsın berk Sl·m .. ı'r'nle c" l ~- ı:. ••• ••• • •; . :ı: -.ı ı um e uf Yektanın - Evic beste - Halkai zül-

i~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ru ~y~~ 3 -~mln~-hrnhn" 

Hem yine dersin köyünde feryat , ~ şarla - Lerzan ediyor. 4 - Salahattin 
olmasın Fransız San'atına Zafer Kazandıran Film • , • , Pınarın - Eviç şarkı - Göz yaşlarınız. 

S bah 
Fransız Edebiyatına şeref veren harika: 5 - Cevdet Kozan - ut taksimi. 6 -

a at müekkilimi soymuş, so - FMc tilrkii - Şahane gözler şahane. 7 -
ğana çevirmiştir. Bu hadise ondan Senenin en büyük Fransız Filmi Şu köylilnün yosma kızı. s - Rifat Be-• 
doğmuştur. Müekkilimin beraetini ş A F A G- A D o· • N u·. ş yin - Hicaz ı:ınrkı - Niçin bUlbill figan 
isterim. eyler. 9 - Udi Fahrinin - Hicaz şarkı -

Bahar olsa çemenzar ols'.I. 10 - Sadettin 
Mahkeme, vakit geç olduğundan Dünyanın en sevimli yıldızı: Kayna~ın _Nihavent şarkı _Gönül ne-

hükmün tefhimi için muhakemeyi O A N 1 E L l E O A R R 1. E U X dir. 21 Neşeli plaklar - R. 21.10 Müzik 
25 nisan salı günü saat on altıya ta- (Rlyaseilcilmhur Bandosu - Şef: İhsan 
tik etti. - l .,, Ktinçeı·), 1 - Hubert Batll - Deniz nun en gu -.:e .:;:ıaheseri _ Marşı, 2 - L. Ganne - Atlılar (Vals). 

Çocuk 
Düşürme 

Davası 

BUGÜN: L A L E de 3 - R. Waı?ner - uMeistersinger. ope-
rasının uvrtür{l. 4 - M. RaYel - Pa' n
ntı pour unc İnfante defunte, 5 - F. 

Ayrıca Metro Jurnal •.. Ve Renkli SILLI SENFONl 
;g ... buıı ~aaL l. e u 

, .. 
Bu hafta S U M E R Sinemasında 

~rtı· l rı"sı ( poT' servis1), :f2,flf Mnzık 
(Cazband - P 1.) 22.45 - 23 Son ajans 
haberleri ve yarınki progrnm. 

Kütahya Elektrik Santrali 

Sultanahmet üçüncü Ceza mah • Rızanın karısı Hasibenin zorla ırzı- Sadık Nevşehirin Kolu köyünün 
"Kemesi dün çok karışık bir fare hi - na geçmek istediği için Dörtyol ağır- çobanıdır. Bütün köyün davarlarını 
ka.yesinin esrarını çözmeğe çalıştı. ceza mahkemesi iddiayı tetkike baş- otlatırmış. Bir gün komşularından 
Davanın mevzuu Çemberlitaş civa - lamıştır. Şimdi Haydarpaşa şimendi· Memişin bir koyunu kaybolmuş, Sa -
nnda bir fınnda geçmiştir. İki za _ fer mektebinde tahsilde bulunan Ce- dığa müracaat etmiş ve: 

BÜYÜK İSPANYOL ŞANTÖZÜ VE DANSÖZÜ 

IMPERIO ARGENTINA 

Kütahya (TAN) - Büyük elek

trik santralının kurulacağı Beşdeğir

men mevkinde son tetkikatı ynpan 

heyet işini bitirmiş, Ankaraya dön

müştür. Yakında büyük santralın in· 

şasına başlanılacağı sôylenilmekte-

bıtai belediye memuru bu fınna uğ- belibercketli Fahretitn o vakit Dört- - Sen bizim koyunu yedin. Ko
ramışlar. Fırının harman yerinde yolda hareket memuru imiş ve hadi- yunu isterim. Demiş. Sadık bu suali 

İ!lpanyolca sözlü , .e şarkılı 

MORENA KLARA 1 dır. • • ,-., 

bir sıçanın cirit oynadığını görmüş - se hakkında da malumatı varmış. Şa tatlılıkla karşılamış. 
ler, sıçanı yakalatarak sokağa atmış- bit gösterilmiş. Dün ağırceza malı -
lar. Fırıncıya da para cezası yazmış- kemesi Fahrettini istinabe yolu ile 
lardır. Fırıncı müddeiwnumiliğe mü şahit olarak dinledi. Fahrettin bildik 

Zengin ve emsalsiz filminde takdir alkışları topluyor. 
EKLER JURNAI:.'de Arnavutluk hadiseleri, M. LÖBRÖN'ün yenıaen 

Reisi Cürnhur seçilmesi ... Versay'da yapılan. merasim ve saire. 
yunlarını otlatıyorum. Şimdiye ka - '••••- Bugün saat ıı ve 1 de tenzilatlı matineler••••••'• 

- Birader ben bütün köyün ko-

dar bir tek koyun yemedim ve yedir-

1 Ölüm Haberleri 1 1---
VEFAT 

Mülga Tophane mühürdarı mer -
hum Rifat biraderi ve askeri müte -
ahhitlerinden Salahattin Rüat, Meh
met Hayri ve Sadrettin beylerin am
caları emekli subay bay Ömer irtihal 
etmiştir. 

racaat ederek belediye tarafından lerini şöyle anlattı: 
verilen cezaya itiraz ediyor ve: - Nihat bir gün Ali Rızanın ka -

- Harmanlık denilen yere sek - nsı Hasibeden su istemiş. O da koca
sen santim yüksekliğindeki bir mer- sının amiri olduğu için kendisine su 
mer satıhtan çıkılır, parlak ve dik vermiş, Nihat su içtikten ve bardağı 
mermer sathına farenin tırmanarak uzattıktan sonra kendisine ilanıaşk 
çıkmasına imkan yoktur. Binaena - etmiş, fakat yüz bulamamıştır. Ni -
leyh belediye memurlarının ceza yaz hat bir gün kendi kansını Adanaya 
maları kanunsuzdur. Fırında bir eh- göndermiş, Hasibenin kocası makas
livukufa tetkikat yaptırılarak bu ce- cı Ali Rızayı da Topraklığa yolla -
zanın kaldırılmasını isterim. Diyor. mış, o gece Hasibenin odasrna girmiş, 

Şahit olarak dinlenen memurlar Hasibe bağırmış, sabaha kadar gü -
da: rültü yapmışlar. Benim bildiğim bu

dur. 
Mahkeme istinabe varakasının 

Dörtyol mahkemesine iadesine karar 
verdi. 

Bergamada Zürraın 

medim. 

- Hayır yedin. 

-Yem~im. 

-Yedin. 

- Yemedim. Derken gürültü 

kopmuş. Memişin karısı Hatice de 

meydana çıkmış. Sadığın altı aylık 

karısı Gülbeyaz da gelmiş. Saç saça 

baş başa bir kavga başlamış. Bir a -

ralık Memiş eline geçirdiği bir kese-

ri Gülbeyazın tam karnına vurmuş, 

Hatice de eline geçirdiği bir taşı 

gebe kadının koluna yerleştirmiş. 

Gülbeyaz, yere yuvarlanmış, 

sonra da çocuğu düşmüştür. 

biraz 

Ağırceza mahkemesi dün bu dö

ğüşme ve çocuk düşürme davasının 

- Fareyi harman yerinde biz 
gördük. Biz yakalattık ve sokaga at
tık. Diyorlar. Ve üadelerlnde ısrar 

ediyorlardı. Mahkeme bir ehlivukufa 
fınnda tetkikat yaptırmağa karar 
vermiştir. Fakat ceza kanununa göre 
fırıncıya ceza verebilmek için fırına 
farenin girmesine mani olunup oluna 
mıyacağının tetkiki lazımdır. Ehlivu 
kuf hftdise yerinde tetkikat yapmış, 
filhakika harman yerinin 80 santim 
yukarda olduğu görülmüştür. Bu 
mermere farenin tırmanamıyacağı 

kanaati de hasıl olmuştur. Fakat me
murların fareyi burada yakaladıkla
rı de muhakkaktır. Hakim polis me
murları da hazır olduğu halde bura
da ikinci bir tetkikat yaptırmıya lü
zum göstermiştir. Fareyi burada ya
kalayan memur harman yerinde din
lenecek ve fareyi nasıl yakaladığı 

kendisinden sorulacaktır. 

Hali Fena 
Bergama, {TAN) - Havaların fe- bir safhasını tetkik etti. Tahtakale -

na gitmesi yüzünden, tütün fi.deleri
nin yüzde sekseni bozulmuş, tütün· 
cülerimiz fena vaziyete düşmüşler

dir. Zürra, diğer kazalara müracaat
la tütün fidesi aramak mecburiye
tinde kalmıştır. 
Havaların kurak gitmesi, pamuk 

zürraını da endişeye düşürn,üştür. 

On beş gün daha yağmur yağmıya

cak olursa, pamuk ekilemiyecektir. 

na atlamış olmasıdır. Bu son ihtimal 
tahakkuk ederse o vak.it hakim bu 

Farenin buraya gelmesi için tek muziç mahlukun hatıra gelmeyen 
bir ihtimal olduğu ileri sürülmekte- bir yerden, elektrik kordonundan tu
dir. O da bu kurnaz mahlukun ta - tunarak inmesine fırıncının mani o
"·andan clektirk kordonuna sanla - lup olamıyacağını tetkik edecek ve 
rak ampulün iistUnden un harmanı- sonra kararını vereeektir. 

de Tanburacı hanında oturan Nev -

şehirli sebzeci Veysinin istinabe su

retiyle ve şahit sıfatiyle ifadesini al

dı. Veysi hadiseye iddia edildiği şe -
kilde şehadet etti. Mahkeme istina -

be suretinin Nevşehire gönderilme
sine karar verdi. 

Kütahya Halkevinin 
Bahçesi 

Kütahya (TAN) - Halkevi bah· 
çesinin imarı için şimdilik iki bin li
ra ayrılmıştır. 

Geçen yıl bu bahçe içinde yaptırı
lan çocuk bahçesile tenis kortu, ye
ni plana göre hariçte kaldıkları kin, 
bozulmıya baslanılmıstır. 

................................ : ........... , 
BU G ON BARBARA STANVICK 

ve MELEK 
Sinemasında H ER B ER T MARS H AL L 

Gibi iki büyük artist tarafından Fransızca sözlü olarak şahane bir 
surette yaratılan büyük aşk filmi. 

KiRiK HAYAT 
(SON P U S El 

Ayrıca Paramunt dünya haberleri \'e Miki 'i\Iavıoo 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

~ ............................................... ı~ 

Bugün SAKARYA Sinemasında _ 

Cenazesi bugünkü pazar günü sa

at onda tedavide bulunduğu Yeni -

bahçede Gureba hastanesinden kal -

dınlarak namazı Merkezefendi ca -

miişerifinde eda edildikten sonra 

mezkur cami kabristanına defnedi -

lecektir. 
Cenabıh:ık kendisine rahmet, ke-

derdide ailesine sabrı cemil ihsan 

buyursun. 

SEKİZiNCi ~SATILIK VEFAT 
Alfred Savoir'in methur kômediai ~-~ B E B E K Evkaf Nazırı merhum Galip Pa-

G A R y c o o p E R ve f. ~ . şa kerimesi Düyunu Umumiye Dam-
CLA U DETTE COLBERT • SPENCER TRACY ga Müdürü merhum Fevzi Beyin eşi 

tarafından (Fransızca Sözlü) ~ ve JOAN Grawford Bayan iffet vefat etmiştir. Cenaz~-
İlavelen: Paramunt Jurnal. Arnavutluk hadiseleri v<ısaire. si bugünkü Pazar giiniı Erenköy is-

••••- Bııgiin saat 11 ve i. de tenzilatlı matineler _____ .. tasyon karşısındaki köskündcn ~a:.ıt 

1 

~ buçukta kaldmlnc•kl<c. ' 

Bu Hafta SARAY Sinemasmm 
Fevkalade programı için seanslar şu suretle tesbit edilmiştir. 

ARTiSTLER ve MODELLERi 
Fran9Izca sözlii lliks, musiki, dans ve aşk filmi: Saat 1-3,50-6,45·9,30 da 

Dünyanın en me!lhur dans 
perileri 

FRED ASTAIR • 
GINGER ROGERS'in 

, En son ve en milkem.mel 

LORK~h~ah.~1k!:!~~~!2.•s~.!~3~~~R 1 UCANahVALsLER 
İlaveten: FOKS JURNAL, Son dünya haberleri. 1 

l------•B•u•g•fü:.::a•t•l•l•v•e-l•d•e•t•en•z•il•a•tl•ı •m•a•ti•n•el•eT· ·---, ı ( SHALL WE DANCE ) 
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TAN 
l•gl111 Çocull Hafta11•1• ilk ılnidiir. Mullarrlr, bu münasebetle 
bltün ıocak analannı ~acla• aYkadar ecl•• bir mevzuu ele alarak 
doğumdan ıoarakl ilk GJlarda ıocuk hlfm111hhasını izah ediyor: 

lufzımhbasiyle ve hastablrlari71e 
meyul olacağız. 

Profeaör Şarl R1fer der ki: 
Yeni doğan bir çocuk bir kaç 

hafta müddetle tamamile anesinin 
uzviyetinden kopmuı bir parça ha
lindedir. Ayn bir 1&hsiyeti belir· 
memlftlr. Ensicesi kat'l oıaiak te

m-:-mm 
Yarınki Çocuk ABONll BEDELi 

TDrkJye lcneb1 o o o 
Y caan: Sabilatı Zekeriya 5mel -

1400 K~ 1 lene 2800 Kr. 
750 ,.. & Ay 1500 " 
400 " 1 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 100 " 

MilleUerarası posta ittihadına ~ 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet sırasiyle SO, 16, 9. 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 29 kUJU1tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul UAvesl lAzımdır. 

Doğumdan Sonra halüf etmemlftlr. Gerçi ıüphesl& eaaan çember ~virlronun ... 
onun kendisine mahsus bir cümlel fljlnde mqıl m.ı ayayor • 
asabiyesi vardır. Fakat cümlei • ama. Bapm kltaplanna elmlt. mal6· 
ıablye reakslyonlan hiç gibidir. naatuu pnlfletecek, J'UID ha naem • 
Doğumu müteaklb çocuk adeti lekete hlsmet etmek lfln kafanı nar
kör w sağırdır. Dimağındaki teıa- lataeak lfık anyonaa. Bayat inla
fif yani girinti ve çıkıntılar hiç bir de, sonsuz bir deals, 1ea ba d..We 
faaliyet merkezi halinde değildir.. pmini ytlriltmek lfln kaptan olnaala 
Onun bütün mevcudiyeti hazım çabpyonaa. 

GÜNÜN ME_SELE~~Ri 

Yirminci Asrın 
Mühim Keşfi : 

ocuk ilk Aylarda 
Hıfzıssıhhası 

cihazında tekAsiif etmi§tir. Hazım 
vazifesi. O da yalnız siltü hazmet· Bis de ...m iP. neler, neler ~ 
mlye mahlul bir hazım faaliyeti pıyorm. Betlle dtlftQila daldkaMa, 
görillür. Rahimde dokuz ay yap- denlse aplacajın daldbya bür ... 

na llzım olan lnldpl lmkialumı 
yan çocuk aneslnln damanndan ge 
len kanla besfendlil gı"bi hariçte vermek için aUthaneler, bakım evle

Çocuk 
Y irmlnci asır bOyfik keıifler aa

ndır. Telsiz, radyo, otomobil, 
nntkea ve saire ıibi insaıılığuı içti
mai ve iktrsadl hayatmda bilytik de
iltiklilder yapan mühim ketiflerln 
toğu unmızuı malıdır. 

Fakat yirminci unn en mtlhim 
ketfl çocuktur. Her devirde çocuğun 
kıymed ~ ehemmiyeti u çok takdir 
edilmlttlr. Fakat müstakbel vatan • 
dqm hayati ve sıhhati meselesinin 
ferclt ve ailevi olduğu kadar milli bir 
mesele ve dava olduta ancak yirmi 
asırda anlaplmııtır. Yirminci asra 
kadar çocuk yalnız ebeveyninin ev • 
lldı idi. Çocatun hayatından, sıhha
tinden, istikbalinden mesul olan yal
mz ailesiydi. Halbuki yirminci asırda 
fOCaiun yalnız anuınm babasmm 
detll, ayni zamanda cemiyetin ve 
mllledn bir ferdi olduiu anlqıldı. 

Ve ondan sonra anamn ve çocuiun 
sıhhat ve hayatını korumak için u -
muml ve milli milesseseler kurul • 

B ugünkü mevzuumuz. yeni 
doğan ve ilk çağlarda&i 

çocukların hıfzıssıhhasına dairdir. 
Bütün genç analara ve bütün müs
takbel validelere hitab eden bu 
makalemiz nüfus teksiriyle gür -
büz, canlı ve sıhhatli bir nesil ye
tiştirme meselesiyle fidetle ali
kadar olduğundan ayni zamanda 
bütün yurtdaşlara da §&IDil bir 
mevzudur. 

Çocuk bakımı, çocuk hıfzıssıh
hası meselesi ile daha birçok asır 
evvel milletler al&kadar olmuşlar
dır. (Sevili Dö Sent Mart) m bu
gün artık tamamen ban atikadau 
sayılabilecek olan çok eski bir ki
tabında çocukların nasıl meme e
meceklerine aid yazılar mevcut 
olduğu görülmüştür. 

Fakat çocuk bakımı Peuricul
ture tabirinin 1843 tarihinde yani 
takriben yüz sene evvel Garon ta
rafından ilk defa olarak kullanıl -
dığını ıörüyoruz. Garo'nun iJk 
yaştaki çocukların hıfzıssıhhası ile 
alakadar olan neşriyatı vesair ya
zılan ve konferansları o zaman 
umumiyetle her tarafta tam bir mağa bqladı. . * l&kaycllık ve hatta istihfaf ile kar-

Ber ketif pbi, bu keılf •• bize §!lanmıştı. Ancak Fransanm büyük 
a sonra seldi. Bizde çocuia karp profesörlerinden Dr. Pilnar haiz 
cemiyetin mesuliyed fikri ancak olduğu bütün nüfuz ve salahiyeti • 
eilmharlyetten sonra baıladı. ni kullanarak ve uzun zaman mu-

O vakte kadar çocuk ailenla •Re annidane ve büyük bir gayretle 
tleill Allahm naahYdı. Çocata karP \lir'qlluılı neticesinde (Garon) un 
i ---- - -~·-· .......... .,r. .. • '-•• A 1>1J111'ir-11ltı•Pe vanl cocuk bakımı 
llnli. Çocuiu Allah verir, A_'lı!l"°la~h--ı~ır""'-"·" ------ •··· --· .. «aoar-
dı. (:ocak hastalanına, Allah bir ilim halinde yerletebildi. 
btecliil için hasta olurdu. ilphesls pn>t.ar Pllmr .. 

caililiar!Yef leei11111•·..:;,;ıı;-,• ..._. ...... 1 ' ... wdn , ...... 
taya bir çoruk meselesi çıktı. Bir ta- ~ bfrlnol '9flD bıfıraaJııltMı Ue 
raftan hükUnıet, bir taraftan Çocuk- dejll umumiyetle çocuklaruı ta 
lan Esirgeme Kurumu çoruğıı Alla· şebabet yaşlarına kadar bedeni, 
hın eliaden alarak cemiyete mal et .. fikri, ahlAki ve içtimai vaziyetle
mefe çalııtı. Memleketin her tarafın- riyle de me§gul olunması icap e • 
da çocuğ'un ve ananın sıhhat ve ha - den bir tez müdafaa ediyordu. 
yatını .koruyacak mileueseler tesisi· Bunlar arasında bılhassa :nektep 
ne te§ebbtls edildi. Mekteplere ehem- bıfzıssıhbuı bGyük bir mevki iş
mlyet verileli. Çocukla ailesi kadar gal etmekte ldL Hatta çocuk doi
htik6met de megul olmak mecburi· madan evvel ve çocujun ana rah
J'•dai dU7dU. mine diiftüjü dakikalarla 7ani il

* Kabul ve itiraf etmek mecburi • 
~tindeyis ki blı daha çocuk mesele
sinin ba,langıcmdayız. 

Daha ç~uklarımızın dofumu, 8-
lflmil hakkında kati rakamlara bile 
sahip değiliz Çocuk veftyatı nlsbeti 
hakkındaki bilgimiz henU. tahmin -
den ileri ıeçemiyor. Çocuklarunmn 
ft anaların uhlıatlerlni ve canlannı 
korumak için aldıimm tedbirler Da· 
dyacıa binde biri bile dejlldir. 

Ne analan dotururken ölümden 
kurtaracak lifi hastanemiz, ae do • 
lan çocuta dolduktan sonra J'q&ta
cak •il-lerimls yardır. 

Çocafan ilk halda yapmaldır. 
Bb ona henfb bu hakkım bile tama· 
lllen teminden Acizis. Diler hakları· 
m sonraya bırakabiliriz, fakat her 
feyden evvel çocuğu yaşatmanın ça· 
resine bakmah)'JZ. 

* 'l'Orldyenln en b8yft clercll nllfm 
nlıluhr. Türk topraklan elli milyoa 
•Ulusa muhtaçtır. Balkan devletleri
nin toprald:mna nisbetle nüfall Dil • 
.. ti, bizimkine nazaran ea u iç mis
li fazladır. Biz hiç olmazsa Balkan • 

• lar derecesinde aUflis kesafetlae va
rabilmek içia em milyona çıkmamı• 
lhımdır. 

Binaenaleyh socuk davası bizim 
için hayati bir meseledir. Bizde do
lum nlsbed az delildir. Fakat do
ianlan )'•tatmak, onlan sıhhatli bi
rer vatandaş olarak yetiıtirmek li • 
anıdır. 

kah ve hami meseleleriyle de al&-
kadar olmakta ldl. lşte bu say~ 
dedir ki bu gün artık çocuk bakl-
mı her tarafta yalnız sıhht ve tlb
bi delil ayni zamanda mühim ve 
büyük bir içtimai mesele olarak 
telikki edilplektedir. Biz burada 
bütün bu tümullü meseleleri bir
den halledecek değiliz. 

Bizim bugünkü mevzuumuz do 
tıundan sonra ve doğumu miltea· 
kib ilk aylarda yavrunun IJhhi ve 
tıbbi vaziyetlerine ve bastalıldan
na temas etmektedir. 

Doktor (Marlcan)ın çok dolru 
olarak söyledili gibi (ilk çağların 
hıfzıuıbbuı tıbbi mOphedelerln 
beflğldlr.) J!ğer çocuklara ll'IZ o
labilecek ııhhf durumlar ve Ml
tahklar hakkmda hiç bir fikriml• 
yoksa çocuk hıf111Sıhhasına ald 
esaslan bilmek hem mümkün de
lil hem ele cidclen faydumda. 

O halde bir çocutun ilk çajla· 
n tablriye neyi kasdedlyoruz? Ve 
çocuklar ya§larına ıöre kaç devre
ye ayrılırlar? 

1 .'Ik yaşlar tabiriyle cloiUID· 
dan itibaJ'ell ilk ~ 

yani süt dişlerinin çdsmamım bi
tamı olan Ud buçuk 18f1D8 kadar 
olan devri anJarU. 

Bu devre de Jki1e ayrılır. Biri-
si yeni doğan çocuk devresi ki ~
zı müelliflere göre ıo • ıs ıun 
bazılarına göre de dört haftdır, 
Yeni doğan çocuklar daha ziyade 
doğum ile allkah olan hastalıklara 
mruzdurlar. 

Doğum _.andaki ArmJar, 

................ Yazan: ..... ........., 
Dr. lbrahim Zati Öget 

(Çocak E.irweme Karama l•tanbul M•m Hqeti AMaıntlan) 
........................................................ 

, 

ri, yetim evleri, mektep, oya yeri, 
de ancak yine anaıınm sütiyle ge- kUttlphane, hullla Ylcadlntl ve ka
çinebilecek bir haldedir. Ve bu•· fam 
na sütiyle geçinme müddet! de yl- itler hale ıetlrmek ilin ellmk· 
ne 1laka1 dokuz aydır.... Annesi dea selem t'llrpnalyona. 
tarafından verilen sütten başka Sea latlkHlsbı. Sua emnl7etll 
feylerle beslenmeğe kalkıpldığı bir istikbal temin etmek için bittin 
zaman meydana gelen sıhhi bozuk medeniyet faaliyettedir. K&ltllr .. • 
luklan ve Arızalan hep biliriz. Ger nin için, lktuadl teklmtll Mala ıpn, 
çi gıdalar ile vıtaminler esas Ü· içtimai bllunmalar aenla lrJa. Tep. 
zerine küçüklere daha bir iki ay- raia ailrdUiflmtb kumadan tat da, 
hk iken öteberi verilmekte 1&2 de mermeri yontup heykel 78-P'pnPn 
bunlann hiç birisin~ normal bir kadar her '8Y aeabı lçla. Sana eea -
ana tütlyle mukay~i bile ya- et bir vatan, medeni seviyesi )'tik -
pılamaz. Anne sütünün çocuğun sek bir dünya, birbirine el vererek 
neşvüneması üzerine. bulaşık ve yilkselmlt bir insanlık bırakmak i • 
intani hastalıklara karıı temin et- çin sec:eli gilndU.lil didiniyorm. 
tiği büyük muakvemet üzerine, ve Tefkllltlar yapıyor, ciltlerle kitap 
nihayet çocuğun seciyesi üzerine lar )'UIJoruz. Seni keıfettijimb İ• 
olan tesirleri her ~ye rağmen as- çin ne memaanuz. 
la inkar edilemez. Geçen asırlarda ten, toprakta 

Yeni doğan bir yavrunun bes • bJlyilyen bit nebattm. Biz eemiretla 
lenmesl onun neıvüneması ve her nüvesi sen olduğunu ketfettik. Seni 
suretle büyümesi ile çok allkadar- yaşatmak, yaratıcı iman yapmak 1 • 
dır. Büyüme meselesi gıdaların çin, Uim, fen, lftimai biltb kavvet
çocuk taraf mdan liyıkile temsil ler faaliyete ıeçti. Sen bu tetkll'tt.. 
edilmesi ile mümkün olur. Bakı- ra baktıtm, bu kitaplan ekud11ian 
nız normal bir '8kilde beslenen bir zaman keadine sUvealn artıyor. Ar
çocuğun büyüme tablosunu size tık bu yapılanlar istikbali ifade ettl
yazıyorum. isterseniz not ediniz.. il için, hastalıim toprakta, emniyet 
Evlerınizde iki yaşına kadar olan ve saadetin ebediyen meyva verece
çocuklarınz varsa sizin için iyi ğine inanıyonun. 
bir mukayese olur. Fakat biz top, tilfek, bomba tQ• 

Dogumda vasati olarak bir ço- yaresi, zehirli ıaz, inıanlan idil .._ 
cuk 3 kilo 250 gramdır. Boyu 49 linde öldürecek, bütün bu Hllİll ~ 
santimetredir .. !)ört 8Ull aozıN ba- yaptıklarımızı Wr uda türip ... • 
jll'saklarındaki mekoniyum ziya- cek çetlt ,.pı lltlm vw.talan Ü 1-

~~._..~~~~~~~~~~~~---:dıl_,ı.Griaı-..~..r.ı.-ifrl~.....,,.._..._. ......... .-.,; 
vel sö7leNlfmlz afbl $Üt di.rkain W>irdb'. Jm be -.,_.. ~ J»otilo_,...,... ~ . ..._.iSO fmm ~- ........ üUıe-
ikmali müddeti olan UU l:>u~~ .lAf hutah.klar b:lhasla sari ve dökün- santimetre. On ,un sonra tekrar nas. 
tar. Bandan .oma ildDot ~lu tiilü hutalıklar (meseli kızıl. kı- 32GO gramı buluyor. Boyu 52 san- Sana, baau da HDin lçla 7AP ... 
~-Wta çocukJUk gelir ki Od zanuk, difteri yanl kUfPBlazı. boj- timetre, bir ay sonra 3750 gram, muı aöyluler. tnanma- Dfblpfı 
buçuk yafllldan yedi yaşına kadar maca, kabakulak vesfre 11bi) ve boyu 55 aantimetre, Dti ay sonr• cennet yapmak için yıkmak tleiD, 
olan devredir. Bu devre de süt diş- diJer bütün latani hastalıklar ıö- kilo 4500 gram, boyu 58 santLmet- kurmak linm: 
lerhıln ikmali ile datml dl•1erln rWür. re Uç ay sonra 5 kilo 250 14 ' gram, Birisinin blytlmesl, _._, _ _. 
Çıkmaya baılamuı arasındaki de- Bundan sonra büyük ,,_.uklar Boyu 60 s Dört av so 6 Ki .... ...,.~ 

r- ., J nra ' için, lteldni 8ldtlrmeel luanl---
vlrdir. Bu devirde çocuklar harir- devri gelir. 6 - 7 ya•ından -babet bovn 62 a Bet a so 6 5 Ki. --

Y s r J - ., Y nra teklmtlle verdljl 1e-. Sen ita __. 
le en çok temas devrlndedlrler. devrine kadar bu da 12 - 13 • 14, Boyu 63 "' Alt 7 K. nno J... -ı•• _, ı ay sonra "" defiıtireeebin. 
Sokağa çakar, diğer çocuklarla te- 15 yaflardır. Bu devrede küçük gram, boyu 64 s., Yedi ay sonra 7 
mu eder. Bilhassa ana ve yııva Si- kız, genç ktz küçük oğlan da artık K. 650 gram., boyu 85 a., Sekiz ay 
nıflarınc:la bu temas her gfinlflk bir delikanlı olmuştur. Biz ikinci ve sonra 8 Ki. boyu 86 ı., Dokuz ay 
lftir. Bu devirde çoeuk ber feYe üçüncü çocukluk devirlerini bir sonra 8 Ki. 250 gram, boyu 67 s., 
temas ettill için frantnZC!8 l'lge tarafa bırakarak ıiaıdilik birinci On ay sonra 8 buçuk kilo, boyu 
tıui touche ltout derler. güzel bir çocukluk devrile birinci çocuğun 68 ı., On bir ay 90nra 8 K., 7GO 

ÇOCUK VECiZELERi 

• ÇoeaA, canltınmlf bir nqe ueya neşeden 1'Jl'Gtılmıf 6ir 
cantlır. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

* Çocuk, balalİ)tıar yu"°"6r lP,. yeni bir 9tUrf oailni, )'IOl-
.m tllleler i~ tle lırıouetli 6ir "'11fm4 amili.,. tiilıenma 
Wr t...Ui lıaynafulır. 

* Katlına ltllnnet wibi ~a muhabbet ft, metleni cemi-
yetlerin btırg vaıllanntl1111 6irini leflıil etler. 

* Aılı ilati,.mar; ze.Wilı zeual bular; .. 1a1wıt laarap olur ••• 
Y alnı.z eolat •ntliaidir iri laayatımızın .anana lıotlar 6bi 
bu lani dünyaya baflıyan en tatlı bir rabıta olaralı lıalır. 

* ŞJ1-tli ana oe babalar, gocalrlarımn •özlerintle lımdi 
yiireltlerinin al.ini •örirl•. 

* Çoeü, Wr milletin mliflerelı malıdır. Onan •el8mef 0 • 

..laltafimlen ya/na ana oe 6aba.. delil, cemiyetin. biitün 
~timai oe idari naelıanisnlfıla tlerec. tl•eff .....ıt1ir. 

* Çoe8', ancı oe ~ bir6irine baflıyan lmoaetli bir dn-
cinllr iri, tl.mri ,.,,_, oe mulaabbeuen yuiurulmaftıır. 

* Yalanların, laUelerln, lıalapelilılerin rnalapri olan 6a allalı 
tliinyatlan ifrerulifiniz zaman, 9:>cufunruan masam wöz. 
l.U.. 6alıanu: Kol6inU.in ~tufan elemlmnin, 6aJıiı. 
6ir lıtıqıwıfm ..,.,.. ..ı.u. 711ııınap ıeınül•ım•-
,,,,_ 6ir l..ıtldı lü--'eninü. 

gram, boyu 89 a., Bır yapnda be 
9 Ki. boyu· da 70 santimetnM!ir. 
lld yqında iken be 12 Kilo ola-
cak boyu da 80 ADtimetreyi bu • 
lacaktır. 

B u tabloya dikkat etmf§ iseniz 
ilk aylarda kilo artması da

ha sonraki aylara nazaran daha 
fazladır. Doğumdaki ktİoya naza
ran d6rt ayı ikmal etmif bulunan 
çocuk ikı misli oluyor. Halbuki bir 
yqında ı"se ancak üç misli artmış 

bulunuyor. lkt yaflllda olduğu za 
man boy ve kilo itibarıyle doğuma 
nazaran dört misli art.nıış bulun
mak icab ediyor. Sonra düşünmeli 
ki çocuk bu neşvünemayı :ddı~ 

zamanlar zarfında muhtelif y1Jllar
la vücudundan mutemadl bİr su -
rette sarfiyat ve zayi&t vuku bulu
yor. Ve bunlan da ayni zamanda 

tamir ve tuınin etmi§ bulunuyor. 
Bu sarfiyat nelerdir? Evveli ço -
cuk idrar eder. Hem de çocuklar 
çok idrar ederler. Bu suretle vü
cudünden su ve madeni emlih 
kaybeder. Mevaddı ıaıta ile de za
yiat vaki olur. Umwniyetle çocuk
ların mevaddı gaitumda hazmo · 
lUD1D81111f mevadch gıdaiye b kası 
çoktur. Bundan sonra Şarl Rişe'
nin meflıur lSatıh kanunu) muci
~ince c™Umizden mutemad\ nara
ret zayiatı vuku bulur. O suretle 
ki bu satıh kiloya nazaran fazla 
ile ph11 çabuk üşür, soğuk alır. 
Bu helapça zayıf bir çocuğun cild 
sathı toplu bir çocupn cild sathı
na nazaran daha fazla olacağından 

Bizim urrlardanberi insanlıla ı..
dlye edemf'diibnlz ebNI sulha, -
daha bir iki badirede 'bapm deldik • 
tea sonra hediye edeblllnea, • 
mutlu... 

Biz, se.pll bl,.akleria, ve 9-
kardetlerln pmdlllk IMaalıtm M • 
yük bir 7ıkımıaa huarlaaı1onıs. Fa
kat Hn, b11 toprakta bll)'tlyen Z3 .ı.. 

sanm çocutu. acı ve azap çekecek • 
sen, hakikaten senia içia kazandu 
isüklali, bu topraiı mUdafaa ltla 
azap çekeceluia. Yarım lmrtarmak 
için bu, boynunun borcudur. 

Bileclkte Posta 
lslahah 

Bilecik (TAN) - Buraya Ankara 
cUıetinden gelen posta çantalarmlll 
Eskişehlrde 7.5 saat kaldıktan sonra 
Dıyarbakır trenile getirilmesi. An
kara cihetine gönderilecek postaların 
da ayni şekilde nakll, buradan lstan
bula gönderilecek posta çantalarınıa 
evveli Eakitehfre gönderilmesi ft 
oradan Ankara trenlle lstanbula ym
lanılm811i usulü terkedilmir.ir. Pm
ta müdiır1üiüJDüz, her Ankara ve 
Diyarbakır trenile ve latanbul ile 
günde iki defa ~ irtibatı temi
nine muvaffak olmuştur. 

Buraya yakın olan Yenişehire ele 
Karakoy - Bursa tarikile sevkolu
nan posta çantalannm doğrudan dol 
ruya Bllecikten sevkedilmesı ıçln 
teşebbuslere girişilmıştır. 

Çocuk Bayramı 

Bugün 23 Nisan mlnlmlnl yav
ruların dağıtacaklan rozetleri 
kabul edıniz, bunun varlılı ne 
kimsesiz yoksul yavrulann sal • 
bima bakılacaktır. Ve yanııkt TOrld1enln refald, 11-

llkball. ..... ti ..... temele ..,.. 

ak iltlbabl•n ve dil• bir talmn 
tntmJar ba defte :mahlul hmusl-cllnede blm .... ''-_______________________ _., ~ 1.- 1' AZGAC 

<Arlmm a incide> 
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Dünkü lıarfll'lfmalarcla mektepliler takımlan oyuncuları 

Tan Şildi Maçları 

Işık, Kaba taşı Tasfiyeye 
Uğrattı. Pertevniyal
V ef a, 2 - 2 Berabere 
Mektepliler arasında tertip edi- vuruşla Vefaya ilk gofü kazandırdı. 

len "Tan şildi,, fudbol şampiyonası~ Bunu takip eden bir hücumda Ve -
na dün Taksim stadında devam e! !alılar bir ikinci gol fırsatı kaçırdı
clildi. Finalin yakınlaşması maç- lar. Vefa, oyuna hakim olmağa baş
lara olan alakayı arttırmış bulunu- Jamıştı. Fakat 28 inci dakikada sağ
yordu. Evelki maçların galibleri dan Vefa kalesine inen Pertevni -
arasındaki bu oyunlarda Vefa - yal muhacimleri sağaçıklannın fal
Pertevrtlyalle, Kabataş 1!r"I§ık iist!- solu bir vuruş1le beraberlik golünü 
ille karşıloaşacakh. kaydettiler ve devı:.e_de 1-1 bera.beı:-

Müsabakadan evvel stada getiri- likle neticelendi. 
~ oparlörle seyirci taf~e ve ıd- lltinci devre çok seri başladı. Der
mancılara hitaben Maarif spor böl- hal hücuma geçen Vefalılar Pertev
gesi sekreteri Vahyi bir nutuk söyle- niyal nısıf sahasına indiler. Fakat 
di; ve dedi ki: bir netice vermedi. Bunu takip eden 

- Büyük ve yiğit milletimizin bir Pertevniyal hücumunda, sağa~ık 
değerli gençleri!.. Türk vatanını, güzel bir orta yııptı.Topa yetişen 

Türk Cumhuriyetini ilelebed muha-ı Fethi, plaase bir şütle ikinci Pertev
fııza ve müdafaa etmek vazifesini, niyal golünü kaydetti. 
Ebedi Şefimizden mukaddes bir mi- Bu gol Vefayı çok canlandırdı. 

raı olarak aldık. Kudsi emaneti ko- Mağlubiyetten kurtulmak azmiyle 
rumak için, liyakatimizi kuvvetli oynayorlardı. Nihayet 20 nci daki
olmak vasfile isbat edeceğiz, bunun kada ortadan yaptıkları bir hücum
için Maarif Vekilliği spor seferberli- da Vefalılar beraberlik goliinü ka
il yaptL zandılar. Ve maç da karşılıklı hii-

Ey genç, okul sporcularının tcş- cumlar arasında 2 - 2 beraberlikle 
kil ettiği genç ve güzide ordunun neticelendi. 
tafları arasında yerini al.. Oyun bundan sonra onar dakika 

Spor bir ülkü değil, insanı, va - dan yirmi dakika temdid edildı. Bi
tanın müdafaasına, ftkr: yardımla - rinci devresi mütevazin cereyan e
re hazırlayan bir vasıtadır. derek yine ayni vaziyeti muhafaza 

Çalışan kazanır, galib vaziyette etti, beraberlıği bozacak golü kayde
olan rakibini kıskançlıkla değil, tak demediler. 
dlrle seyret, kazanıyorsa bil ki, sen- Temdidin ikinci devresi de kar
den çok çalışmıştır. Ona benzemeğe şılıklı hücumlarla geçti. Bu devrede 
ıayret et. de gol yapılamadı. Bu suretle ta -

Müsabakaların iy! bir şekilde de- kımlar sahadan 2 - 2 beraberlikle 
Y811llllı istersen, kardeşlerinin oyun- ayrıldılar. 
larını sükunetle seyret. iyiye, güzele Kabaltıf • ı,ılı 
takdirini izharda serbestsin fakat: !kinci oyun Kabataş - Işık lise-
Müsabaka yapan :ırkadaşlannı ren- leri arasında yapıldı. Hakem Kadri 
elde etmeğe hakkın yoktur. Büsüttü. Takımlar şu kadrolarla sa-

Bu sözlerden sonra müsabakalar hada yer aldılar. 
ba§ladı. ~ • ,.. IŞIK LISESI: Adnan - Salim, Nec-

Vela • Pertevniyal 
tık karşılaşmayı Vefa - Pertev

niyal liseleri yaptı. Hakem Ahmed 
;Ademin düdüğü ile sahaya çıkan ta
kımlar karfJ karşıya şu kadrolarla 
cJiıildiler. 

VEFA: Hüseyin, Ahmet, Murat, 
Kenan, Fikret, Halil, Necati, Şehap, 
Sabahattin, Zeki, Daver. 

PERTEVNİY AL: Manuel, İbra -
hlm, Namık, Fahim, Adil, Vedat, 
Haydar, Salahattin, Ekrem, Fethi, 
Ömer. 

Oyuna Pertevniyaltn hücumiyle 
başlandı. Vefa müdafaasına kadar 
dayanan bu hücum neticesiz kaldı. 
Bundan sonra oyun seri ve müteva
z:ın bir şekilde devam etmeğe başla
dı. Hücumlar karşılıklı oluyor, ve 
her iki taraf da gol olabilecek fır -
satlar kaçırıyorlardı. 

Devrenin 14 üncü dakikasında bir 
Vefa hücumunda ortaya gelen topu 
Jakalıyan sağaçık Fikret güzel bir 

mi - Yavuz, Rüat, Aytekin - Niyazi, 
Adnan, Hüseyin, Şeref, Nizameddin. 

KABATAŞ LiSESi- Nafiz - Hik
met, Baha - Cevad. Necmi, Faruk -
Ahmed, Nevzad, Kemal, Cemal Ke
nan. 

Işık lisesinde Galatasaray birin
ci takımını kıymetli oyuncusu Salim 
de yer almış bulunuyordu. 

Oyuna Kabataşlılar başladı. Mua
vin hattında kesilen bu hücumdan 
sonra Işık mukabil hücuma geçti. 
llk dakikalar her iki tarafın müte
reddid oyunu ile geçiyordu. Oyun 
bir parça sonra seri bir şekil almağa 
başladı. Işık daha şuurlu bir oyun 
oynayor, kısa paslarla Kabataş ka
lesine iniyorlardı. Işık lisesi müda
faasında Salim göze çarpıyordu. 

Sağdan açılan bir Işık hücumun
da muhakkak denecek bir gol f ırsa
tı kaçtı. Işıklılar bundan sonra bir 
hakimiyet tesisine muvaffak oldu
lar. 

Kabataş müdafaası Iıık hücum -

TAN 

Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz 7 ! 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

Ev Kadını 
Olmak için 

Yazan: Naci SADULLAH 
Taksim stadında: 

Vefa - Galatasaray 
16,45 te. 

~ 
~ B ir anketten öğrendifimize göre, 
~ Üniversitede okuyan genç kız· 
~ lannıızdan bazdan, diploma aldık
~ tan sonra çalışmamak ve ev kadını 
~ olmak niyetindeymişler. Kimsenin 
~ niyetine, kimse kansmaz. Fakat ne 
~ yalan söyliyeyim: Ben, o kalarımı -
~ zın, "Komik" gazeteye verdikleri ce
~ vapları hayretle okudum: Çünkü ev 
~ kadını olmak niyetinde bulundulda

saat 

Süleymaniye Şişli muhteli-
ti - Kasımpaşa Galataspor 
muhteliti saat 15 te. 

Fenerbahçe - Pera 
11 de. 

Şeref Stadında: 

saat 

Galatagençler - Bozkurt sa- ~ rını söyleyen bu bayanların kimisi 
at 10 da. ~ İktısat fakültesinde, kimisi kimya şu-

Beylerbeyi _ Dcmirspor ::a- "'! besinde, kimisi Hukuk Fakültesinde 
at 11,45 te. ~ okuyor. 

~ ................ ~ 
Ankaragücü 
Ateşsporu 

6-0 Yendi 

Halbuki, bence onlar, 'Üniversi • 
tenin bu şubelerine değil; Akşam 

Kız sanat mekteplerimlzden birine 
girselerdi, daha isabetli davranmıt 

olurlardı: Kadınlanmızı ayni zaman· 
da birer mesleğe de sahip eden Ak
şam Kız sanat mekteplerinde, bir ev 
kadınının muhtaç olduğu her türlü 
hilKI veriliyor: Oradan çıkanlar, di
kiş dikmekte, nakış işlemekte, ye -
mek pişirmekte, ütü ütülemekte, or
talık temizlemekte, eski ev kadınla
nna taş çıkartıp, parmak ısırtıyor -
far. 

Bn itibarla ben, bir ev kadını ol
mayı tercih eden genç kızlanmızın, 
bu mektepleri bırakıp da, İktısat, 
Kimya, Hukuk Fakültelerine girme
lerine bir türlü akıl erdiremedim. 

Fakat, derin düşününce, o ba -
yanlara hak vereceğim de gelmiyor 
değil: 

Ankara, 22 (TAN Muhabirin
den) - Izmir şampiyonu Ateşspor, 

bugün ilk maçını Ankara Gücü ile 
ysptı. Havanın yağmurlu olmasına 

rağmen stadyomda 10 hine yakın bir 
seyirci kitlesi vardı. Güçlüler, ken
dilerinden beklenen oyunu gösterdi
ler. Birinci haftaymda dört, ikinci 
haftaymda da iki gol atmak suretiyle 
6 - O galip geldiler. Takımda yer 
alan oyuncular, istisnasız çok güzel 
oynadılar ve muvaffak oldular. 

Izmirlilere gelince; bütün oyun İkhsat Fakültesinden diplomalı, 
devamınca sahaya yabancı oldukları bir ev kadınının, mat edemiyeceti 
gözden kaçmıyordu. Işık çemen bakkal, kasap manav yoktur. 
saha üzerinde ayakları kayıp düştük- Hukuk Fakültesinden dlplomah, 
leri için, bir türlü topa hakim ola- bir ev kadınının, mat edemiyeceii 
madılar. Birinci haftaymda karşı- bir koca yoktur. 
!aştıkları fırsatlardan istifade ede - Ve kimya §Ubesinden diplomalı, 

bilselerdi, netice belki bu kadar a - bir ev kadınını aldatabilecek bir tek 
lcyhlerine olmazdı. yağc.., sirkeci, :hatti sütçü göstere -

Ateşsporlular. :vanp ~mİJ".SI\nr.,_ rneuiniz! 
la karşılaşacaklardır. Ve bana kalırsa, bizim esnafın 

Galatasaray • Vefa Maçı 'halluıhn da, beledlye •etil. ancak 
Galatasaray, Vefaf bugün Taksim böyle diplomalı ev kadınlan ıelebl-

stadında milli küme karş1laşmasını lir. 
yapıyorlar. Sarı kırmızılıların buma- Eğer, bu bayanlarımız, daha lde
ça Güneşten alınan oyuncularla çı- al birer ev kadını olmak istiyorlarsa, 
kncağını kaydetmiştik. Haber aldı- hem kimya şubesini, hem de hukuk 
rad da rahatsızlığı dolayısile oynıya- ve iktısat fakültelerini bitirsinler!. 
mıyacaklardır. Galatasaray şu kadro Fakat iktısat ve Kimya fakülte· 
ile çıkacaktır. lerinden mezun olduklarını, zinhar 

Osman - Lutfi, Adnan - Yusuf, mahallelerinde duyurmaıınlar: Son
~·i, ~usa - N~cdet, .Süleyman, ra, maazallah, sütsüz, yapız, sebze -
Salahaddın, Bud~rı, Sarafın. , siz, hulisa ııdasız kalırlar: Zira hiç 

Buna mukabıl Vefalılar da Gala- bı'r e f ·· 1 b. h ·ı ks ta sna , oy e ır ane ı e a ua ya 
tasaraya en kuvvetli sekilleriyle çı- · · · t d 1 ı gırışmıve cesare e emez. 
kacaklar ve eski Güneşli Hakkıyı da ===· =======-=----
oynatacaklardır. 

Fenerbahçe • Pera 
Bugün Taksim stadında saat 11 

de Fenerbahçe - Pera hususi karşı
laşmalarını yapacaklardır. 

Bu müsabaka büyük bir alaka 
ile beklenmektedil'. Bilhassa ekalli
yetler bu karşılaşmaya ehemmiyet 
veı:mektedirler. Sarı laactverdliler 
Pera karşısına en kuvvetli kadrola
riy le çıkacaklardır. Buna mukabil 
Peralılar da en iyi kadrosile Fenerin 
karşısında yer alacakl&rdır. Müsaba
kayı kıymetli hakemlerimizden Şa
zi Tezcan idare edecektir. 

lannı kesmekte güçlük çekiyordu .. 
Soldan bir Hücumda top ortaya geç
ti. Soliç hafif bir şiltle kalecinin kı
mıldamasına bile meydan vermeden 
ilk Işık golünü kaydetti. Oyun bun
dan sonra Kabataş nısıf sahasında 

oynanmağa başladı. 
Devrenın sonlarına doğru orta -

dan bir hücumda top sağiçe geçti o 
da sol bir şütle topu ağlara)·· takarak 
Işık lisesine ikinci golü kazandırdı .. 
Ve devre de 2 - O Işık lisesinin ga
J ıbiyetile neticelendi. 

!kinci devreye Kabataşın hücu -
mile başlandı. Ve 'bu hücum derhal 
kırıldı. Işıklılar yine Kabataş 
sahasına yerleştiler. Oyun Işık lise
sinin bir.iibirini takip eden bücum
larile geçiyordu. 

Devre ortalarına doğru Kabataş 

bu tazyikten kurtuldu. Ve hücuma 
geçtiler. Yaptıkları birkaç hücum 
neticesiz kaldı. Tekrar hücuma ge
çen Işık solaçıklannın a.yağile üçün
cü golü de kaydettiler. 

Bu suretle maçı 3 - O kazanan Işık 
Kabatqı tasfiyeye ujratb. 

Altın Çivili 
Müsabakalarının 

Neticeleri 
1 o,ooo Metrede 

Türkiye Rekoru Kırıldı 
Yüz yetmiş atletin iştirakile ve 

oldukça mühim bir seyirci yekftnu 
önünde yapılan Altın Çivili Müsaba
kaları koşularında alınan teknik ne
ticeler şunlardır: 

Kategori iV. 50 metre: 1 inci Cez
mi G. S. L. 6 (Yeni Rekor), 2 inci 
Necdet B. J. K. 6, 3 üncü Ferit H. 
P. 6,2. 

100 Metre: Kategori iV. 1 inci 
Cezmi G. S. L. 11,7 (Yeni Rekor), 
2 inci Turan D. L. 11,8, 3 üncü Ki
miran H. P. 12. 

Kategori 1111 inci Şerif D. L. 11,4 
(Rekor eıale), 2 inci Kiımiran 1. L. 
11,5, 3 üncü Sait G. S. L. 11,9. 

Kategori 1 1 inci İrfan Bahriye 
11,1, 2 inci Vedat D. L. H. 11.2, 3 ün
cü Neriman Üniversite 11,3. 

200 Metre: Kategori III 1 inci Sa
it G. S. L. 25, 2 inci Orhan İst. LisP.
si 25,6, 3 üncü Mücahit D. L. 26. 

Kategori 1 1 inci Halit D. L. 23,li, 
2 inci Muzaffer H. P. 23,6, 3 üncü 
Bülent D. L . 24,7. 

400 Metre: Kate19ri m 1 inci A
li G. S. L. 57,5, 2 inci Sacit D. L. 
59,8, 3 üncü Hasfi Sa. M. 60,1. 

Kategori 1 1 inci Gören G. S. 50,1, 
1 üncü Artan B. J. K. 34,50. 
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l_E_K _O_N_O_M_i 1 
iş IhtilifJarının Halli 

Nizamnamesi 
-3 

Mümessillere itiraz 
Nizamnamenin 21 inci maddesi se- ı-:::: 

çilmiş olan mümessıllerin bu sıfatla- ı r-----------·
rının kaldırılabileceği hal ve vaziyet 
leri tesbit ediyor. Bu maddeye göre 
seçimlere bir ay zarfında itiraz edi
lebilecektir. 

Seçim neticesinin ilanından bir ay 
sonra bu hususta yapılacak şikayet 
ve ihbarlar dinlenmiyecektir. Bu 
müddet (içerisinde yapılan :Pkayet 
veya ihbar üzerine, iş dairesi tara
fından yapılacak tahkıkat neticesine 
göre seçim, ya tamamiyle ibtal edi
lerek 15 gün .içinde yeniden seçim 
yaptırılır, yahud seçilmiş bulunan 
işçilerden bir veya birkaçı çıkanla
rak yerlerine onlardan sonra rey al
mış olan işçilerden rey sırasiyle ta
yin edilir). 

Bundan ve ayni maddenin bunu 
takip eden fıkralarından anlaşılıyor
ki, seçilen ve ya mümessillere karşı 
yapılacak şikayet ve ihbarlar ancak 
iş dairesi teşkilatı nezdinde mesmu 
olabilecek ve icabı yine ancak bu 
daire tarafından yerine getirilebile
cektir. 

21 inci madenin a, b, c, fıkraları 
mümessillerin iskat edilebilecekleri 
halleri tesbit etmiştir. Suna göre, mü 
messilin, yapılacak tahkikat netice
sinde seçim ehliyeti olmadığı, mümes 
sile aid vazifelerini yapmadığı veya 
icap etiği şekilde ifa etmediği anla
şılır ki iş dairesi teşkilatı '>unları 

mümessillikten men' edebilecektir. 
Bundan b~ka, iş dairesi idari veya 
inzıbati bakımdan lıizum görürse her 
hangi bir iş yerinde yer.i baştan se
çim yaptırabilmek salahiyetini haiz
dir. 

Bu fıkra hakkında Şurayı Devlet 
Tanzimat dairesi mazbatasında veri
len izaliata göre iş dairesf teşkilatı 
1....-- 'I""' t "• __.,,_, T'Q1.~ :.a-.f Y'- t • ., _.l 

bati müliihazıa1'lnn ~Jm olabilece
ii vaziyetlerde kullanabllecektir. An 
cak burada idarl ve inzibati müla -
hazalann hakim olabileceği vaziyet
lerin neler olduğu tasrih edilmemiş 
ve bu nokta iş dairesinin takdirine 
terk edilmiştir. 

80 Bin Kilo Çavdar 

Dün Satıldı 
ihracat için istenilen çavdarlardan 

dün dahi seksen bin kilo satılmıştır. 
Dünkü satışlarda fiyat tekrar yüksel
miştir. Vapur teslimi kılosu 4.05 ku
ruştan satılan bu malların ltalya için 
mübayaa edildiği anlaşılmıştır. 

Yeni Türkofls Müdürü 
Ankara, Dış Ticaret Umum Müdür

lüğü kadrosuna ithal edılen şehrimiz 

Türkofis müdürü Cemal Ziyanın ye

rine lzmir ofis müdürü Avni naklen 

tayin edilmiştir. Avni bu hafta şeh

rimize gelecektir. 

Tiftik Piyasası Düıük 
Anadoluda yerli piyasalara arzedi

len yeni kırkım tütiklerin fiyatları 
yerine göre 85 - 90 kuruşa düşmüş
tür. Malın fazlalığı ve siyasi hadise
lerin tesirile düşüklük kendin~ gös
termiş ise de diğer taraftan Ingiliz
lerin yeniden mal alac:aklarına dair 
piyasamıza malumat gelmiştir. 

2 inci Cemal Üni. 52, 7, 3 üncü Şev
ket 55. 

800 Metre: Kategori III 1 inci Ka
mn K. P. 2,15,2, 2 inci Hüseyin B. 
J. K. 2,15,6, 3 üncü Rüştü D. L. 
2,16,6, Kategori 1 1 inci İbrahim G 
S. 2,9,7, 2 inci Eli K. P. 2,11,8, 3 ün
cü Abdullah H. P. 2,12,6. 

110 Mania: Kategori 111 1 inci Şe
rif D. L. 18, 2 inci Mücahit D. L. 
18,2, 3 üncü Turan H. P. ve Marna· 
kis K. 18,8. 

Kategori J 1 inci Yavru 17,4, 2 in

ci Feyyaz T. F. 18, 3 üncü Sudi Üniv. 
18,5. 

10,000 M. Kategori 1 1 inci Rıza 
Maksut G. S. 33,04,8 (Yeni Türkiye 
Rekoru), 2 inci Hüseyin Albayrak
tar 33,31,2 (Yeni Türkiye Rekonı), 

BORSA 
22 - 4 - 930 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Parls 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 

15.93 
126.7075 

3.3550 
6.6625 

28.42 
67.2675 
50.8025 
21.29 

1.0925 
1.156 

14.0315 
Varşova 23.8450 
Budapeıte 24.96715 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama S4.62 
Stokholm 30.5325 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani 
Sivas _ Erzurum I 
Sivas - Erzurum 
2, 3, 4, 15 

19.-
19.475 

19.40 ......______________-! 

Ustüste üç toplantıya veya bir ay 
zarfında beş toplantıya gelmiyen 
mümessil işçi bu sıfat ve salahiyetini 
kaybedecektir. 

Nizamnamenin 24 üncü maddesi
ne göre mümessil olan ;şçiler arala
rında bir birinci mümessil seçecek
lerdir. Bunun vazifesi sadece toplan
tı zamanlarını iş ~eren le görüşüp tes· 
bit etmek ve bunu mümessil arka -
daşlanna haber vermekten ibarettir. 
Birinci mümessilin bulunmadığı za
manlarda bu vazifeler diğer mümes 
sillerden biri tarafından üa oluna • 
bilecektir. 

lş veren, mümessil işçilerden bi-
_ _ .. ~ J .............. "" ·~-·----- -

ğer herhangi bir i§Çi hakkında yapı
lan muameleden farklı olarak bunu 

esbaı mucibesile iş dairesine b ilair -

meje mecbur tutlınuştur. (Madde: 
25). 

M. 

Borsadaki Bir 

Haftallk Satıılar 
Dün piyasamıza 101 ton buğday, 

105 ton un, 175 ton mısır getirilmit 
t!r. Mahlut yumuşak buğdaylar 515 
yemlik arpalar 4,15 çavdar, 4, san 
mısır 4,20 kuruştan satılmıştır. Bir 
mikdar ince afyon 530 - 590, kaba af
yon 375 kuruştan verılmiş ve Ordu 
malı iç fındık 91, Trakya yapağı 83· 
65 i taze beyaz peynirler 21,25 - 25 
kuruş arasında toptan satılmıştır. 

Haftalık vaziyet şudur:: 

Buğday: 

Bu hafta piyasalar tebeddUlAtsız ıeç• 
mişUr. Toprak Ofisi muntazaman satış
lar yapmakta ve memleketin ihtiyacın1 

karşılamaktadır. Sert buğdaylara Alman
yadan talep azalmıştır. Bu itibarla sert
lerin fiyatlannda hafif olr ıerileme kay
dedilmiştir. 

Çavdar: 
Aylardan.beri dilııkiln fiyatlarla sabları 

bu emtlamıza son gilnlerde İtalyadan ta
lepler gelmiş ve fiyatlar tedricen yüksel
mek suretiyle ehemmiyetli partiler satıl
mıştır. Son satış muameleleri, beher kilo
su 4 kuruştan olmuştur. Piyasa sallam

dır. 
Arpa: 
Hiç bir tebeddillAt olmamıştır. Gereııt 

Romanya gerekse Yugoslavya Türk mah
sullerine rekabet etmekte olduklanndan 
şimdilik arpa satışı durmuştur. Gelen u
fak partiler, yerli sarfiyat için satılmak
tadır. 

Tiftik: 
Bu hafta zarfında piyaııada ihracatçı

lar talip olmamışlardır. Yeni mahsul dö
kilmilne başlanmıştır. FiyaUar haneyi 
mahsusunda ismen gösterilmlıtır. 

Yapak: 
Bir firmanın, Sovyetlere 1000 balyalık 

Anadolu yapağı partisi sııtıp haber alın
mıştır. Yerli fabrikalanmız, Trakya cin
ai mallara talip bulunmakUidır. 

l 
...... ;:lerce masum, kl~:iz ya:· 

rularm sığınağı Çocuk Esirgeme 

1 

Kurumudur. Yılda bir lira verip 
siz de üye olunuz! -· .. il il il 
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• 
Bu 

Siz hemen ılmdl bu baısız kalan hayvanların baılannı bulup yerlerine takınız. 

Dedemden Duyduğum Masal 
HIKA YE Anlatan: 1. B. TEZ 

B ir varmış bir yokmuş, çok 
çok eskiden, çok uzaklarda 

çok şirin bir memleket varmış. Or
manları bolmuş bu memleketin; 
kuşlar cıvıldarmıtı dallar hışıldar
mış, hele gece olmasın, öyle bol 
yıldız olurmuş ki gökte ... Ay gören 
.san elma sanırmış, yıldızlan hur
ma sanırmış, ay şuda y~ş. 
yılclızlar gökte .• 

Gel gelelim bi&im altın bafb. 
çekik kaşlı san geyiğe .. 

İşte bu memlekette SARI GE
YİK ATLI BİR ÇOCUK YAŞAR
MIŞ .. 

Onu dedemin dedesi görmüş der
ler. Dedemin dedesi oğluna anlat
mış, babam bana anlattı, ben de 
size anlatıyorum: 

B u çocuğun bap bir çiçek 
demetine ben:ıermiı. Saç

lan san zerrin, gözleri mavi mine, 
dudaklan kırmızı karanfil, yüzü 
beyaz, temiz, pırıl pınl bir zam
bakmış. 

Herkesin kardeşleri vardır ama, 
kardeşleri yokmuş bu çocutun. 

ler kurumuş, kül küllük olmuş her 
taraf .. 

O zam~n san geyiği bir derttir 
almıı. Artık ne bağ demiş ne bah
çe, ne orman demiş ne harman, 
ne geyik demi§ ne keklik, her şeyi 
unutmuş, hepsini unutmuş. Her ge
ce rüyasında ihtiyar bir adam gelir 
ona bu memleketi, bu toprağı sen 
kurtaracaksın dermlf .. 

B lr -- - mıemWretln bG
tün ihtiyarlan bir araya 

gelmişler, başlamışlar düşmanın 

zulümlerinden kurtulmanın çare
lerini aramaya .. Düşünmüşler, ta
şınmışlar, nihayet muharebe etme
ye karar vermişler. Günlerce vu
ruşmuşlar, aylarca vuruşmuşlar 
ama, yine düfD18nı memleketle
rinden kojamamışlar. 

Bakmışlar k1 bundan da bir şey 
çıkarmamış, o vakit içlerinden en 
iHtiyarlan demif ki: Düşmanlarm 
en büyüğü öldürülmedikçe muvaf
fak olmamıza imkAn yoktur. He-t
kes bir fikri beğenmiş. 

Amma onu kim öldürecek? Diif
manlarm büyüğü hiç sarayından 
dıpn çıkmazmış. Hem bu saray 

öyle bir saraymış, öyle bir saray
mış ki insan içine hele bir girme
sin, bir daha kapısını bulup dışan 
çıkamazmış. 

B ir akşam hep beraber feh· 
rin küçük üp•smdnı dı

f&rl çıkmışlar. Yedi giiJ! yedi O
ce geçmiş, yine hep beraber ,eh
rin büyük kapısından içeri girmlf
ler ki ne ~? .. J>iipnanla
nn bO~ ..rayı cayır ca
yır yanıyor .• Bir taraftan havaya 
kırmızı karmızı alevler çıkıyor

muş, öteden ay yükseliyormuş. Bir 
tarafta dallar hışıldamaya, ötede 
sular çağl.ımaya başlamış. 
Nihayet ııy sönmüş, sular durul
muş, rüzgar kesilmiş, ve... ve sa
bah olmuş. Güneş doğarken sara
yın külleri arasında iki kuru kafa 
ile uf ak bir geyik boynuzu parça
sı bulmuflar. 

Ben bu masalı babamdan duy
dum, bfbam dedemden, dedem ba
basından, dedemin babası da bü
yük dedemden duymuş. 

Bu memlekette hlll zerrini, mi
neyi, zambağı ve sarı aeyikleri 
severler. Ona hazan bir su başında rast

lanırmış, onu bazan yüksek bir a
ğacın tepesinde görürlermiş. Fa
kat en çok san geyiklerle oynar
mış bu çocuk .• "._l _H_A_Y_D _I _G_O_L_E_L_l _M __ I 
Bir gün memıeketıne uzakl~ 

dan düşmanlar gelmiş. 
Dört yanı yakmış, dört bir tarafı 
kül etmişler. 

Artık bu memleketin kuşları cı
vıldamaz olmuş, ormanlan hışıl
damaz olmuş, sular çekilmiş, deniz-

.ilet 

Kabahat klmdeymlı 7 
- Oğlum, ben sana, benim ha

berim yokken, tatlı dolabını açm~! 
demedim mi? İşte yine, odaya gı
rer girmez, seni dolabın başında 
buldum. 

" 

Yir 

....__ __ _ Bu tek cümlelik sözin 11• olduğunu bulunUL 

- İyi amma, anneciğim kabahat 
bende değil! 

- Peki kimde? 
- Sizde! 
- Neden?. 
- Niçin ben tatlı dolabının ö-

nünde iken, siz içeri girdiniz? 

1 Bebeyi ıatmı:lar 
Annesi Dileğe, bayram diye 

aylardır biriktirdiği on lira ile gü
zel bir taş bebek almıftı. Uç dört 
saat sonra. çocuk annesinin yanma 
geldi. Şeker anneciğim, danlmaz
san bir şey .söyliyeceğim, dedi 

- Söyle, danlmam çocutum. 
- Ben, sizin bebeğime diktili· 

niz entariyi Ayşeye verdim. 
- Peki çocuğum.. İyi ettin. 
- Amma bebeğim de entarinin 

içindeydi. 
- E .. peki Ayşe bebeği ne yaptı. 
- Yoldan geçen eskiciye sattı. 

Parasile de şeker aldı. Beraberce 
yedik. Bayram günü şeker yen
mez ml?. 

Bilmecem izde 
Kazananlar 

MASAL: 

Hür insanlar 
Anlatan: O. T. 

O nlann memleketinde, 
günler, esmer bir bulut 

gibi genişlerdi. 
Gündüzün ortasında bile, ge

cenin içinde yürür gibi yürü
nürdü. 

Burada hür rüzgarlar esmez, 
hür sular çağlamaz, hür dalga
lar kıyılan dövmezdi. 

İnsanlar, şarkılarını, içli 'bir 
yajmur gibi sessiz, duyulmak
tan korka korka mınldanırlardı. 

öz dillerini konuşmaktan çe
kinir, yolda birer gölge korkak
lığile adım atarlardı. 

K ulaklarmdaki ses esirlik 
kırbacı, gözlerindeki göl

ge ölüm büyüsü, çatlak dudak
larındaki hasret, hür milletle
rin §U'kısım söylemek hasre
tiydi. 

Uykulan bile kibusluydu. 
Rüyalanna kırbaçlı esirciler 

girer, ıiz, derdi, bu kırbaçhlar, 
bizim kölelerimizsiniz. 

Sular, yalnız efendi milletle
rin türküsünü haykırarak çağ
lar. F.air milletler, inik perdeli 
velerinin kara damlan gibi ba~ 
lan iğik yapmaya mahkumdur. 

O zaman onlar, ter ve koku 
içinde, kirpiklerinde ıslak ölüm 
günleri, kulaklarında kırbaç ses
lerile uyanırlardı. 

Yan aydınlık bir ikindi 
vaktiydi. 

Hava ılıktı. 
Gül ve karanfli kokuyordu 

hava. 
Esir insanlar, yaşlı gözlerle, 

hudutsuz bir hürriyetle ,erine 
gerine _1enifleyen _aöke bakı
yorıuai: 
Nuıl oldu bilinemez, 1Jllar

clır, ıillh atmayı unutmuı olan 
eairlerden biri, havaya bir .kur
f\IJl sıktı. 

Bu ses, göklerin havasını ve 
köle insanlann fçini titretti. 

Esirler, içlerinin derinlikle
rinden gelen bir seslenmenin a
çıla geni§leyt- çmladığmı duy
dular. J yi ve güzel şeyler için 

wruşup ölmenin tadı 
bayıltan bir çiçek kokusu gibi 
içlerini kapladı. 

Hep birden bajrrdılar. 
Hür olmak arzusu, ölmeye 

değet. 

O zaman kadınlar, yıllardır 
aandıklannın dibinde saklı du
ran bayraklarını çıkarıp kana
yan ellerle kurumuı dikenli 
gül fidanlanndan kopardıklan 
dallara taktılar. 

Derisi buruşmuş davullar a
teşe tutuldu. 

Silihlar yağlandı. 
Kılıçlar parlaıtldı. 

G ökün esmer bulutlan sıy
nlmaya başlamıştı. 

Kara ay, bir manulya gibi a
ğardı. Hür rüzgarlar esmeye, 
hür sular çağlamaya, hür dal
galar kıyıları dövmiye başladı. 
Ve onlar, davullarını çalarak, 
bayraldarmı rüzgarlara verip 
dalğalarıı gererek, yüreklerinin 
bütün hızı, bütün gücü ile ba
ğırdılar: 

Hürriyet kılıçlarımızın ucun
dadır. 

Esir yaşamaktansa, ölmek iyi 
Yediden yetmite kadar ölme

ye hazınz. 
Hür bir vatan yapmak için 

bu ülkeyL. 

i htiyarlarla çocuklar, ve 
kadınlar, bu şarkının 

havada perde perde dalgalan
muile beraber, esirci kırbaçla· 
nnm sustuğunu ve esircilerin 
kaçan gölgeler gibi eridiğini 

gördüler. Artık onlar, hür olma
nın güzel tılaımmı öğrenmiş

lerdl 
Bir daha hiç bir millet bu hür 

ve malrur tnsanlan esir edeme-

7 

- o EGLENCELI 
OYUNLAR 

Kaleml hl~ kaldırmadan 

Kalemi kaldırmadan, geri dön
meden, A dan B ye kadar giderek 
bu ipin kopuk yerlerini birleşti
rebilir misiniz? .. 

••• 

Noktaları birleıtlrln. 

Şekilde gördüğünüz noktaları, 

rakkam sırasını gözeterek birlet
tirin! bakalım ne çıkacak?. Acaba 
siz, bu işi yapmadan evvel, ne çıka
cağını tahmin edebilir misiniz? 

Siz bu resmi diizeltlnlz 
Bu resmi yapan ressam, bazı ek· 

siklikler, fazlalıklar, yanlıflıklar 

yapmıştır Siz bu eksiklikleri, faz
lalıkları, yanlışlan bulun! 

,ı. \ ı• 

' q g 
10 ıS" ,, ı'f ,, 

Dört parçaya ayınnız. 
Bir makas alın! bu 24 kutulu 

şekli, 4 parçaya bölün! Hem her 
parçadaki sayılann tutarı ayni çı
kacak, hem de parçalar biçim ve 
satıh itibarile ayni olacaktır. 

Babam, bayramdır diye, 
Neler aldı hediye; 
Koıup bayram etmeye 
Hazırlandım akşamdan. 

Değeri çok bugünün, 
Siz, bugünle övünün; 
Kırk gün süren düğünün 
Tadı az bu bayramdan. 

Bakışlanmızda tat, 
Gönüllerimiz rahat; 
Bu hür, müstakil hayat 
Bize en büyük §eref. 

Her bir k&rlf yerlıniz, 
Kendi öz eserimiz;, 
İnönü önderimiz, 
Atatürk Ebedi Sef ... 

o 
o o 

o o o 
o o o o 

Rakamlan yerleıtlrln 

1 

Birden ona kadar on nlrlrtmı, 
bu on yuvarlağa yerleştirin, her 
çizgi üstündeki üç rakkamın tu~
rı on sekiz edecektir. 

Arlladaılan nerede? 

~ 

Bu, kelebek avcısı çocuk, ille f. 
ki arkadaşının nerede oldutunu 
soruyor, siz onlan bulabilir mi-. . ') 
sınız .. 

·.~ ~ 

ır 

. 

-

larelerl aıaltlnız. 
Burada en çok kaç kare sayab'9 

llyorwunuz? Sayabildiğiniz ar. 
lerin sayısının yansı kadar kibrit 

atarak, kare sayısını yan 7anya 
indirebilir misiniz?. 

\ 

Şekll alttiıt ediniz. 
Size, gördüjünüz biçimde ma

lanmıı on tane yuvarlak veriyo-

rum. 
Sizden tsteclllim flldur: 
Bu on yuvarlaktan yalnız ftcO

nü alara.lt, lstediğiniz yere koyu

nuz. 
O prtla k!: 
Bu üç yuvarlalm yeri delltlr 

dejipns. on yuvarlağın aldılz va
ziyet, sal köşede gördüiünüz gibi 
olacaktır. 

Yani; altta bulunan zirve üste 
gelecek, buna mukabil. üstteki 

dört yuvadaktan ibaret kaide alta 
gelecektir. 

Eler yapamU11aD1z, ben. 11• 
yardım etmif olmak için, fU be 

darcıjını 16yllyeyim: 

Yerleri delifecek olan J'UV81'
laklar, bir, t1ri, i1ç numaralı yu-
--'-'-'~--
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?ürk Safosunun Hayati TEFRiKA No. 21 

Bafa Çok Beğenilmişti 
O da Şehzade Muradın Güzelliği ve Tavırları 
Karşısında iliğine Kadar Sarsllmış, Neşelenmişti 

Hemen haber verelim ki, aşk kadı
nı olarak doğan bu tam dişi mah-
1 uk, uzun uzun üzülmeden mer.1-
kını neşeye çevirmek ve yüreğine 
tutam tutam haz dökmek imkfını
nı bulmuştu. Çünkü şehzadeyi 

bünycce arzusuna uygun gördü -
ğü gibi kendi güzelliğinin, cinsi 
cazibesinin bu delikanlı üzerinde 
derin tesirler yaptığını da sezmişti. 
Görüşü doğruydu. Çünkü şeh

zade Murat, o sırada henüz yirmi 
dört, yirmi beş yaşlarında bulu
nuyordu. Boyu kısa olmakla be -
raber, endamız bir genç değildi. 
Teni beyazdı, kaşları açık kumrnl
dı. Bıyıklan az ve san, dudakları 
- çirkin görünmiyecek bir nis
bette - kalın, burnu kıvrıktı. 

Mahzun gibi duran mavi gözlerin
de hayli bir derinlik hissolunu • 
yordu (1). 

B af a, o dudaklarla, o gözleri 
- candan, yürekten - be

ğenmişti. Daha şimdiden kendi 
ince dudaklarını şehzadeninkilerin 
üzerinde tatlı tatlı dinlendirece -
ğini ve o mavi gözlerin derinlik -
!erinde de, kendi yeşil gözlerini 
uzun uzun dolaştıracağını düşü -
nerck iliğine kadar neşeleniyor -
du. 

Sezişi de doğruydu. Çünkü şeh
zade Murat, elmasın ve zümrütün 
iyisini bir bakışta anlıyan ustn bir 
kuyumcu dikkatiyle kızı süzer -
kcn tabii durumunu bir lahzada 
kaybetmiş ve eşi bulunmaz bir 
mettıa rastlamış gibi heyecana düş
müştü. Gerçi bir şey söylemiyor
du, vakarını muhafaza ediyordu. 
Lakin ucu kıvrık burnunun delik
lerinde garip gnrip açılıp kapan
malar, mahzun bakışlı gözlerin -
de sık sık doğup sönen pırıltılar, 
kalın dudaklarında belli belirsiz 
titremeler vardı ve bunlar Bafa -
nın gözünden kaçmıyordu. 

Şehzade, kendini beğendirmek 

:zorunda olmadığı ve hangi millete 
mensup, hangi içtimai seviyeye 

bağlı olursa olsun, bütün kadın

ların kendisini sevmeğe mecbur 
oldukları kanaatini taşıdığı için, 
Bnfaya hulus çakmak, cemileler 
göstermek lüzumunu hissetmiyor
du. Onca, gerekli olan şey, önü
ne getirilen metaı beğenmekten 

ibaretti. Bu meta bir at, bir tazı, 
bir papağan, bir zümrüt. olabile
ceği gibi, bir kadın da oll'hilirili 
ve hoşuna giden metaın bedelini 
ödedikten sonra - cinsine, kabi
liyetine, mahiyetine göre - va~i

fesini tayin etmek hakkı - hiç 
bir istişare zaruretiyle mukayyet 
olmaksızın - kendinindi. 

Bu sebeple kızın düşünceıerile, 
duygularile ilgilenmiyordu, 

hattfı onun fikir ve terbiye bakt
mından da değerini araştırmıya 

lüzum görmüyordu. Kendine la
zım olan genç ve temiz bir etle 
uzun zoy, kıvrak endam, parlak 
göz, renkli yanak, kusursuz diş 

olup hazan bu kıymetli ~ylerden 
ikisini, üçünü şahsında toplıya

bilmiş halayıklar için avuçlar do
lusu altın feda ettiği de görül -
müştü. Halbuki Venedikten aşırı
lıp huzuruna çıkanlıın kız inci 
gibi, elmas gibi, zümrüt gibi pa
halı satılıp alınan nesnelerin en 
güzellerinin bir araya getirilme
siyle vücut bulmuş bir gerdanlı -
ğa benziyordu. Kendi hazinesin -
de bu ayarda bir meta yoktu. Ya
n dünyaya hükmetmiş olan dede
si Sultan Süley.manın sarayında 

da böylesinin görülmediğine emin 
idi. Çünkü - bülUğa ermediği 

bir devirde - o saraya - dedesi 
tarafından misafir olarak - da
vet olunduğu vakit gecesini, gün
düzünü halayıklar kol,7Uşunda ge
çirmiş ve ihtiyar padişaha güzel
liklerini dirhem dirhem satan o 
yüzlerce dişinin hepsine muna
sip birer kıymet biçmişti. 

Bir yıldanberi tahtta bulunan 
babasının da şu kıratta canlı bir 
elmas parçası görmediğine şüphe 
etmiyordu. 

Zira sarayda bulunan ca -
suslarmdan aldığt raporlara göre 
o baba, harıl harıl "Güzel hala
yık,, aratıyordu ve can evinde yer 
alacak bir kız bulduramadığı için 
de boyuna şarap içip gecesini, gün
düzünü sızgın geçiriyordu. 

B u halde kendisi Kanuni Sul
tan Süleymandan da, oğlu 

Sultan Selimden de bahtiyardı, 

Çünkü onların eline düşmiyen bir 
güzellik hazinesine malik oluyor
du, eşsiz bir zevk aleminin anah
tarını elde etmiş bulunuyordu. 
Şehzade Murat, hayretten haz

za, hazdan sarhoşluğa intikal ede
rek Bafayı süzerken, işte bu mü
lahazaları da, perişanlamış kafa
sında dolaştırıyordu, sevinçle gu
ruru birbirine karıştırarak garip 
bir istiğrak içine dalıyordu. Fakat 
korsanlara bir şey söylemek, gök
ten ayrılnuş bir melek olduğuna 
inanıverdiği Venedik. dilberini de 
ayakta ve erkekler arasında dur
mak sıkıntısından kurtarmak la
zımdı. Ondan ötürü, sersemleşmiş 
iradesini müşkül bir iç hamlesilc 
topladı, dardağan bir biçimde bu
lunan kavuğunu yay şeklindeki 
kumral kaşlarının üstüne yıktı. 

- İhtiyarlar! Dedi, çektiğiniz 
zahmetin yerinde olduğuna inan
dım, gctirdiğ\niz armağanı da be
ğendim. Kız, hemen içeri götürül
sün, Razide kalfaya teslim edilsin. 
Siz de bir kaç gün konuğum olu
nuz, sarayımda dinleniniz. Sonra 
işinizin başına - güle güle -
gidiniz. Hazinedarım sızi biraz
dan görecektir. 

Deli Cafer, demindenberi kaba
ran sinirlerini bir nebze olsun ya
tıştırmak iştiyakiyle hemen atıldı: 

- Şehzadem, dedi, hazinedan
nızla görüşmemize sebep yok. 
Çünkü biz buraya halayık satmı
ya, ihsan almıya, bahşiş toplamı
ya gelmedik. Sayenizde bizim da
hi birer hazinemiz var. Fırsat 
düştükçe yoksullara ikram ediy•.>-

....... Yazan: Kerime Nadir ·' TEFRiKA No. 33 --.. 
- Hiç! .. 
- Yarabbi! Ne yapayım? .. Nüvitle muhak.ıı:aK gö-

rüşmeliyim... \ 
- !sterseniz şimdi buna muvaffak oluruz.. .. 1 
- Nasıl? .. 
-Ben gider bir saat kadar Ali Rızanın yanında 

kalırım ve siz de bahçenin arka tarafında knrısile 
rahatça konuşabilirsiniz .. 

- Nüvlt benim bahçede olduğumu nereden bile. 
cck? .. 

- Avucuna küçük bir kağıt sıkıştırması güç bir 
(a •? .,, mı ... 

- Llıkin sizin bütün işlerden haberiniz olduğunu 
öğrenmesini istemem .. 

- Bu daha iyi olur .. : 
Fazla itiraz edemedim. Kont ayağa kalktı. Kapıya 

doğru yürüdüğü sırada bir uşak salona girerek kon• 
ta yavaşça bir şeyler söyledi. Ben endişeliydim. U
şağın telaşından mühim bir şey olduğunu hissediyor
dum. 

Kont uşağn yüksek sesle: 
- Buyursunlar .. Buraya al!. dedikten sonra ba::ıa 

dönerek: 
- Belediye reisi görüşmeğe gelnıiş .. fazla kalmaz .. 

Siz şu küçük salona geçiverin .. dedi. 
Bu emre itaat ederek gösterilen kapıyı açtım ve 

salondan ziyade kütüphaneye benziyen geniş odaya 
girdim. 

Fakat iki adım atmamı~tım ki, vücudüm birden. 
bire titredi ve gözlerim karardı. Zira duvarda, bü
yük bir çerçevenin içinden annem bana gülümııüyor
du, 

Allahım! Bu kabil miydi? .. Hayatın benimle bu 
derece gaddarane istihza etmesine nasıl inanılırdı?. 
Demek annemi iğfal eden, babamla benim bahtsızlı
ğımıza sebep olan şu alicenap konttu?! .. 

Elluimi arkama kilitledim ve beni sakin bir tebes. 

sümle seyreden anneme kindar bakışlarımı diktim. 
Kont, birkaç sene evvel ölen karısından bir iki ke

re bahsetmişti. Fakat bu bahisler o kadar sathi idi 
ki, bu kontesin annem olduğunu bir an bile hatırıma 
getirqıemiştim ... 

Karşı tarafta küçük bir resim daha vardı. Yaklaş
tım. Burada kont ile annem yanyana oturmuşlar ve 
aralarına küçük bir oğlan çocuğu almışlardı: Bu ço· 
cuğun Piyer olduğunu anlar anlamaz kalbimde 
sanki bir damar koptu. Kendi kendime: 

- Tevekkeli değil, dedim. Senin uğruna, vatana 
ihanete kadar varan bir fedakarlıktan çekinme. 
dim ... 

Birbirini takip eden buncn işkenceden sonra pu so
nuncusu artık fazla değil miydi?. Kafam işlemiyor, 
düşünemiyordum ... Yalnız nakarat halinde: 

- intikam!. intikam!. diye mırıldanıyordum. 
Ah bu intikam!. Bana bunca iyiliği dokunan bir 

adama nasıl elim kalkabilecekti? .. 
Ne güç bir mevkide kalmıştım!.. Gözlerim hala 

annemin gözlerinde olduğu halde hayalim pek uzak· 
lara, yıllarca geriye döndü. Şon dakikalarını yaşı
yan zavallı halazademin solgun yüzünü hatırlama.. 
ğa ve o hazin anlan düşünmeğe başladım. 

Sönen, zayıf bir sesin yalvarışları el'an kulakla
rımda idi. Ben bu yalvarışlara kati bir yeminle te
minat vermiştim. 

Derin sükut içinde bu yeminin akislerini duyar 
gibi oldum ve ürperdim. Niçin, evet niçin bir ölüyü 
kandırmıştım? .. Niçin tutmıyacağım vaadler için 
Allahı şahit etmiştim? .. 
Karşıda duran bi,iyük aynanın içindeki hayalime 

gözüm ilişti. Hayır!... Bu adam ben değildim .. Bu 
adam, vicdanının karası çehresine aksetmiş olan bir 
sefil, bir deni idi. 
Yumruklarım sıkılmış, çenelerim kilitlenmiş tit

riyordum. Korkudan değil, Allaha ka111 ettiğim rL 

TAN 
ruz, gönül kazanıyoruz, dua alı
yoruz. Onun için izin ver de elini 
öpelim, yarın gün doğmadan ve 
sen yataktan çıkmadan biz yola 
düşelim. 

Şehzade, bir ayak önce kızı ha
reme yürütmek istediği için bu 
mevzu üzerinde tevakkufa lüzum. 
görmedi, kelimeleri birbirine ka
rııttıı arak son emrini vermeğc 

yeltendi: 
- Peki, peki. Sizin dediğiniz 

olsun. Ben adlarınızı unutmum. 
Siz de başınız sıkılırsa, bana ar
zuhal sunmaktan çekinmeyiniz.. 
fla~·di uğurlar olsun. 

Korsanlar or.nn E'lini öpe~ek, 
Bafayı da· "hoşça kal. bcıh

tın gibi alnın da açık olsun,, diye 
se1amlıyarak ayrılırlarken giızel 

kız, yüzünü ciddileştirdi: 
- Durunuz, dedı, acele etme

yiniz. Prensiniz ne diyor, beni ya
nında alıkoymak mı, yoksa başka 
bir yere mi göndermek istiyor? 
Burada alıkoyacaksa, vaziyctım 

ne olacak? .. Beni, esir pazarından 
üç beş altın verilerek alınan kız
larla bir nıi tutacaklar? Yoksa 
taşıdığım asil kana hürmet mi e
decekler?.. Sonra cücelerimden 
ayrılacak mıyım'! .. Bütün bu meç
huller üzerinde beni tenvir etme
den gitmenize nza göstermem. 
Çünkü ben, size itimat edip bura
ya güle güle geldim. Ayni itima
dı asaletmeap prens te bana tel
kin etmezse, burada bir dnkika 
bile durmam, ardınıza takılıp gi
derim. 
Şehzade Murat yepyeni bir is

tiğrak dakikası yaşıyordu. Çünkü 
kızın sesinde bambaşka bir güLel
lik bulmuş ve o sesin konuşurken 
bile terennüm zevkini hissettirdi
ğine iman getirerek ruhi bir kü
çülüş içinde bu muhayyel teren
nümü dinlemeğe koyulmuştu. Ke
limelerle altıkası yoktu. Zaten İ
talyanca da bilmiyordu. Fakat 
Bafanın ağzından bir ahenk şela
lesi döküldüğünü sanarak kulak
larını, kalbini, ruhunu ve bütiın 
benllğini bu ahenge açık tutuyor-
du. (Devanu var; 

(1) Peçevl (C. 2. S: 3) - Şehzad~ 
Murat ,ı:lediğlmiz Üçüncü Sultan Mu
radı şl>yle tarlf eder: Kesirden balfıc:ı 
alçak boylu, beyaz \enll, elft gö:tlü, 
ebnılcrl ve mehasini letnfctnümunla
n kumral ve lahmü şahında vasauıı. 
hal idiler. 

Fakat Viyana İmparatorluk k\ltüp
hancslnde Mafey Venyerinin el yazısı 
ile mevcut bir sey:ıhntnamedekl tarif 
şöyledir. cOrta boyludur, teni beyaz
dır. Saçları ve sakalı sarıdır. Sakalı 
çenesinin altından ıeçerek bir şaka
ğından öbür şakağına kadar uzar, bı

yıltlan azdır, dudakları kalındır, bur
nu kıvrıktır, gözleri mavidir, kaşları 
mukavves ve kısadır . ., Bu tarif, Padl· 
:ıahlık zamanına aittir. Şehzade iken 
sakalsız olduğunu söylemlye luzum 
yoktur. 

M. T. T. 

23 - 4 - 939 

Doğumdan Sonra 
Çocuk Hıfzıssıhhası 

(Başı 5 incide) 
zayıf çocukların dığe:- çocuklara 
nazaran her zaman daha çabuk 
soğuk almaları meselesinin sır ve 
hikmeti böylece meydana çıkmış 
bulunur. 

Yeni doğan çocuklarda da böy
ledir. Yeni doğan çocukların ı;oğuk 
almaları daha yaşlı olnn çocukla -
ra nazaran daha süratlidir. Bizim 
için normal olan sıcaklık yeni 
doğmuş çocuklar ıçın soğuktur. 
Ve derhal üşürler. Ona göre çok 
dikkatli davranmak lazımdır. 

Şu halde bir çocuğun l!k yaş
larında alacağı gıda mikdarı hem 
neşvüneması hem de yaptığı bü
yük sarfiyat ve zayiata tetkabül 
edecek derecede olmalıdır. Zaten 
tabiatın da bu yaşta ~nlara en \Ok 
teksif ettiği vazifei fiziyolojiye ha
zım ve uykudan ibaret gibidir. 
Çocuk hıfzıssıhhası noktai naza -
rından burada israr edilecek nokta 
neşvünema sürati ve o nisbette 
bedeninden vuku bulan sarfiyatın 

ehemmiyetidir. !şte burada esas 
olan bu muvazeneyi temin için ço

cukla çok yakından aliıkadar ol

mak llizmıdır. Çünkü bu küçük, 

mahlUk kendisini ihata eden her 
türlü tehlikelere karşı tamamen 
müdafaasız gibidir. Olüme kadar 

müncer olan her türlü tehİikelere 
karşı aciz ve zebiın bir haldedir. 

Çünkü yavru henüz alemi harici 

ile tetabuk edememiştir. 

ilk yaştaki çocuk ölümlerinin en 

belli başlı sebebi besl~nmenln nok 
sanından veyahud fena şeraitin -

den ve ihtiyaçlarına tekabiil ede • 

memesinden ileri gelmektedir. 

Gıdalardan maad:ı yavru üze
rinde daha birçok harici A

miller icrayi tesir eder. Başta mu
hitin derecei harareti gelir. Yani 
soğuk ve sıcak ... 

Soğuk. - Küçük çocuklar cild
lerinden mühim mıkdarda hararet 
kaybederler. Bu sebeble soğuğa 
karşı son derece hassastırlar. Has
talıkları sebebile öoktorlara rnlira
caat eden birçok kiiçük çoC'ukla
rın soğuk kurbanı oldukların her 
gün görmekteyiz. Bu bazan vücu
dun muhtelif uzuvlarında mühlik 
tezahürata sebeb olarak ölümü !n
tac eder. Zatürreeler, bronkonpo
moniler, intani gripler, akcl~er 

ihtikanları vesaire gibi. 
!kincisi soğuğun aksine olarak 

sıcak da çocukların sıhhati üzerine 
menfi tesirler yapar. Ha11anın 
ve çocuğun yaşadığı muhitin çok 
sıcaklığından mütcvellid tesiratı 

fiziyolojiye profesör Lcro Bole'
nin fikrince hatta birçok jratisyen 
doktorların tahmin edemedıkleri 

kadar çoktur. Etrafın fazla sıcak
lığı dolayısiyle cildden vuku bul
ması tabii olan inşiiı' mümkün o
lamayınca sıcak çarpması denilen 
arızalar baş gösterir. Birden bire 

yükselen bir ateş ile bu arızalar 

başlar; ve devam ederek bir çok 
ölümlere sebebiyet veriyor. 1923 

senesinde Fransada bu arızalar yü 
zünden 6000 çocuğun öldüğii ista

tistiklerle sabit bulunduğunu pro

fesör Lero Bole bu seneki açış 

dersinde bilhassa zikretmiştir. 

Yapılan grafikler haziran, tem
muz, ağustos aylarında küçük ço
cuk ölümlerıni pek çok arttığı.11 

ve eylülde birdenbire vefiyat mün 

banisinin düşdüğünü göstermiştir. 

Şüphesiz bütün bu ölüm vaka 
larını çoğalı§l yalnız sıcağa atf

edilemez. Ayni zamanda çocukla • 
rın b~lcndikleri inek sütlerinin 
bağırsaklarda husule getirdikleri 
mühlik ishalleri de bu hususta 

mahkum etmek mecburiyetinde • 
yiz. Fakat sıcağın, bilhassa yağ • 
mursuz geçen kuru sıcağın küçük 

yavrular üzerindeki menfi tesir

lerini tekrar zikretmekten fariğ 

olamıyacağız. Bunu böylece kay

detmekte maksadınız yazın ço

cukların çok sıcak yerlerde bu

lundurulmamasını tavsiye içindir. 

Onlar daima mutedil ve serin yer 
isterler. 

Küçüklerin hıfzıssıhhası nok
tai nazarından muhitin bu 

zikrettiğimiz tebeddülat ve tesir -
Ierinden sonra bilhassa onların gt· 
dasız kalmaları ve beslenme tarz
] arının kafi olmaması son derece 
mühimdir. Küçük yavrular açlığa 
tahammül edemezler. Doktor Le
se göstermiştir kı yeni doğan bir 
kedi yavrusu açlığa ve gıdasızlığa 
nncak o da büyük milşkilatla beş 
gün kadar mukavemet edebiliyor. 
Halbuki büyük bir kedi ayni şera
it altında yirmi beş gün açlığa da
yanabilmektedir. Bu tecrübeden 
başka doğrudan doğruya seriri tec 
rüb<.>ler de küçük çocukların lfıyı
kile gıda alamamalarının çok mü
him tahavvülatı bedcniyeye sebe
biyet verdiğini göstermektedir. 

Aynile az gıda gibi lüzumun
Jan fazla ve vakitsiz verilen gıda
lar da doktor Dariyüsün tetkika
tına nazaran ayni derecede mah
zurlar tevlid etmektedir. 

yakarlıktan, utancımdan titriyirdum ... ihtiyar asilzade endişesiz ve keyifli idi. Kısa bir 
düşünce'den sonra söze başladı: Bu sırada odanın kapısı açıldı"Ve kont güler yü-z~ 

le i~eriye girdi. Elinde bir kağıt vardı. Gülerek de
diki: 

- Piyerden haber aldım .. Iki saate kadar burada 
bulunacağını bildiriyor. 

Sonra, cevabımı beklemeden ilave etti: 
- Haydi ,artık gidebiliriz ... 
Kımıldamıyordum. Soğuk kanhlığımı kaybetme

meğe çalışarak kendi kendime: 
- Yarabbi metanet ver .. Cesaret ver .. diye söy. 

leniyordum. 
Kont vaziyetimin farkına vardı. Yanıma yaklıı· 

şarak: 

- Ne var?. Ne oldunuz?. diye sordu. 
Gülümsemek için kendimi zorlıyarak biiyük çer· 

çeveyi işaret ettim: 
- Bu resmin sahibi hakkında lütfen biraz izahat 

verir misiniz? .. 
- Tanıyor musunuz?. 
- Gözüm ısırıyor ... 
Kont bir tereddüt iını geçirdi. Sonra birdenbire 

sordu: 
- Nerede gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? .. 
- Hayır! .. 
- Evvelce hiç Rusyada bulundunuz mu? .. 
- Hayır!-
- O halde bir yanlışlık var ... 
- Ne gibi? .. 

- Zira ı:>u resim ölen kanının resmidir .. Kendisi 
bundan yirmi sene evvel lst~nbulda bulunmuş .. Fa· 
kat siz onu o tarihlerde görmüş olsanız bile hatır
lıyamazsınız ... 

- Doğru!.. Fakat garip şey .. : 
- Belki birine benzetiyorsunuz? .. 
-Belki!. Maamafih biraz daha izahat verirseniz 

memnun olacağım.. Kontes Istanbulda iken siz be- • 
raber mi idiniz? .. 

Bu sözüm üzerine kont bir kahkaha attı. Oradaki 
bir koltuğa oturarak: 

- Anlaşıldı, dedi. Siz bu hikayeyi mutlaka dinle
mek istiyorsunuz .. 

Bana da oturmamı işaret ettiği halde avakta kal· 
mayı tercih ettim. 

- Ben "Marusa" yı küçük yaştaRberi tanırdım. 
Aradan seneler geçti.. Bu kıza son derece gönül bağ. 
lamıştım .. O da beni seviyordu .. Fakat tam on sekız 
yaşına girmişti ki, birdenbire benden yüz çevirdi .. 
lşi tahkik ettim .. Moskova sefiri bulunan genç bir 
Türkle sevi~iğini öğrendim .. Intikam sevdasına düş
medim; neticeyi bekledim .. Fakat hata etmiştim .. 
Zira bu Türk Marusayı razı etmiş ve derhal evlen
mişlerdi... Sefir Istanbula döndüğü zaman tabü ka
nsını da beraber götürdü .. Ben de bir müddet bu 
macerayı unutmu~ göründüm .. Lakin iki sene sonra, 
bir vesile ile Istanbula seyahatimde eski sevgilimin 
oturduğu yeri.tahkik ederek öğrendim .. Marusa ile 
bir mülakat temin etmek pek güç olmadı .. Beni ga. 
yet iyi karşıladı .. Ve benim deşmeme meydan kal
madan, hayatından hiç memnun olmadığını, mem
leketini terkettiğine pek ziyade nedamet ~ttiğini, e
ğer bugün razı olursam yine Rusyaya dönerek be. 
nimle evlencğinl söyledi. Teredüdtsüz razı oldum .• 
Bunun üzerine Marusa kocasını ve bir çocuğunu yüz 
üstü bıraktı ve birlikte Rusyaya döndük .. 

- Derhal evlendiniz değil mi? .. 

- Peki, kannız hiç ·eski kocasını ve çcuğunu dü-
şünüp üzülmez miydi? 

-!lk zamanlan böyle bir şey hissetmedim .. La
kin sekiz on sene sonra ona büyük bir dalgınlık anz 

olmuştu .. Hatta birkaç defa gizli gizli ağladığını 

gördüm ... 

Dalmıştım... Konta kinle, nefretle bakıyordum. 

Bu halimden birdenbire şüpheye düşerek doğruidu: 
- Bana niçin bunları söylettiniz?. Hem niçın yü

z~me böyle bakıyorsunuz? .. 

Vaziyetimi bozmadan ve gözlerimi gözlerine di
kerek sordum: 

- Yaptığınız hareketin bir vicdansızlık, bir al
çaklık olduğunu tahmin etmemi~ miydiniz? .. 

Kontun gözleri büyüdü. Yüzüme dikkatle, fakat 
dehşetle bakarak: 

- Yoksa bu cocuk.....: 

Wevanıı var J 
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Halit Huzura Kabul Edilmişti 
Hain ve Soysuz Herif Daha İlk Mülakatta da 
Pundunu Bulup Saraya İlk Fesat Tohumunu Atmıştı 
Vahdettin de bu hilekar vatan 

kaçağını, milli şerefini ve müslü
manlığını satan ve evvelce Çanak
kalede vatanına ateş ve vatanda:;.
larına zehir saçan bu düşman uşa
ğını hem de düşman devlet ünifor
ınasıyle huzuruna kabul etmek al
çaklığını göstermişti. Bir sofrada 
saatlerce yiyip içmişler, bir baba 
oğul gibi gülüp eğlenmişlerdi. Vah
dettin Halitli avlamak, bir köpek 
gibi sarayına bağlamak için bir a
ralık cebinden "Deyli Meyl,. ga
zetesinin muhabiri Mister "Vord 
Pirais" hakkında Lutfi Si.mavinin 
yazdığı mektupları çıkarmış, Hali
de uzatmıştı. Ve: 

- İşte :ıl, oku. Demişti. Fransız
lara karşı beslediğim kalbi, sami
mi hürmet ve muhabbetin en dil
li delilleridir bunlar. Bu adamın 
huzuruma kabulünü başmabeyin
ci.m istirham ve iltimas ettiği hal
de reddettim işte. 

Vahdettin yalan söylüyordu. Fa
kat yalanım o kadar güzel bir jest 
ile ve zamanında söylemişti ki, Ha
lit derhal oturduğu yerden fırlamış, 
Vahdettinin ayaklarına kapanmış
tı. Öperek, yüz ve göz sürerek kul
luk borcunu ödemişti. Ayağa kal -
karken: 

- Evet şevketmeabım. Mister 
"Vord Pirais" İngilizlerin İstan -
buldaki casus başısı Mister ''Hat -
son" un emir ve arzusu ile başma
beyincinize müracaat etmiştir. 

Bundan haberim.iz var. Yalnız şu 
ciheti de nazan dikkati hümayu
nunuza arzetmek suretiyle, zatı 
hazreti şehriyarilerine karşı bes
lediğim sadakati göstermek iste -
rim. Başmabeyincinizin İngiliz par
mağı ile, l:>u gece temellerini kur
duğumuz Osmanlı - Fransız dost
luğuna karşı bir ihanette bulunma
sından pek korkarım. 

Demiş, saraya ilk fesat ve nifak 
tohumunu atmak şerefsizliğini 

kazanmıştı. Kara yüzlü Halit te ya
lan söylüyordu. Lutfi Simavi beye 
Damat Feıidin ve Ahmet Rıza be
yin teşvikleri ile bile bile iftira e
diyordu. Ak yüzüne kara sürmek 
istiyordu. Mister "Vord Pirais" in 
bir İngiliz sıfatı ile, İngiliz istihba
rat şefi M!ster "Hatson" a alet ol
ması gerçi hatıra gelmez bir şey de
ğildi. Fakat, Lıltfi Simavi bey onu 
bir gazetecı olarak tanıyor, o sıfatı 
ile de Vahdettine tanıtıyordu. Lutfi 
Simavi bey vatanını, milletini cid
den çok sever, özü ve sözü doğru 
bir zattı. Böyle Halidin dediği 

gibi, her hangı bir yabancı devlet 
hesabına çalışacak yaradılışta so
yu bulaşık, ruhu bulanık bir a
dam değildi 

H alidin saraya gizlice kabul 
edildiğinden bir kaç gün 

sonra, ölen biraderi ayan azasın
dan Şükrü paşanın cenaze mera
siminde, Ahmet Rıza bey, Lut.fi 
Si.mavi beyi taziye ettikten sonra, 
bir fırsatını bularak Halitten bah
setmişti ve: 

- Sultan Hamit zamanında fi
rar eden bu eski Türk zabitini 
Paristen tanırım. Halifenin huzu
runa girmek, elini öpmek §erefi
ne nail olmasını damat Ferit pa
şa vasıtasiyle hünkardan istirham 
etmiştim. Fakat nedense, henüz 
bir irade çıkmadı. 

Diye hem sızlanmış, hem de 
damat Feridi çekiştirmek istemiş
ti. Lıitfi Simavi bey de bu müna
sebetsiz delalet ve teşebbüsten do
layı Ahmet Rıza beye de bir iyi
ce çıkışmaktan, bu yakışıksız de
laletini muahaze etmekten çekin
memişti. O akşam sarayda, Hali-
1in huzura kabul edilmesinden 
dolayı bütün Türkler ve müslü
manlar namına teşekkür etmek 
suretile Vahdettini u yandırmak, 
Halidin saraya girmesine manı 
olmak istemişti. Hain Vahdettin 
de bu sözler karşısında, başma

beyincisine zahiren memnuniyet 

beyan etmiş ve fakat kalben gü
lüvermişti. 

O gece Vahdettin, damat Ferit, 
kapiten Halit arasında neler gö
rüşüldüğü hakkında sağlam do
kümanlara müstenit malUmat pek 
yoktur. Lıitfi Simavi bey, "Sul
tan Mehmet Reşat Hanın ve ha
lefinin sarayında gördüklerım,, 

adlı kitabının ikinci kısmının 226 
ıncı sayfasında, saraydaki intizanı
sızlıktan bahsederken, bir çok kim
selerin gizli gizli saraya kabul e
dildiğinden ve güya bunlarla ma
hirane bir siyaset takip olundu
ğu itikadı batılında bulunulrlu
ğundan şikayet etmekte olması 

pek ziyade dikkati caliptir. Yalnız 
ne yazık ki, bu eserinde dikkate 
şayan bir çok şeylerden bahsetti
ği halde bu gizli malılmat ve te
şebbüsler hakkında biraz daha vu
zuhla malıimat vermekten her 
nedense, çekinmiştir. 

Hain Feridin sadaret ve harici
ye nezareti esnasında, hariciye 
müsteşarlığında bulunan Ali İh
san beyle, İngiliz memuru olduğu 
halde, sonradan gizli bir surette 

GENÇLERLE 
Bu hafta elime geçen okuyucu 

mektupları -belki, bir tesadiif 
eseri olarak- hep gençlerden 
çıktı. Gençlerle konuşmak genç 
olamıyanlara zaten daima hos 
geldiği gibi., bu gençlerin hepsi de 
ihtiyarlığa hürmet ediyorlar. Bir 
tanesinden başka hepsi mektupla
nna muhterem veyahut sayın dl
ye başlamışlar. Bana karşı kırgı:n
lığmı bildiren, biraz da öfkeli ol
duğu anlaşılan genç bile hiç ol
mazsa bay diye hitap ediyor ... 
Tramvayda ayakta kaldığım gün
lerin birinde, ihtiyarlığa merha
metleri bulunan bu gençlerden 
biri tesadüf eder de oturduğu yeri 
bana verir, diye ümit ederek 
-genç olamı:van okuyucularım
dan da af diliyerek- bugünkü 
yazıyı, gençlere cevap verıniye 
hasredeceğim. 

Osmanbey tarafında bir apartı
manda oturduğunu yazan genç 
pek tatlı dilli, pek te sevimli ol
duğu üadesinden belli amma, doğ
rusunu isterseniz, biraz da tenbel. 
Mektep defterinden kopardığı 
biiyük bir kağıdın iki tarafını 
kurşun kalcmle yazarak doldur
muş. İhtiyarların gözü de çabuk 
yorulduğunu hatmna getirmemiş. 
O kadar uzun, hem de kurşun ka
lemle yazılmış yazıyı okumak ne 
kadar güç iş!.. Uzunca yazmayı 

seven bu gendn şikayeti boyunun 
kısalığından, boyu ya!?ıyle hiç te 
mütenasip olmadan, ancak 1,52, 
kilosu da 40 mış. Onun için ar
kadaslan kendisine cüce diyorlar
mış. Nazik olanlar da kendisine 
çocuk diye hitap ediyorlarmış. Ço
cuk sayılmak genç olmıyanların 
hoşuna giderse de okuyucumuz 
genç olduğu içhı böyle çocuk ta
.birinden canı sıkılıyor. 

Bu okuyucumuzun bu kadar a
fak tefek olması ipofiz guddesin
den gelse gerektir. Bunu zaten 
kendisi de tahmin ediyor da. hor
monlarının acaba neden bozulmuş 
oldu~u soruyor ... Haklı sual ol
malda beraber, bunun cevabını 
ancak kendisini muayene ve tet
kik eden hekim bilir. Böyle uzak
tan teşhis etmek kabil olamryaca
ih gihi. gazeteden muhabere ile 
de hekim olmaz. Onun için kendi
sine tavsiye edilecek ~ey - hemen 
her vakit olduğu gibi- kendini 
hekimine muayene ettirmesidir ... 

Edirnedcn mektup gönderen, 
heniiz 17 yaşında bir genç okuyu
cu, hfc et yiyemiyormuş. Ne vakit 
et loknıasr ağzına girse hemen 
gasyan edivormuş. Bundan dola
yı et yememek tabii bir insiyak 
mıdır. diye soruyor. Bilakis et ye
mek. hele bu okuyucumuz gibi 
g-enc;Jer ic;in lüzumludur. Vücudün 
bü~ ilmesini, güzelleşmesini te
min edecek gıda ettir. Onun ya~ 
şrnda bulunan gençlere hergün, a
ğtthklarmm bir kilosuna bir bu-

İstanbul merkez kumandanı Esat 
paşaya ve diğer alakadar zatlara 
muhtelif sahalarda cidden unutul
maz hizmetler ifa eden Pantik
yan efendinin, aşağıya sıraladığı
mız sözlerini, o gece mülakatın 
sırlarını biraz olsun meydana çı
karmak itibariyle, oldukça mü
him addedebiliriz. 

B akınız Ali İhsan bey, ne di
yor: 

"Halidin saraya kabul edildiği 
gecenin ertesi günü Feridin yalı
sındaydım. Günün meseleleri ü -
zerine damatla görüştüğümüz es
nada, hademe ve mızıkai hüma
yun müdürü Zeki geldi. Padişah 
namına damat Ferit eliyle Halide 
hediye edilmek üzere mahfaza i

çinde pırlantalı bir sigara tabaka
sı getirdi. Damat Ferit bu tabaka
yı muayene ve tetkik ederken ay
nen: 

- Bu az bile doğrusu. Herifçi 
oğlu memleketimiz hesabına fe -
dakarlık edercesine salahiyetinin 
hudutlarını aştı. 

(Devamı var) 

. ~ .~ . -

HASBİ HAL 
çuk, iki gram albümin yemek la
zım<hr. Bunun da hiı; olmazsa ya
nsı et, süt ve yumurta gibi hay
vani alhiiminden olması şarttır. 
Etin yerini yumurta ile süt te 
tutmaz. Vücudün yapı taşları 
demek olan aminli asitlerden bn
zılarmı :nınrnrta ile süt te bula
nuyacağı ·gibi bunları vücut ken
disi de yapamaz. 

Karaciğerin bir halinden dola. 
yı bazıları yumurta yemiye, süt 
içmiye tahammül edemedikleri 
gibi bö:vle et, yiyenler de vardır. 
Hatta İstanbuldaki Etyemez ma
hallesine adı kalan zatİn da böyle 
olduğunu rivavet ederler. Bu ha· 
lin ıslahı miimkündür, fakat - ta
bJi- kendisini kendi hekimine 
muayene ve tetkik ettirmekle ... 
Yine bu okuyucu zatülcenb has
tahğI hakkında bir ka~ sey soru
~or. Bu hastahğı gazetede yazdı
gnndan heri cok geçmedi. Kendi
si o vakit okuyamamış olsa da 
şimdi tekrar edemiye<:eğim şüp
hesizdir. Onu da kt"ndisini muaye
ne. edecek olan hekiminden sorar. 

Üsküdarda Selimiye tarafından 
yazan -17 - 18 :l'a~ında- genç 
okuyucu pek zayıf olduğunu anla
tarak hunun sebebini kendi ken
dine izah ediyor. İzahı yanlıştır. 
Burada tf'krar edemiyeceğ-im 0 se
bep zayıflık vermez, zayıflık ona 
sc~ep olur. Onun için bu okuyucu 
-ıhma] etmeden- kendisini he
kimine iyice muayene ve tedavi 
ettirmelidir. Burada ~ene tekrar 
edeceğim: Gazeteyle tedavi olmaz. 

Bana kırgın, biraz da öfkeli bay 
oku.;ucumuz~ gelince, bu genç da
ha once de hır mektup göndermiş. 
saçlarına limon sürdiiği.inü anlata
rak bunun saclar üzerinde aüar
ması ve dökülmesi bakı~ından 
ne gibi muzır tesiri vardır diy; 
sormus. O vakit cevap ala~ad~~ 
için simdi bira7 takaza ederek tek
rar soruyor.. Önceki mektubunun 
elime ~edp geçmediğini bilemiyo
rum. Fakat, hen de evvelce bil' 
kac defa yazdığım gibi- gelen 
m?ktuplar!n hepsin" cevap ver
mıye ımkan yoktur. Bir kere va· 
kit ve gazetede yer olmamasm
d?n. Sonra da bir hekim herşeyİ 
b1lemez. Her seyi bilen Nasrettin 
Hoca bile karla ekmek yemenin 
iyi veya fena olup olmadığını m
lememiş. Lokman hekim, Nasrettin 
Hocadan daha bilgili olduğunu hiç 
bir vakit iddia etmemi~tir. 
Vakıa bilmiyorum dive cevap 

vermek te var amma, bilmediğim 
şeyler bildiklerimden pek, pf'k cok 
olduğundan btınu yapmıva dn im· 
kan yoktur. Burada bildii?im ~ey
leri yazmJVa vakit ve ver bu1amt· 
yom;,,, hilemediklel'i~ yazmıya 
nasıl imkan olabilir? 

Onun için sorduklarmıza cevap 
alamayınca giicenmeyinir, öfke
letımeyiniz, değerli gençler .. 

Gurbet 
------ Hikayeleri 

O tomobili ikide bir durdurup 
erkek, çocuk, kadın, kimi 

görürsek soruyorduk: 
- Antikacı Şeyh Efgani'nin evi 

bu sokakta ınıdır? 
Yanımdaki adam Lübnan'da be

lediye müsteşarlığında bulunan 
bir deliş?r?en Fransızdı; zengindi, 
Şarka unvan almak için gelmişti; 
ibrik kolleksiyonu yapıyordu. Ha
lebe bu Şey~in şöhretini işiterek 
koşmuş, bir gece evvel Kermes'te 
tanıştığımız sırada bana, ertesi 
gün beraber aramaklığımızı teklif 
etmişti. İçki ahbaplığı ?u ya, peki 
demiştim. 

Neden sonra, isaret edilen bir _, 
kapının tokmağını vuruyorduk. 

İçeriye girer girmez beni bir 
şaşkınlıktır aldı: Ta kapı yanından 
başlıyarak karmakarışık bir e-şya 
yığını, leğenler, ibrikler, kandil
ler, kaseler, yazılı taşlar, boyalı 
camlar, tuğla parçaları yerlere se
rilmiş, duvarlara asılmış, rafları 
doldurmuş, merdiven basamakları
na kadar sıralanmıştı. 
Kapı iple çekilerek açıldığı için 

bizi karşılıyan yoktu; fakat yuka
rıdan fasılalarla bir ses geliyordu: 

- Tafaddalu! 
Bir şey düşürmemeğe, bir şeye 

basmamağa ve çarpmamağa dikkat 
ederek ahşap ve gıcırtılı merdiven
den çıktık; sahanlık ta, tıkabasa 
doluydu. İkinci katta kapıları açık 
üç oda .göründü; üçünde de eşya 
ve hırdavat tavanlara kadar taş
mıştı. 

Sesin geldiği tarafa yürüdük. 
Yer minderınde, antikalara gömü
lü bir gözlüklü adam oturuyordu; 
saçı sakalına karışmıştı; başında 

türbe çuhası renginde, koyu ye
şil bir kumaş sarılmış acaip bir 
külah ve sırtında koyun pösteki
sinden kolsuz bir hırka vardı. Ya
nındaki küllü bakır mangalda, bir
bir üstüne konmuş çay ibrikleri 
dumanlanıyordu. 

- Tafaddalu! 

E akat yerinden kalkmadı ; eş
yalar arasında bize birer 

tahta kahve iskemlesi gösterdi. O
turmağa cesaret edemiyen arkada
şım sordu: 

- İbrikleri görmek istiyorum. 
Kötü bir fransızca ile öteki ce

vap verdi: 
- Dolaşıp bakınız, arayınız, be

ğendiğinizi getiriniz, uyuşuruz. 
Daha iyi bir muamele görmek 

ümidiyle belediye müsteşarı de
di ki: 

- Sizi bana, Hokomiserlik baş
katibi tavsiye etti. 

- Teşekkür ona.. İyi müşterim
dir, inek ve öküz çıngırağı toplar. 
~.eş .. bin çeşit çıngırağı olduğunu 
soyluyor. Bütün Avrupa ve Asya
da kullanılan çıngırakları tamam
lamış; yakında Afrika ve Okya
nusyayı aramağa başlıyacak! Yal
nız Efganistandan kendisine sek
sen yedi parçasını ben sattım. 
Çıngıraklar içinde deveninkiler 
en kıymetsizdir. En değerlileri 
Yak çıngıraklarıdır, Tibct'te ... 
Yak denilen hayvan 2000 metre 
irtüadan aşağıda yaşamaz. 

A ntikacı Şeyh, bunları .3oyle-
dikten sonra, odaları "Ge

ziniz, seçiniz!,, manasına eliyle i
şaret etti ve önündeki kitabı oku
mağa koyuldu. Ben yerimden kı
mıldamadım; zira ibrik hakkında 
hiç bir fikrim yoktu; bildiklerim 

eskiden baba evinde kullanılan 
san leğen ibriği ve bir de adi ba
kır ibriklerdi. Hepsinin de ağızla
n , nedense, şiş karınlarının altm.
dan başlardı; testilerle farkları 
da buralarındaydı. 

Fransız oda oda gezmeğe baş-
ladığından, sakalına rağmen çok 
genç görünen Şeyh Efgani ile kar
şı karşıya kalmış~n; bir müddet 
etrafımdaki tozlu topraklı, ıgn

büğrü, yamruyumru, kırıkmırık, 

çarpukçurpuk eşyaya baktım; ni
hayet bıktım; şimdi antikacının 

yüzünü seyrediyordum. 

Gayet muntazam, hatları nazik, 
teni beyaz ve mat bir çehre; göz
leri adeta mavi ve saçları sarışın 
ensesinde gür ve pembe bir kan 
tabakasının şimal insanlarını ve 
Anglo Sanksonları hatırlatan fey
zini görmekteyim. Bu renge ce
nupta ve Asyada rast gelinmez. 
Zihnimden Efganistana ait bütün 

ANTiKACI 
r .. Yazan·.. I 

1 
Refik Halidj 

malıimatımı geçirmekteyim. Bir 
yerde okumuştum: "Efgan dağlı
ları sarışın ve mavi gözlüdürler, 
bu itibarla da etnoğraf mütehass:s
ları için çok meraklı bir mevzu 

. teşkil ederler.,, 
Ben, böyle dikkatli dikkatli yü

züne bakıp düşünürken, birden -
bire şeyhin gözleri üzerime çev
rildi. Hoşlanmadığını anlatan bir 
bakış. . Bir an için, mavi, tatlı 

rengin içinden, yanar ispirtoya 
tutulmuş bir iğne kızıllığı geçmiş
ti. Bunu belli etmemeğe çalıştığı
nı sezdim; gülümsüyordu 8.ına, ba
na bir hoşnutsuzluk çökmüştü. 
Dü~ündüğümü açıkça söylemeyi 
tercih ettim; fransızca: 

- Efganistanın dağlık ahalisin-
den olmalısınız, dedim, sarışın 

ve mavi gözlüsünüz. 
Ferahladığını zannettim. Bu se

fer candan gülerek: 
- Evet .. Galabad'lıyım. Siz ne

relisiniz? 
- Türkiyeli. 

• 
M avi gözler yüzüme dikildi, 

kaldı. Bu adam, şüphesiz 
benden haz etmiyor; aramızda ilk 
dakikadan itibaren bir antipati 
hasıl olmuştur; konuştukça, tanış

tıkça bu, artacaktır. 
Her zaman dikkat etmişimdir: 

Açık ve dürüst iş yapmıyanlar 

benden ürkerler, gözgöze gelmek
ten çekinirler; huzurum onlar için 
hiç bir zaman hoşlandırıcı olmaz. 
Zahir, derim, yüzümde kolayca 
aldatılacak bir adam olmadığımı 

belli eden bir şey var, derinle~ti

rici ve teferrüata nüfuz etmeğe 
istidatlı bir bakış ... Bu bakışta bir 
"Görüyorum!,. manası. ... 

Fakat, hakikaten, bu, böyle mi
dir? Hatsiz, hesapsız tecrübelerim
le anlıyorum ki, kim bakışlarımın 
karşısında kaçamak, çekingen dav
randıysa, ve ben de bir "Kabımda 
olamamak,, diye anlatabileceğim 
bir huzursuzluk duydumsa, o ada
mın sonunda dürüst olmadığı mey
dana çıkmıştır. Seyahat, edebiyat 
ve politika hayatı esnasında rast
ladığun tipler hep bu neticeyi 
verdi. 

.. Ö!le olmakla beraber, Şeyhin 
sükutundan sinirlenerek sormaga 
devam ettim: 

- Antikalan siz mi gezer top
larsınız?. 

- Kendim de toplarım, başka
ları da getirir ... Efganda, !randa, 
İrakta, her tarafta ortaklarım var
dır. 

Demek arasıra gezersiniz .• 
Hindistana, Tibet'e, filana? Tür
kiyeye de gider misiniz?. 

Gözleri çoktan yine kitabına 
çevrilmiştir; başını kaldırmadan 
cevap veriyor: 

- Çok az gezerim, Türkiyeye 
de hiç ayak basmadım. 

Acaba? 

Bu sırada belediye müsteşarı i· 
çerden seslendi: 

- Geliniz, aziz dostum, geliniz; 
bir ibrik buldum ki. .. 
Kalktım. Yürürken arkamdan 

o bir çift mavi gözün, kitap say
falarından ayrılıp beni dikkltle 
seyrettiğine hüküm vermiştim. 

Birden döndüm ve tahminimde 
haklı olduğumu anladım: Zira Ef
ganlı Şeyhin gözlerini anlataın1-

yacağım bir mana ile bana dikili 
bulmuştum. 

Alış veriş bittikten sonra, anti
kacı bize ufacık billur kadehler
de yeşil çay ikram etti. Yeşil çay 
sıcağa, susamağa karşı en mü -
kcmmel dev~ymıf. 

- Biz, Efganlılar çayı -çok se
veriz. 

Biraz geçti; yine o söylüyordu: 
- Biz, Efganlılar çaydan bık

mayız. 

Ve bana öyle geliyordu ki, Şeyh 
bu "Efganlı,, kelimesinde fazla ıs
rar ediyordu. Maamafih doğru soy
Jemek lazım: Beni meraka, ve~ve
:>eye düşüren hu noktaları o Zd -

man şuurla, vazıh bir surette gör
memiştim. Bütün onları arndan on 
sene geçtikten sonra, simdi anla -
taC'ağım bir tesadüfle hatırlıyor, 

on sene evvel müphem olarak 
duyduğum hislerin kıymetini bu 
tesadüfün tesiriyle takdir ediyor
duın. 

B ana öyle gelir ki, seçme a
damlar bir hadise karşısın

da sadece - benim gibi - müte
essir olanlar, müphem şeyler du
yup ruhlarından incinenler değil
dir; teessürle beraber bir hüküm 
verebilenlerdir. Soğuktan veya sı
caktan nebatlar da teessür duyar
lar; fakat korunamazlar, tahak
kümünde kalmakla iktüa ederler. 

Yeni aldığı antikaları sevinçle 
bağrına basan arkadaşıma araba
da dedim ki: 

- Sevimsiz bir adam bu Şeyh .. 
Ne dersiniz? 

Sözüme ehemmiyet bile verme
di: 

- Hele siz şu ibriğe bakınız, 

Emevi devrine ait ne değerli bir 
eser! 

Ben diyemedim ki: 
- O herifin gizli bir rolü var, 

hatta Efganlı bile değildir! 

* F ilistin vakasının başlangıcın-
daydı; Mısır dönüşü Kudüs

teki King David otelinde yol ar
kadaşlarımla beraber akşam vis
kisi içiyorduk. Masaların çoğun
la İngiliz zabitleri oturuyordu; 
kapıdan bir yenisi girdi. 

Bu geleni gözüm ısırıyordu 

•Nerede görmüştüm acaba, diyor
dum, işgal zamanı İstanbulda mı? 
Kahirede mi? Vapurda veya tren
de sivil kıyafette mi?,, 

Sonra, birden, eklımdan yeşil 

tülbentli bir külah, bir darmada
ğınık saç sakal, bir çift inatçı, çiy, 
sevimsiz mavi göz geçti. Zabitle 

(L•tfnı 8ayfayı çevidniz) 
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Emniyete Susayanlar 1 Belgradda 
(Bası 1 incide) 

ooğaz!aştrracak şartların tamamlandığını görecek miyiz? itiraf etmek la
zım gelirse, barışçılar böyle bir felaketi önliyecek her türlii tesebbüsler
de bulunmuşlardır. Fakat başkaları zararına feragatlerin, niha;et kendi
leri zararına fedakarlıklar teşkil etmekte olduğuna onlar da inanmışlar
dır. Harp tehlikesini durdurmak vazifesi, artık banşçılara dii§müyor. 
Çünkü banş~ıların yeniden böyle bir vazifeye kalkışmaları, önümüzdeki 
seneler içinde, daha ağır, daha korkunç akıbetleri kendi can evlerine bu
laştırmaktan başka bir işe yarıyacak değildir. 

Başvekili. Nümayişler 
Söylüyor: / (Başı 1 incide) 

Yugoslavya Hariciye Nazırı Mar
koviç, kendisile ayni trende seyahat 
eden Stefani Ajansının mümessiline 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

Bugünkü vaziyet ne kadar tehlikeli olursa olsun, ya hakiki bir sulh, 
yahut da harp ile hallolunabilir bir basitlik arzediyor: Çünkü milletler 
ikisi arası rnuvazaaların bir müddet sonra bugünkü vaziyeti daha vahim 
şekli ile hortlatacağını biliyorlar. 

"Her Bakımdan Türlciyenin 
f!mumi Kalkınma Faaliyeti 
ile Ahenkli Bir Haldeyiz,. 

"Hariciye Nazırı sıfatile dost İ
talyayı ziyaret ederek geçende Kont 
Ciano tarafından davet edildiğim 

Hatay Başvekili Dr. Abdurrah- Venedik mülakatı esnasında yeni I
man Melek, iki gündenberi şehrimiz- talyanın banisi ve Italyan _Yugoslav 
de bulunuyor. Dün kendisini dünya- dostluğunun azimkar taraftarı Mu
nın en genç devletinin Başvekili ola- solini'nin en yakın mesai arkadaşı 0 _ 

ra~ selamlarken: . .. lan ve Italyan - Yugoslav itilafını 

Akılların selametine dua etmekten başka elimizden ne gelir? 

F.R.ATAY 

T ecavuze Karsı 
- Hatay, dedi, çok ı~~:rraJlı gun- vücude getirerek imza eden Italya 

ler yaşadı. Bu ıztırabı dunya efkar~ hariciye Nazırı ile doğrudan doğru
u~umiyesine duyu~an kıymetlı ya temas etmek fırsatını ele ge~ire1 

Sulh Cephesi -için Yeni 
Temaslar Oluyor 

Turk matbuatına mınnettarlığımızı ceğimden dolayı bahtiyanm. 
bu mesut günlerimizde bir daha tek- y l ·M 'k 
rarlamak başvekil sıfatiyle benim i- sı·n ugoGs avd -J ac

1
aritalpa tı 

· b" kt' yor ay a urna a yaya yaz 
çın a~ı • ır. zev ır. dığı makalede bu konuşmaların mahi 

saı:ıımı. bır vatanperver, genç ve yetinden bahsederek maksadın yeni 
enerjık bır devlet adamı olan dok- bir anlaşm · l 1 d ~· 1 It 1 a ımza amaK egı , a ya 
tor, Hatay işleri üzerinde konuşur- Yugoslauva ·· b tl · · b ·· 

(Başı 1 incide!) 
fakla terazinin gözü Berlin - Ro ı a 
mihverine muarız milletler !~hine o
larak geniş mikyasta eğilsı.iştir. 

Hitlerin aualine cevaplar 
Mister Rooseveltin tecavüze kar-

şı gelmek ve sulhü hiç olmazsa on 
yıl müddetle kurtarmak için gön -
derdiği mesaj mukabilinde Alınan -
ya da yeni bir harekete girişmiş ve 
bazı milletlere sualler sormuştu. Ho
landa, İsviçre, Litvanya devletleri 
bu suallere cevap vermişlerdir. 

İsviçre hükumeti bu suallere şu 
cevabı vermiştir: 

1 - İsviçre hükumeti Amerika -
nın Alman ve İtalyan hükumetlerine 
bir mesaj göndermek tasavvurunda 
bulunduğundan evvelce haberi ol -
madığıru, 

2 - İsviçrenin bitaraflığına ria -
yet edileceğinden emin bulunduğu -
nu, çünkü Almanya ile komşularının 
bu bitaraflığı resmen tanıdıklarını 

bildirmiş ve: "Esasen İsviçrenin bi
taraflığını ordusu ile müdafaa etme
ğe azmetmiş olduğunu ilave etmiş -
tir. 

Çalı kt dı k h . . . . ,J munase e erını, ugu-
şma a r. ·en evecanını gızlıyemıyor: k t k ld {! 1 Belçika hududunda olduguv gibi " · · ne avuş urma 0 u unu an atıyor 

- Hatayı, dıyor, Hatayda Hatay- ,.0 iki memleket · ı· · 
deniz hududunda ve Alınan budu - 11 • · rwa •run gecen son ı arla ~erab~r görmek lazım. ~ti.rk kanunda buluşmalarındanbe;i Tuna 
dunda da mitralyöz yuvaları, tabye- gazetecilerlnı Hataya davet edıyo- sı·st · . B Ik l"k d d 
1 k · k t ı - emını ve a anı a a a ar e en 
er ve as erı ı a ar mevcuttur. rum. o zaman daha yakından ve bir h"d" 1 v 

H 1 d f b lik il
• •v· a ıse er vuku buldugıınu İtalyan -

o an a, se er er an ettıgı gazeteci göziyle tetkik imkanını bu- y 1 .. . . ' •. 
takdirde 300.000 ki ilik te kilatı mü- ugos av munasebetlerını bu hadıse-

. ş . ş lursunuz. Iere uygun bir hale getirmek lazım 
kemmel hır orduya malik olacaktır. - Tarihi bir yaşını bile doldur- ld'V• · k b' 

Litvanya hi.ikumeti de verdiği mıyan Hatay devleti nasıl bir toprak ~ ~gın~İ ka~~~~ış. ~r ~eselel olan 
cevapta Litvanyanın geçen 22 mart- üstünde kuruldu? ·ı nltvlu u a .. ısesınbıntl ~g.os kavya 

. . · ı e a yanın munase e erını sı las-
~a Alm~y~ ıle Lıtvanya ~rasında Doktor Abdurrahman Melek derin tırmış olduğunu izah ediyor. E~ 
ımza edilmis olan muahede ile Al - b' · k' t' · d ı - · · ~. .. ır ıç çe m ısın en sonra: be lı başlı meselemn bu ölduğıınu 
manyanın Lıtvanyaya karşı her tur- _ On sekiz yıl daima istismar e- söyleyen s· G d dalı 
1.. ·ı·hlı ·· ·~· ınyor uy a a sonra 
u sı a tecavuzden v::ı.z geçtıgıne dilen bir toprak nasıl olursa öyle. '?ugoslavy ·ı M · t d 

• • • v ı a ı e acarıs an ~rasın a-
daır temınat vermış oldugunu hatır- Dedi ve ilave etti: k' ·· b tl · tak · d"l 
1 

ı munase e erın vıye e ı ece-
atmıştı~. .. • . - Bugünkü faaliyet mihveri bu ğini anlatmaktadır. 

Belçika hükumetınin de Fransa, on sekiz yıl yerinde sayışı telafi nok R d h""k·· .. k . . oma a u um suren anaata 
Ingıltere ve Almanya tarafından ga- tası üzerinde toplanıyor Hatay he-- g0··re Ma · t y ı · 

• • • v • • • • , carıs an - ugos avya an -
rantı edılmış oldugu ıçın kendısıni nüz mesut bir inkişaf çağına gelme- laşması mayısta tah&kkuk . d k· 
tehdit altında hissetmediği cevabım, mişse de, o yola girmiş bulunuyor. tir. Macaristan Yugoslav c_lecebi . . , . ya ı e r 
vermıştır. Her işin lüksüne değil z<.rurisine de- ademi tecavüz paktı imzasına ve 
. Bu hususta matbuata resmi teb - ğcr verildiği için hangi cepheden ba- Yugoslavyadan arazi istememeğe 
lıgatta bulunulmamıştır. kıltrsa bakılsın bugün Hatay da Tfü· yalnız Yugoslavyatlaki Macar ekal-

Almanya hükumeti, bu maJUma- kiyenin umumi kalkınma faaliyetiy- liyetlerin iyi muamele görmesile ik-
tın yabancı gazetelerde intişarına le ahenkli bir hareket içindedir. tifaya razıdır. Bunun neticesi olarak 
muhalefet etmediği halde Alman ga- Hiçbir ihtilal yok Yugoslavyanın Macaristan ile anlaş-
zeteleri, kendi hükumetlerinin teşeb- mamasına sebcb kalmamaktadır. 
büsü hakkında henüz neşriyatta bu- - Yeni devlet, ilk faaliyet mcv- Bel t hl"ll . .. 
l t 

zuu olarak hangi işleri ele almıştır? gra ma ı erıne gore 
Holanda hükumeti de kendisin - unmamış ır. B ı -..:ı ı·h· 

1 al l • • • • - İlk işı'miz Hatayda birlik ve e gröUın sa a ıyettar :nahfil -
den s.orula::ı şu üç suale menfi cevap t yan gazete erının tehdıdı lerinde beyan olundugu· na rt0··re, Yu-

tir R 22 (A A) S 
beraberlik ruhunu yaratmak oldu. ~ 

vcrmış · oma, . · - tefani ajan- gosJavyamn mihver devlet!;rinin ta-

kavgaların dışında tutacak ve kom
şu memleketlerle bir sulh ve elrnno
mi münasebetleri ldamesini mümkün 
kılacak bir siyaseti müdafaa etmi§
tir. 
Diğer taraftan Yugoslavya 5imdi 

dahili Hırvat meselelerinin halli ile 
meşguldür. Bazı devletlerin münhası 
ran Yugoslavyayı alakadar eden bir 
meseleyi kendi hodbin menfaatleri 
uğrunda istismar etmek teşebü.sle
ri teessüfle müşahede edilmektedir. 
Bunlar Yugoslavyaya demokrasi 
prensiblerini daha muvaffakiyetle 
tatbik edebilecek bir temerküz ka
binesi teşkilini tavsiye ediyorlar. 

Salahiyettar mahafilde Almanva 
ve Italyanın müttehit bir' Yugos!~v
ya mevcudiyetinde azami derecede 
alakadar oldukları kaydedilmeketdir. 

Londra ve Parise göre 
Londrada hüküm süren kanaate 

göre, Yugoslavya mihvere iltihak 
mukabilinde bir çok metalipte bulu
nacağı gibi, Macaristan da Yugoslav-

ya ile anlaşmak için çok mühim ta -
vizat isteyecektir. 

Pariste çıkan Echo de Paris gaze
tesi diyor ki: 

"Yugosl:.ı.vya hariciye nazırı Mar
koviçin büyiik azim göstermesi lazım 
geliyor. Çünkü Berlin Yugoslavya -
dan pek çok şeyler istemeğc hazırla
nıyor. Yugoslavyanın İngiliz siste -
mine girmiyeceğine ve bir Alman _ 
Polonya harbi takdirinde bitaraf ka
lacağına dair teminat vermesi bekle
niyor. Önümüzdeki ay Markoviçin 
Londra ve Farise gitmesi de muhte
meldir." 

Figaro şöyle yazıyor: • 
"İmtihan bize nisbctle diğerleri 

için çok daha ağırdır. Mesela İtalya 
gibi üç senelik mütemadi harpler -
den bitkin bir vaziyete gelmiş olan 
bir memleket için bir milyon µltı yüz 
bin askerin silah altında bulundurul
ması ne muazzam bir yük teşkil et
tiği düşünülürse, insan kendisini rü
yad~ z~ne<ler. Halimizden şikayet 
etmıyelım. Belki halimiz o kadar gü
zel. ~eğildir. Fakat başkalarına kıyas 
edılınce gıpta edilecek bir vaziyet _ 
tedir." l H I d h"k" t' b b"ld' · Bütün Hataylılar ayni duygu ile 

. -.. o a. n a ~. u ume ı, u me - sı ı ırıyor: . arruzundan endişe 2ttii!ine dair ''I-

d 1 - d 1 h memleketin kalkınma savaşına gi - ,. .a,. saJın gon erı ecegın en evve ce a- Milliyetperver Leh gazetelerin - - kan haberler katiyen asılsızdır. 
berdar edilmiş mid .. ir?_ Hayır. den olan Varşowski Nara Adowny rişmiş bulunuyorlar. GeÇen son dört sene içinde, Naib ·ı Mk arkoviç İtalya Hariciye Nazırı 

2 H l d h k 
- Mezhep ihtilafları ne vaziyet· - 1 e onu<ıtuktan sonra Berlı: 'd 

- o an a u umeti, bir dere- gazetesi neşrettiği bir makalede son tcdir? Prens Paul Yugoslavyayı her türlü :t ne gı e-
ceye kadar, Rooseveltin mesaj gön - seferberlik Fransada huzur ve sü _ cektir. .ı ' 
dermesine sebep olmuş mudur? Ha - künla cereyan ettiği halde bu sefer- - Hatayda asla böyle bir ihtilaf - İktısadi vaziyet nasıldır? Galenko Londra yolunda ' 
yır. berliğin İtalyada karışıklıklara se _ mevzuubahs değildir. Laik bir - Mahsul çok bereketlidir. Tü~- B~~ksel, 22 (Hususi) - Romanya 

3 - Holanda hükumeti, kendini bep olduğunu ileri sürerek bir harp memlekette böyle bir ihtilaf mevcut kiye, gümrük resmini yüzde bir gibi Harıcıye Nazırı M. Gafenko Londra
tehdit altında mı hissetmektedir? vukuunda Fransızların İtalyanları olur mu? Bu ilk günlerde tahrikçi- tamamen kalkmış denecek bir nis· ya gitmek üzere hareket etmiştir. M 
Hayır. / yıldırım çabukluğu ile ezecekler..ini lerin baş vurdukları kötü bir ma- bete indirince ticaret inkişaf etmiş ~fenko, gazetelere Romanyanın 

Holanda hükumeti harp zuhurun- iddia etmiştir • nevra idi ki halk hakikati pek çabuk Hatay mahsulleri her zaman oldu- unzam menfaatler,, le bağlı bu-
da Holandanın her ihtimale karşı Bu makaleye cevap veren Gior _ kavramıştır. Zaten siyasi hudut ne ğu gibi müstahsil elindt kalmamıc;- lunduğu bütün memleketlerle iktı
hazır bulunması lazım geldiğine ka- nale d'İtalia diyor ki: olursa olsun hiç bir H~taylı Türk tır. " sadi münasebetlerini inkişaf ettir-
ni olduğunu ilave etmiştir. "Fransız gururunu okşamak mak- inkılabına seyirci kalmış değildir. Suriye. Hatay münasebetleri mek arzusunda bulunduğunu söyle-

B "t il " h I · · - Bir kısım Al.?viler evvelce s · miş ve "Küçük ve mut t A ı ara ıgt mu a aza ıçın sadiyle yazılmış olan bu makale ne - unye - Hatay münasebetle- . . avassı vru-
Holandanın bitaraflığını muhafa- hakikat davasına ne de samimi İtal- Türk tezine aykm oir cephe kPır- ri ne merkezdedir? pa devletlerının sulhün idamesi yo-

l dl? . . . lunda mühim bir r ı ı · 
za etmek üzere her türlü fedakarlık- yan - Leh münasebetlerine hizmet muş ar · - Surıye ıle aramızda gerek siya- • 

0 
oynama arı ım-

lara katlanmağa hazır olduğu Holan- etmektedir. Bu Leh gazetesinin İtal- - Bir kısnn değil, Hatay istikla- si ve gerekse gümrük hududu tayin kanı her zaman mevcuttur. En sağ
da mahfillerinde söylenmektedir. Hü yan seferberliği hakkında yazdığı liyle menfaati baltalanan üç beş edilmiştir. Suriyeden Hataya Hatay- lam sulh temc~i ~.illetlerin .i~tısadi 
kumet herkes için askeri hizmet şey tamamen yanlıştır. Zira her şey tahrikçinin etrafına topianan bir e- dan Suriyeye geçeceklere pasaport h~y~tının tanzımı ıle elde edılır,, de-

.. dd ik k 11' tti. B" 1 1 v· f lit . t"b· 1 . mıştır mu etini · i seneye çıkaran bir ka- huzur ve sükun içinde cereyan etmiş a ıye . ıraz evve de söy edi~ım orma esme a ı aıs::.ey passer ve- · 
nun layihası teklü etmiştir. Bu pro- ve italyada bulunan bir çok yaban _ gibi bunlar da hakL1<ati pek çabuk rilmektedir. Almanya mütehassıslar 
je, memlekette hiç bir itirazı mucip cılar bu gazetenin bahsettiği karga _ kavradılar. Hatay istiklali Aleviler - İskenderun serbest gümriik gönderdi 
olmamıştır. Bir kaç ay evvel Holan- şalıkları görmemişlerdir. için bir başka ehemmiyet daha ifa· mıntakası tayin edilmiş midir? M. Gaferık.o, Brükselde Romanya-
da her aileden bir kişinin altı ay Fransızların bir harp vukuunda de eder ki o da manevi esaretten de - Bu iş üzerinde henüz meşgul ~a giden Ingiliz ticaret hey€ti reısi 
müddetle askerlik hizmeti yapması- İtalyanları hemen hezimete uğrata- kurtulmuş olmalarıdır. Aleviler ta- olunuyor. Pek yakında neticelene-

1 
ile de görüşmüştür. İngiliz heyeti 

nı kabul etmiştir. Sonra bu müddet cakları tafrasına gelince, bunu fili _ rihlerine şimdiye kadar yabancıların ceğini ümit ediyorum. pazartesiye Romanyaya varaı~ oJa-
on bir ayda, daha sonra bilaistisna yatla isbat etmek lazımdır. Bir de gözüyle bakryorlardı. Bugün biz - Maarif hareketleri ve içtimai caktır. 
herkes için on sekiz aya çıkarılmıştı. şurası kayde layıktır ki, bizzat Fran- nasıl "Türküm ne mutlu bana.,, di- işler üzerinde ne gibi kararlar alın- Bükreşten verilen malfımata göre, 

23 - 4 - 939 

Tahranda 
Şenlikler 

(Başı I incide) 
her günkü bayram hali bugün sabah· 

tanberi bir kat daha artmıştır. Şehin· 
şah saat 14 te Mermer sarayından 

Gülistan sarayına gelmiş ve yanında 
imparatoriçe ile kraliçe nazlı, pren· 
ses Fevziye ve veliaht olduğu halde 
büyük taht salonunda yabancı mem· 
leketler heyetlerinin tebriklerini ka· 
bul etmiştir. Akşam Gülistan sara
yında bir dine verilecek ve bunu 
muazzam bir suvare takip eyliye -
cektir. 

Heyetimizin ziyaretleri 
B. Rana Tarhan heyet azası ile 

beraber şehrin muhtelif yerlerini ve 
bu arada tütün fabrikalarını gezmiş· 
tir. 

Orgeneral Kazım Orbay, yanında 
general Sadık Kupai ve Türk kıtala
rı komutanları olduğu halde Harbiye 
mektebini, Akademiyi ve süvari ala
yı karargahını ziyaret etmiştir. Önü
müzdeki günler içinde de topçu ala
ymı ve kardeş İran ordusunun digcr. 
kıtalarını ziyaret edecektir. 

* Tahran gazetecileri, düğün mera-
simi münasebetiyle Tahrana gelmiş 
bulunan yabancı memleketler gaze
tecileri şerefine Tahran lokantasın -
da bir öğle yemeği vermiştir. Yemek 
esnasında İlanlı, Türk, Mısırlı ve di
ğer gazeteciler tarafından samimi 
hasbihaller yapılmıştır. 

Yine O! 
((Başı 3 üncüde) 

nı vermiş. Çıkıp gitmişler. 

Dama ustaları böyle iki taş siir • 
dükten sonra ezbere oyna~·an adanı· 
ların oyunlınrnı öğrenmek için fe\' -
kalade meraka dü~miişler. Belki bir 
oyun keşfederiz diye Ramazanın ya
rısına kada.t' dayanmışlar. 

Bir akşam bunlar birer taş siir -
dükleri sırada meraklılardan birisi 
müdahale edip: 

- Affedersiniz! Sizin o;·ununu
za el sürmek haddimiz değil amma!. 
Mukaddernz:si~·le iş<.• karışmış ve kül
hanberlerden birine bir kaç taş sür -
miiş. Beriki zaten acemi bir damacı 
olduğu için falso yapmağa başlamış 
ve sahura kadar (kayyum!) yapar • 
ken beş dakikada :l'<mi1miş, derken 
ötekini de bir başkası haklamıs. Gör
miişler ki; iki meşhur ve sahte da -
macının maksadı oradaki ustaları 
meraka dü~ürerek kendileri;yle ala~ 
etmek. 

Hemen toplnntp herifleri kahve -
den uğratnuşlar. 

- Eh! Sonra? 

Böyle hika~·elcrin sonrası olmaz. 

Hele senin gibi adama bu hiç yakı -

maz. Anladmsa ne ala! Anlnmndınsa 
uğra,ma anlamıya! Dedi. 

- Yok! Biisbiitüıı kavramadım 

değil amma şu senin de maksadını 
anlamak istedim de onun için .. 

- Ha! Herkesin maksadını anla· 

dın da bir benimki kaldı değil mi? 
Onu da anlamayıvcr de ferasetine 
nazar değmesin giiHim! Dedi ve kıs 
kıs gülerek çıktı gitti. ' 

Vekiller Heyeti 

Dün Toplandı 
Holanda büyük Avrupa devletle- sı~lar Leh gazetesinin fikrinde değil- yorsak Hatay Alevileri Qe bir A- mıştır? Alman - Romen ticaret nıuahcdesi-

ri arasında çıkacak bir ihtliafa ka • dir, zira İtalyaya karşı dünyanın dört mentü gibi bu cümleyi tekrarlıyor- - Yeni devlet kuruluncıya ka- nin muahedeyi tasdikten bir ay son- Ankara, 
2

2 (Tan) - Vekilleı 
nşmak istememektedir. Bu rnemle - bucağından kendil~rine müttefik a- lar. Bu da hiç şüphesiz şu veya bu dar Hatayda maarif çok geri kal- ra tatbikine geçilmesi icap ettiği hal- Heyeti, dünkü toplantısından sonra, 
ket, bir tarafa iltirak etmeyi hiçbir ramaktadırlar." cereyanın akisleri değil milli iman mıştı. İmar, inşa ve iktısadi işlerle de Almanya, tasdikten evvel de ~ ı- bugün de öğleden evvel Baş.·ekalet 
zaman kabul etmediği gibi bir mua- şartlarım perçinliyen şuur ve irade- ahenkli surette bir maarif progra- vakkaten. tatbikata geçilebilecegi binasında, Başvekil Dr. Refik Say _ 
hede akdetmek te istememiştir: J I y .d nin en canlı eseridir. mı ha7.lrlanmıştır. Gayemiz her !rn- h~ndakı maddede~ istifade ederek damın riyaseti altında mutat toplan-

Holanda garpte olduğu kadar ce- apon ar eni en - imar, inşa faaliyetine geçilmiş zada bir orta ve her kcyde bir ilk- mutehassıslarını gondermeğe başla- tısını yaptı. Toplantı vakte 
nupta ve şarkta bütün hudutlarında e· t k Ad midir? mektep inşa etmektir. Mektepleri- mıştır. Muahedeyi müzakere eden geç ır a ım alar kadar devam etti. 
müdafaa teşkilatı vücude getirmeğe .. - Evet. Dünün ihmaline diş gı- mizde müfredat programJ ve tedri- Alman murahhası ile tahkimat mü-

j 1 Ed• 1 cırdatan ve iç sızısıyla baktıran sa- sat sistemi ana vatan r:ıekteplerinin tehassısı Tot da bunlar arasındadır. =-.=-=ı====.========== 

karşı karşıya gelmemek ıçın is· 
kemlemin yer!ni usulcacık değiş
tirdim. 

Bir sır sezd:i!ini belli etmek, 
böyle, sokaklarmcl:ı serseri kur
~unlann dolaştığı ve sabahleyin 
köşe başlarında ölülerin sıralan~ 
dığı bir yerde akıllı işi olınM • ge
rel-.ti. 

Fal at Suriyeye dönünce, Şeyh 
ef ~ııdiyi sormal:tan kcndımi ala -
maoım. 

- Çoktan memleketine gitti, 
dediler, yerine kardeşini getirtti, 
şimdi eşyayı satan odur. Kendi 
halinde saf bir delikanlı! 

Ama bu sefer antikaları gör
meğe gidecek olan her halde ben 
değildim!. 

şga JyOr ar halarımız pek çok olmakla beraber aynidir. Millet Meclisi Türk kanun- Almanların bu isticali Romanyada elınden gelenı yaptığını zannedıyo
imkan nisbetinde metotlu bir çalış- lannı kül halinde kabul etmiş bu- pek iyi karşılanmamıştır. 1 rum. Nikbinim, zira büyük zimam
ma ile bir çok işlere girişmiş bulunu- lunmaktadır. Kadınlık hareketleri .. L~ndrada Balkanların vaziyeti en 

1 

d~rl~rd~ hıç ~irinin memleketlerini 
yoruz. İlk iş olarak Hatayın sıhhati- çok az zaman içinde mühim ilerleme buyük ehemmiyetle takip olunmak- buyuk bır serguzeşte atmak niyet ve 
ni tehdit eden Amik gölii ve civarın- göstermiştir. Evvelce de söyledim tadır. Londrada hüküm süren kana-

1 a~~usunda olmadığına km·vetle ka
daki bataklık kurutulmuştur. Nafıa ya, her işimizde geçmiı günlerin ge- ate göre, Balkan devletleri bütün tı-llnıım.,, 

Çunking, 22 (A. A.) - Çekia a-
jansı bildiriyor: -

Japon donanması, ç;ıı denizinin 
cenubunda Anna mile Borneo adası 
arasında bulunan bütün adaları 1ş

gale tevessül etmektedir. Bu işgalden 
maksad, bu adalarda d~n·zaltı gemi
leri için üsler tesis ederek Honkongu 
Singapur'da bağlayan deniz yolunun 
kontrolünü temin eylemektir. 

Çinliler 10 1ehir zaptetmi,ter 
Londra, 22 (Hususi) - Çin na

mına söz söylem eğe salahiyettar bir 
zat Çinlilerin bir hafta devam eden 
mukabil taaruz esnasında yetmiş şe
hir istirdat ettiklerini anlatmış ve a
s:l büyük taarru:zun henüz yapılma
dığını söylemiştir. 

teşkilatımız İskenderun - Payas v~ riliğini telafi için milletçe azami caret mallarını bir tek müşteriye Yunanistanın kendisinı Almaııy,ı 
İskenderun - Bilan y'lllarını yap- gayret ~österilmektedir. Cümhuri- hasretmekle istikliıllerini koruyamaz-ı tora~:~dan t~hdit edilmiş hissedip et-
tırmaktadır. Ayrıca 55 kilometre- yet Halk Partisi teşkilat bütün köy lar. medigıne daır olan Alman suali h:ık-
lik te bir şose yapılmıştır. Mevcut lere de teşmil edilmek suretiyle ta- Metakscuın mühim beyanat& k1:1d~ Başvekil şu sozleri ilave eyle· 
yollarnı da daimi tamiri için bir plan mamlanmış halk inkılap prensiple- Atina, 22 (A.A.) - Havas Ajansı mıştır: 
hazırlanmıştır. Belediyeler imar ha- rini bütün ruhuyla benimsemiştir. bildiriyor: "Yunanistanın bu büyük devlet ta
reketlerini birinci plana almışlar- Kıymetli devlet adamı, kendisine B. Metaksas Havas Ajansının mu- rafından hiç bir zaman tehdit edilrne
dır. Antakyada yeni bir şehir kurut- teşekkür ederek ayrılırken tekrar- habirine beynelmilel vaziyet hakkın- miş olduğunu ve iki memleket ara-
maktadır. Belediye şehir içindeki es- ladı: da beyanat vermiştir: sındaki dostluk münasebetlerinin 
ki mezarlığı iki kilometre daha ilerı- - Türk gazetecilerini Hatayda Başvekil demiştir ki: böyle bir ihtimalin tahaddüsi.ine asl:ı 
ye nakletti ve bir asri mezarlık işi- bekliyorum. orada daha etraflı ko- "Bir salaha doğru gitmekte oldu- imkan venniyeceğine kani bulundu-
ne başladı. Antakyanın pliwı da ya- nuşuruı. ğumuza dair ümidim çok büyüktür. ğumu cevap olarak bildirmekte h.l 
pılmaktadır. * * Yunanistanın bu salaha hizmet icin bir zorluk çekmedim ... 
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Her Eve Lô.zım Olan 
YENi 

ocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazun gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malfunatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

T .A_N ~eşrlyat · E""V'i · 
· ' · · .. Is t a n b ·u l · · 

,• .,. .... ,. . -.. \ • "f •• . . ... \>"' _,: ~ • . 

. İstanbul V aİuflar Direktörl~ğü . Hanları 
• - :. • 1 • .. , •• • .... 

. . 
Cinsi Miktarı Muhammen İlk teminat İhale Günii 

bedeli 
Defatir ve 46-Kalcm 3000-Lira 225 - Lira 26/4/939 Çar-
Evrakı Matbua şamba saat 15 te 

Müdüriyetimiz ile Taşra Vakıflar İdaresine lüzumu olan yukarda 
cins ve miktarı yazılı defatir ve evrakı matbua açık eksiltmeye konul
muştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü 
binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Nümune ve şeraiti her
gün Levazım İdaresinde görülür. (2440) 

Afyon VilCiyetinden : 
Afyon Viiayeti merkezinde yaptırrlmakta olan Ali Çetlnkaya okulu· 

nun "19031,. lira "10,, kuruş keşli bedelli kalorifer tesisatı işi 9 May!s 
939 Salı günü saat 15 te Vilayet daimi encümeninde ihale eıiilm:k üze
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşifname, şartname, planlar "l,. lira bede] mukabilinde Afyon Na
fıa idaresinden alınabilir. Muvakkat teminat 1427 lira 3:-3 kuruştur. 

İsteklilerin arttırma, eksiltme kanununa tevfikan verecekleri teklif 
mektupları muvakkat teminat, Ticaret Odası kayıt vesikast ve şimdiye 
kadar buna mümasil işleri müteahhit olarak yaptığına dair ellerindeki 
vesaiki bağlayarak ihaleden sekiz gün evvel vilayet makamına müra
caatla alacakları vesika ile birlikte 9 Mayıs 939 Salı günü saat 14 de 
kadar Dalın! encümen riyasetine göndermeleri ilan olunur. (2778) 

~~~~~~~~~~
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OSMANLI BANKASI 
1 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

Tı.!::SIS TARiHi 1863 

Statıileri ve Türkipe Cümhuriııefi ile münakit m~ıkave_Mn~m_esi 
2292 Numarall !0/6/ 1933 tarihli kanunla lctsdık edılrmşflr 

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

Sermayesi: 

i htıyat a~çesi : 

10.000.000 i nglliz Lirası 

1.250.000 lnglliz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, l<IORIS, YUNANiSTAN. IRA_~. IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAYI ERDUN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURIVE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 
filvalleri ve bütün 

======= 
H . n.anka Muameleleri yapar er neva v 

nesat>ı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Tıcari krediler ve vesaildi krediler 1<.üşad~. 'd d 

1 Türloye ve Ecnebı memleketler üzerıne eşı e sene a 

Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 

Senedat tahsılatı ve saire. 
~===== 

En üksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
V .. dr Kasalar Servısı vilr ı . 

istıontosu. 

ı 

affi _ . ti ile ( kumbarah veva '.JI1 Piyasanın en musaıt şar ar 

mektep talebesine aynca tenzııat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malümat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin k.ıymetinı 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi brosQrOn
den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere ait son tlvAtıruzı bildirme
nizi rica ederim. 

isim: • : : = • • • • • • 
.4.dreı: : : : : : : : : 1 • • 
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T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kunılut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türle Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hl'ııaplarmda en 
az 50 lirası bulunanlara senede ·I defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

pl8na göre ik1'amlye dağıtılacaktır. 

Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 

4 •• 500 ,, 2.000 
,, 

4 250 ., 1 ,000 " 
40 n 100 ,, 4.000 

l 00 " 50 " 5,000 
,, 

120 " 40 " f ,800 " 
160 " 20 " 3,200 
DİKKAT: Hesaplarındaki ?aralar bir sene tçinde 50 Uradan aşa~ 
üşmiyen1ere tkramiye çıktı~ takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa, ı EyliU, 1 Blrincikanun, 1 Mart ve 1 Bazl 
ran tarihlerinde cekilecf'ktir. 

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

1 L A N 
1 

Kazazede Sadrkzade Vapurundan tahlis edilerek fstanbula getirilen 
yüklerden avaryalı olanların takdiri kıymeti için kanuni icaplar yapıl
mıştır. Bu yükleri alakadarların tesellümüne arzettiğimizı ilan eder ve 

26 Nisan 939 Çarşamba akşamına kadar usulü dairesinde konuşmento
ları getirilerek tesellüm edildiği takdirde gereken ardiye ücretinin 
hesap ve istila edileceğini ve bundan böyle yüke terettüp edecek avar- ı 

1 ya tezayüdü ve sairenin her türlü mes'uliyet ve avakibi yiik eshabına 

1 ı 
raci ve bundan Bankamızın tamamen gayri mes'ul olacağını hamule 
sahiplerinin ıttıla nazarına arzederiz. 
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1 

1 
kumbarasız) tasa. rrııf h~~apl~fl _açılar. .~ 
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lstabul Nafıa Müdürlüğünden: 
8.5.939 Pazartesi günü saat 14 te İstanbulda Nafia Müdürlüğü Eksilt

me komisyonu odasında (9999.45) lira keşü bedelli Ayasofya müzesi 

tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırllk İşleri Genel, Hususi ve fenni şart
nameleri, proje, keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak dairesin

de görülecektir. 

Muvakkat teminat (750) liradır. 

İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare· 
· ıerinden almış olduğu vesikalara jstinaden Jstanbul Vilayetinden ek
siltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticare! 

Odasr vesikalarlle gelmeleri. (2749) 

Siird Belediyesinden : 
1 - Usulü dairesinde ilan edilmiş ve Siirt belediye encünıeninde iha

lesi yapılacaktır. Tesbit edilmiş olan Siirt şehrine isale edilecek suya 

ait eksiltmeye Nisanın 20 inci günü saat 11 e kadar talip zuhur etmedi

ğinden ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşli bedeli (120,000) lira olup 2490 sayılı kanunun 16-17 inci 

maddelerine uygun 705 liralık muvakkat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi lnyık bulun

duğu takdirde ihale 20-5-939 gününe rastlayan Cumarte.si günü saat 

11 de Siirt belediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira 

mukabilinde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahnt almak fstiyenlerin belediyeler 

imar heyeti fen şefliğine ve Siirt belediyesine miiracaat etmeleri ilan 
olunur. "2776,, 

1 YENl NEŞRIY AT : 

Çocuk Mecmuası 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer

kezi tarafından çıkarılmakta olan {Ço

cuk) adlı derginin (135) inci sayısı çık
mılitır. Yurt yavrularının sağlık, sosyal, 
kliltürel durumlarının inki~afına hizmet 
eden bu kıymetli dergiyi çocuklara, ;o
cuklu ana ve bab lara tavsiye ederiz. 

• 
YENİ ADAM - Bu fikir ve sanat mec-

muasının Abdülhak Hamit sayı~, pek 

dolgun ve özlil mündcrccatla çıkmıştır. 
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HALK MASKELERi SATIŞI 
Türkiye Kmılay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan korun

mak için yaptınlan halk maskeleri satışa arzedilmiştir. 
KAfl malt1matı havi Prospektüslerile birlikte ayn ayn kutular 

~e bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada U

mumi Merkezimize, Istanbulda Yenipostane civannda Kızılay ha
nında Depomuz Direktörlüğüne müracaatları rica olunur. 

Yukarıda yazılı satıf yerlerinden perakende veya Toptan ya bizzat 
milracaat ederek satın almak fstiyenlere veya memleketim.izin her 

han&i bir yerinden parasını göndermek suretile sipariş yapacaklara 
ambalAj ve posta nıasarifi Cemiyetimize ait olmak üzere beher Mas
ke altı liraya verilir. 

YENi EVLENECEKLERE: 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

ftlllıİr her nevi Ye tık mobilyalar 

Saç suyu kullan 

ilim ................. ~ , 

GOZELLIGINIZ I 
ICIN 1 

Bütün Ada çamların1n ve lavanta çiçeklerinin 

sıhhi kokular1nı terkibinde saklayan 

VEN US Ç A M Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanlann kalbine ferahlık: verir ve gön
lünü açar. VENOS ÇAM KOLONY ASinm formülü bir iırdır. Taklidleri 

onun yerini tutamaz. 

UMUMi DEPOSU: 
Nureddin Evliyuade, Aüt, Ecza ve Itriyat deposu, fstanbul 

KURTULUŞ 
OKTA Doktorlar, Bankacılar, kltlpler, Mektepliler velhasıl bilt0" 

mürekkepli kalemle yazı ya:r.anlar, mürekkebin ceb 
lerine akmaSJndan, kurumasından, ve ucun ~ 

SAÇ SAIUNU 
Eczanelerden Ye ıtriyat 

zulmasından kurtaran yegane 

T 1 K U DOLMA KALEMi maiazalarmdan ar&JDUZ. 
\ vrupada dahi tasdik olundulu glbl 
\lmanyanın bu icadı mürekkepli 

Açık bırak1 ı 

dıtı halde her n' 1 
şekilde durursa dur Eminönü bası Beyazıt ni1fus calemle yazı yazmak mec

mriyetinde olan halla 

lakikaten bu eziyet

ten kurtarmıftır. 
rIKU ucu a§Ul-

naz, bol mü
·ekkeb alır. 
kuvvetli buıhra. 

sun mürekkep akmaz ve memurluğua4an: Kırklarelinin Mu
kurumaz. TIKU en sağlan sevi Karakq mahaJJeainde ve 115 

ve en tuJJanıpı mürekkepı· 

1

14164 te kayıtlı Bohor İsak oğlu Sa-

wemdlr lamon Fraııkonun Jmıi Sami ve ka-
Siyahtan mnda yeşil, mavi ve ktr· nsı Refkanm Melek, anası Rozanm 

mızı renkleri de ayni fiatta satıl- ı Nimet oğlu Y asefin Yülael ve Fran
maktadır. Her yerde arayınız. Fiatı 1 ko o~ soyadlannın da Aker olarak 
3 liradır. 1 tashihine Kırklareli Asliye Hukuk 
Anıca: Cep, kol. masa ve duvar ıaaileri, 1 mahkemesince 20-10-938 tarihinde 

FABRiKA FtATINA SATILIYOR 
Aırt Mobilya Mağcaa11: Alamet Feyzi 
J•nbul, Rıupap Tok.uta tip.~ Tel~ 23407 

-~ "Ilabillr. Depo.u: Rıkardo Levl halefi Flllppo 
1 -4 kopya çıka· kaplama mücevherat, kalemler vesaire... ı' kanunu medeninin yirmi altıncı mad 

~ Led. Havuzlu han No. 1, İstanbul. desi mucibince karar altına atınmıı 
~ B . ı Taklitlerinden ıakı•ınıL Kınnist halka ünrl•d• TlKU oldutıı ilAn olunur. 

RREfıt dALSANll ...... ,.. .............. Tapayo - il• ..... ~"·· ................ ıı •••• & Sııç .......... --· 

Su .. ~ JER BANK KANZUK ... _ ............. _ ................. 9'1 .. .ç--~---·d.•11 ...... d •• rı.ı ........ d!llrııııı.~~~~~= r Gtlseıu,ta - Mrbld....... 1 
iYi Biltün dünyaca takdir edB-

UMUM MUDORLOGONDEN : mit sıhhi' güzellik luemlertdtr. 

Fa ili 1 • 1 Gece için yağlı. gündüz 19in Karabile Demir ve Çelllc br a anmız ıç n yağsız halis acıbadem çeşitleri 10·14. MAYIS. 939 IRESLAU SERGiSi 
ye Zirai Makinalar Hurda Demir ve Çelik Ah nacaktır. husus! vazo ve tüplerde satıhr-

fNGtLtz KANZUK ECZANESİ 
Alibdarlann teslim edebilecekleri miktarlarla zirdeki te- tSTANBUL - BEYOOLU Bütün ecnebi fimendiferleri bilet ücretlerinde ı ı• Petrol N·ızam 

eeUüm mahaUerinden herhangi binne nazaran fiatlarım Ni- tenztlAt, Almanyada " 80 TafııilAt ve tarifnamc-
ean Sonuna kadar Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüiü- ltepeklert .. aç d6ldl1mesin> 

ne bilclinneleri : Kadıköyünde, Üsküdar Asliye 1er bGt6n .,abat acentalanndan istenebilir. 
0
davt eden tesiri milcerrep bh 

lataiıbulda tercihimize ıöre Haydarpapda vagonda veya hukuk hi.ldmll~den: ı~. 
Mi- Montlu tarafından Sabe- BRESLAU SERGiSi, Şarkt ve Cenubu Şarkt Avrupanın müstah- ------------· '-- ecleceX.:....:- ,,--~- ........ 1-----------.. _ •-- ...,...--

1 tay kızı Vida ve Sol ve o~llan selatı ziraiye ve mevaddı iptidalyesi için hususi Alman sergisidir. 

Anlrarac:la yqonda Mordehay ve İsak ve Fani ve Ya.lco BRESLAU SERGiSi devamınca, Teklifleriyle beraber Ziraat için 101!:~ _SDaUn~~~ ... ~E~~_ss 1 
FiJ,o. - Y87& Zonplclakta naonda Moreno ve Avram kızı Vida ve Mal- bütün makinalar ve tesisatı, a,.t zamanda etmaf, küçük ve orta unu .,~ ........ ~ mu......_, 

ŞUtname talep üzerine a)Akadarlara meccanen gönderilir. 1 kuna ve Sabetay oilu İsak aleyh- san'atkirlar için m•klN allt ve edevatı gösterilir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~u Yıldız sinemam lw'pm Lek· 

-----------"--------...... :::::::::::::=:- terine açılan tashihi kayıt davasın- ~!!i!!!!i!!i!!!!!!l!!i! ter aperbm•n. l'aldrlere Dlll'lll17. 

.. ~----------------------~ dan dolayı bunlardan Yako More- ·-----~---ll'!!IJ!l!ll•-1!1--~!,1111~~--. 'T'el: 4392
4 

' nonun ikametglhmm meçhuliyeti 1 t Q b k f 1 d 1 1 E • B k sebebiyle tebligat yapılamadı~dan B r ecr e a r rga n 1 a 1 rı mumaileyh hakkında ila'nen tebligat 
icrasım müteakip tayin olunan yev- .. ı • 

TlrlE Anonim Clrketlnden: mi muhakemede ispatı vücut etme- Basur meme erı·nı 
"I di~inden gıyabında muhakemenin 1 b M··hend·15•1 Aranıyor icrasına ve bu baptaki karan gıya-za e u binin dahi ilanen tebJi~ine karar 

Şirketimizin Ergani Madenindeki İzabehanesinde çalışmak üzere verilerek tahkikatın 20-6-939 ta-
tecrübell bir izabe Mühend1sine ihtiyaç vardır. Talip olanlann muh- rihine tesadüf eden Salı Riinü saat 
•---- tercum.e-i hall•..ı-ı ve istedikleri asgari avlık miktarmı gösterir 14 de tayin ve bu baptaki gıyap ka-
~·. .... u~ ~ rarını gösteren varaka mahkeme di-
bir mektupla Ankarada Ulus Meydanında Koç Hanındaki Şirket vanhanesine talik kılınmış oldu~n-
Merkezine müracaat etmeleri. dan yevmi mezkurde bizzat veya 

PATI 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~------------- vekil göndermek suretiyle yine J{el- ile tedavi ecll•ls. 
r; medikt takdirde tahkikata gıyabm- '!!!!!!!!!!!!!!!!!=~=!!==~~~~~~!!!!!~~~ ·~--!11!!! .. !l!!!i!!!!l!m•!!i!!l!l!!!!!!!!!!!!i!!!!!i!!!!!!!i!!!!!!!!!!!i!!i!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!iii~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ da devam edilece~ tebli~ makamına : "•.iı kalın olmak üzere ilin olunur. 

E 
sor MAKiNELERiDiR. 

Pulanmaz, lekelenmez ve bozul-
1':az. Yedek abamı daima mev
cuttur. Anadoluda acenta aran-

maktadu. 
Tqra Satış yerleri: 

K01178d• Kaşıkçı Necat;, Erzurumda 
Net'et SolakoAlu 

TOBKIYE UMUM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.aı İstanbulda Tahta
kale No. 51 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 

aeentamız: Yusuf Esendemir ve dlullan 
" ömer Bqe~z. 
" Mehmet, Şükrü, Necati Katıkçı. 
" Sait Akman. 
" Mutafotlu M. Şakir Ö7.leker. 
" N-.'et Solakoilu. 
• Stileymuı UzaeneeL 

(17147) istanbul Belediyesi ilanları 
Eminönü Kaymakamlığı ve B. Ş. Müdürlütünden: Tahtakalede kah

veciler sokağında 24 sayılı harap ve maili inhidam ürgir bina yapı 

ve yollar kanununun 44 üncü maddesine uyulmak suretiyle Belediye
ce hedmedilecelind.m adresleri ma16m olmıyan sahiplerine kanuni teb 
lipt makamına kaim olmak üzere UAn olunur. "2732,, 

TURK HAVA KURUMU 
27. el 

BOY OK 
TERTiP 

PiYANGOSU 

TAN Gaehıl 

ilan Fiyatları 
o 

1 lacı ıayfa saatimi 400 
2 • ' • 250 
J • • • 200 
.. • • • 100 
lf sayfalarda , 60 
Soa ıayfa , 40 

Dikkat: 
ı - ı 1aDtim: gazetenin tnce 

yamile 2 satırdır. 

2 - hlnlann flyatJ pmetentn 
tek sGtunu Qzer1ne bela~ 

lanmıfbr. 

3 - Kalın yazılar da ~e 
tapladılJ yere g6re 1anıtm
le alcOlftr 

Dr. HAAZ CEMAL 


