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KURUŞ 

.. dl· 
arf 

GÜNLÜK SiY ASI 

usya da, Almanya 
da Ordularının Hazır 
Olduğunu Bildirdi 

Polonya, Rusya ile Müzakerelere Girmiyor ingil
tered~ Askeri K~yıtler Başladı. Amerika M_uhtemel 

Bır Harbe iştirakte Henüz Mütereddit •.. 

Kızılordu hir geçit merasimi esnasında 

Almanların 
"H S ayat ahası,, 

Rumanya, Dobrucadan 
bir Karış yer vermiyecek 

HALK QAZETESI 

Türkiye Birinci 
Kongresi Dün 

Neşriyat 
Acıldı , 

A 

Yedi Encümene Ayrılan Aza 
Derhal Çalışmalarına Başladı 

Başvekil ve Maarif Vekil· 
leri birer nutuk söylediler 

Ankara, 2 (A.A.) - Birinci Türli 
Ne~ri.yat Kongresi bugün saat 10 dıaı 
İsmet İnönü Kız Enstitüsünde ilk 
toplantısını yapmış ve Başvekil Re· 
fi.k Saydam Kongre mesaisini şu nu .. 
tukla açmıştır: 

c- Birinci Türk Neşriyat Kongre
sinin içtimaını açıyorum. 

Neşriyat Kongresinin sayın üye
leri, arkadaşım Maarif Vekili YU... 
cel'in ve onun çalışkan arkadaşları• 
nın hazırladıkları bu kongreyi teş· 
rifinizden dolayı hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ederim. 

Türk kültür davasının mühim bir 
meselesi olan bu meseleyi mütalea 
etmek için ve onu programlandır

(Sonu '1 inci sayfada) 

p .~ 

ETnlki iiln, Neıriyat Sergisi açıldıktan ıonra Baıvekllimizl, 
Maarif Vekilimiz bir arada 

)C{~~~~C'ô~~~':X~~~!'V',(V">,N"v'V'V"VVVV"""'........,.JV 

Milli Şefimiz 
Dün General V eygandi 

kabul ettiler 

Eski Arnavutluk Kralı 
Zogo Dün Gece Geldi 

Ankara, 2 (A.A.) - Reisicüm.hur 

İsmet İnönü bugün saat 17 de Ge- Kralı Binlerce Arnavut Karşıladı 
neral Weygand'ı kabul buyurmug-J 
!ardır. Kabul esnasında Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu ve Fransız 
Büytik E!'ıiı:,i Met .. sigly hazır bulun
muşlardır. 

Ma1·eşalinıizi-ıı verdiği ziyafet 
Ankara, 2 (A.A.) - Genel Kur

may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
bugün General Weygand şerefine 

tSnnu ~üncü sayfamızda) Hitlerln kasdt •ur ette 
rnUphiıtm bıraktlğı bu 
hayat sahası tabiri al
tında Balkanların ve 
TUrklyenln dahli olup 

Gafenko Romada, Danzig işinin dostane halline Nafia Vekilinin 

ef' 
vili 

ahO' 
i~ 

tavassut için ikna edilmek istendi .............. 
Olmadığını aormak Moskova, 2 (A.A.) - Tass Ajansı kat hiç bir kimseyi tehdit etmediği 
ha~kımız değll mi ? I bildiriyor: gibi Sovyet yuvasının eşiğine ayak 
Htt~)in Cahid YALÇIN __J Voroşilof, dün ı mayıs münasebe· basacaklar müstesna o!•nak üzere 

S on zamu.ıılarda Alman dev- tile K!zıl meydanda söylediği nu- kimseyi tehdit {e etmemektedir. 
let §etleri arasında sık sık tukta ezcümle demiştir ki: Arzu edilmiıen böyle bir misafir 

dol~.nıağa başlayan cllayat salıash Tersini anlamakta menfaaıti olan- ezilecektir. Faşizm tarafından tertip 
talnrınden sarih ve kat'i bir mana lar hariç olmak üzere bütün dün- edilen kinci dünya haırbi bütün dün
:)~ acaba kim vardır? Bunu en yaya malum olan birşey vardır ki, yayı istila tehdidi altında bırak-

ad&r olan Ahnnn şefleri bi- o da, ış· çi ve köylü ordusu barışın maktadır. Bu ikinci dünya kıtalinin 
le ~ıkta -

n açıga tayin ve tarife tıe- hakiki müdafii olmuştur. Ve öyle genişlemesine mani olmak için ye-
~ob .• bUs etnıi.vor'Lr·, mak..,atlarını k l"" ı " t · 11 m h k t ~ :uı "' almaktarlır. Sovyetler Bir ı6i or- gane çare şan BJ usu er4Le are e 
hıuphelll. bırakıyorlar. Bu suretle dusu, kuvvetli ve kudretlidir. Fa- (Sonu 3 i~ncü sayfamızda) 
:~y~elınilel müruısebetıer salıasuıda ======================================================= 
b~~."ir rahatsızlığa. ve t.ehlikeli su··ıten Zehı.rlenenler ır muphemiyet.e bizmt seb b. . t 
ver<llklerinin at~ba farkı da e ı~e 
·ild" ı n mı de-
l; ır erf Yoksa mahı;us bö 1 endişe v t.eredd .. t h Y c bir e u avası yaratmay 
menfaatleri icabından llll g·· ü ı 
lar!' or yor-

.!:1anların «Ha.yat saha.sb iste. 
=~ilın ne kasdettikleri açık surette 
lü türıuolınayınca, herkes buna tür. 

mana vermekte kend · · · serbest dd ısını 
man a ediyor ve bu yüzden Af. 

yaya yakın ve uzak kü ük 
leketıercı . ç mem. 
nıatsıalıke ~~ya.ya Karşı bir iti· 
rak \'il 'd ır ı;ıuphe pek tabii ola-

cu e geliyor. 
Bundan d 1 . 

detmeğe imk? ıı.yı kımseyi mesuı ad 

lık an Yoktur. Bu kararsız 
ve emniyet.si-ı·k -

Alm u.ıt havasını bizzat 
anlar yaratmışlar ve b" 

manıar idame etmişlerdir ~uatidAld .• 
onlar d.. · ıa a uşmanlan addettikle . d 
m?krasller tarafından isnat e:tıme
Inıştir. e-

Daba evvelki gün b · 
ranu . , ır mayıs bay. 
tukta ınü?-asebetile, irad ettiği n~

' ffitıer ba§ka devletlerin Al 
ınauyaya H -
leıind « ~yat sahas1:ıı vermedik-

en §ikayet etmiştir. Seksea 

H~ Cal\id y ALÇIN 
(SOQ. a lbıcil aayfada) 

Ayni Sütçüden Süt Alarak içen 
29 Kişi Zehirlendi 

Evvelki gün §ehrimizde feci bir 
hadise olmuı; ekserisi kadınla ço

cuk olan 30 a• yakın İstanbullu cSüt;.. 
ten zehirlenmişler• dir. 

Hadise; Yedikule, Samatya, Ak· 
saray, Kumkapı ve Fatih havali.sin· 
de vukua gelmiştir. 

Mayısın ilk günü silt içmek öte
denberi halkın arasında taammüm 
etmiş olduğundan evvelki gün ae 
mayıs bayramı münasebetile sabah
leyin erkenden süt içenler pek çok 
olmuştur. 

Fakat süt içip, bahar bayramını 

neşe ve zevk içinde geçirmiye ha· 
zırlananlar bir müddet sonra mide-

(Sonu 6 inci salyfatnızda), 
lehirU ıütler Tıbbı adliye 

se-.kedilirken 

Beyanatı 
"Alman1ada TUrklyeye 
karfı bUyUk bir hUrmet 

gösterllmektedlr,, 
Hitler'in 50 nci yıldönümünde hü

kumetimizi temsil etmek üzere Ber
line giden heyetimizin başında bu
lunarak evvelki giln şehrimize dö· 
nen Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy 
dün akşamki ekspresle Ankara'ya 
dönmüştür. Vekil dün İstanbul mat· 
buat mümessillerini kabul ederek 
şunları söylemiştir: 

c- Almanya'ya gidişimizde ve O· 

rada ikametimlzde olduğu kadar 
Almanyayı terkederken de her taı

rırfta heyetimize karşı gösterilen bü
yük hüsnü kal?ulü ve dostane mua
meleyi bilhassa kaydetmek ve hak
kımızda gösterilen bu duygulardan 
dolayı müteşekkir olduğumuzu söy
lemek isterim. 

(Sonu 3 üncU sayfada) 

Kral Zogo Te Kraliçe Jeraldin 

Evvelki gün hususi trenle L~ri-ı ler tarafından k&r§ılanmış; Kralı9 
sadan 10,40 da hareket eden eski Jeraldin, Veliahd, Kralın kız kar 
Arnavutluk Kralı Ahmet Zoeo'nun deşleri ve .Arnavutluk ordusu baı 
dün akşam 23,30 da şehrimize gel- kumandar:ı Aranti ve Kralın na. 
mesi bekleniyordu. zırlarla birlikte adedi '10 e varat 

Fakat trmin SelAnikten, muay- maiyeti hazırlanan 15 kadar otomo. 
yen zamandan ı.~ saat sonra hareket bille Perapalas ve diğer otellerd• 
etmesi dolayısile tren Sirkeci garı- ayrılan dairelere yerleştirilmigler• 
na 3 de gelebilmiştir. dir. Kralın Büyükada'da veyahut 
Sabık Kral, istasyonda adedi bir- Büyükderede yerleşeceği söylen• 

~Tll/Jlltıclcı .. k.aç ... b9iı.ıe .. v.ar•a•n!!!!IA~r~na~v•u~t~la!!!!!g~az~e~t~ec9i~-!!!!!!!m~e~k~t~e~dı~·rm.!!!!!!!!m!l ...... 1!!!!!!!!!5!!!~ 

Sar•coilu, harici vazı .. 
yeti izah etti 

Ank.a.ra, 2 (A.A.) - C. H. Partisi 
Meclis grupu bugün saat 15 de reis 
vekili Hilmi Uran'ın reisliğinde 

toplandı. 

Söz alan Hariciye Vekili Şükrü 
Saı-acoğlu, son hafta zarfında cere
yan eden dünya siyasi hadiselerini 
ve bunlardan bilhassa bizi enterese 
eden kısımlan çok canlı ve vazıh 
şekilde izah etti. 
Saracoğluııun izahatım büyük a

laka ile dinliyeıı grup, bu beyanatı 
t11mamile tasvip etti ve ruznamede 
müzıakere edilecek başka bir mad
de bulunmadığı için reislikçe cel
seye nihayet verildi, 

HEK SABAH 

Kenclimize ve gDcümüze g'iivenelim 
----== C:"='=----

Avrupa.da i~gal \'e istilalar artıp 
genişledikten sonra gruplar te~ekkUI 
etmeğe ve yeni kombinezonlar ni
hai neticelerlul \•ermeğe başladı. Bir 
Türk muharririnin söylediği gibi 
Balkanlanla yarından emin ,.e ra
hat millet yolctur; hele muhtelit ve 
mahlfi.t olanları ... 

Ilir lıarp ihtimalinin Türkiyeyi 
likayt bırakacağı iddia edilemez. 
Ukin 1914 te değiliz. içimizden sui
kasda oğrıyacagmuza ı,ani bulunmı
yoruz. Yalnız şarkta ve ct'nupta de-ı 
ğil Avrupada dııhl. TUrk va.rhğ~ 

metin bir kudret Amili olR.rak b(>I 
bağla.ndığı dünyaca malum bir Jıa
kikattlr. Eğiloook ve -Allah esirge· 
sin- ezUooek bir Türkiye etrafında 
ne cihanlar yıkılacağını bilenler lyl 
bilir. 

Do8tlarıınıza, ve dostlukla.rıırw;a 
emJuiz; fa.kdt neı-timlıe daha ~lya. 

de ... Zaferler silsilesi yaratnuıt &lillı 

bir Şefin etrafında hnlkalanınlt) bJr. 

çelik !:Cnıberiı. Kendimize ye gttcli
müze güvenellm. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGL~ 
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ŞEHİR·· HABERLERİ 
. 

Afyon 
Ym• ı M· 81fll'llf 

Birden Bir Feryat 
Koptu: Yandım Kihlil 

Fiatlanna 
itiraz edildi _., __ 
Ticaret Vekaleti fiat
lann yeniden tesbitini 

IWarlafbrdi 
Şamilin vuralma•ı laepimiz:i 

teesalre diJfilrmiiftll 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan sathı almmaıma karar verilen 
~ afyonlar için morfin clerecesine 
25 kurut fie.t tesbit edilmifti. Bu 
teklif alAkıfdar afyoncular tarafın
tlan mfiaait bir p)dlde karşılanma
mış ve Ankara.'ya muhtelif muıta
kalardan birer heyet gönderilmişti. 
AfyoncWılr namına Ankaia'ya P: 
den heyetler Ofis tarafından tesbtt 
edilen fiatJaruı azlılını ileri dre
rek kendilerinin çok uru görecek
lerini söylemi,ıerdir. Bundan bafk'.a 
afyon bedellerinin birinci taksitinin 
18 ay sonra ve mütebakisinin de 4 
taksitte verilmeli ıAıretile de bu 
zararlann bir kat daha artacapu 
Ticaret Veklletine bildirmişlerdir. 
Bazı afyoncular da ayn ayn istida· 
larla da vekalete müracaatte b~un· 
muflardır. 

. ........... . 
Yane 7Dlt deDilıe doiru ~ 

JOI'._. vtlcutlarnnıya s&nilltı olan ve 
Ml7Ull yUztbıcje, gece vakti tıpkı cSa 
bmekb •••• .... ıawpn. 
---....... 'Mlwtirl;ycriuk kar 
..._ Bia at;taqa ODJar 1111& dalı-,.., ..-_. *~ 
a& .,... ... •nt. ne ya.at ld, çok 

... 111 tlltL •• gh ""'°"' tll '* ı' ...... ,..... _ .7'Jafe-...................... 
-Y--l.KW!. .......... ~ .... 

.. • 1-iaı .....,s pcltılrdlll
mll tek tllell lrdau el ....... 

81'fıWI m ,.., --- HlmM 
.,.., ııh• jaDmL Yana ...... .. --'.bp-... pJajln\ 
lıi•rr "Pf>•••· Tam ,......... 
......... --bit deUtt. .. 
--.... ,. ... dolaycılda. 
aa1ıtm' 4elka,nb, ~ birden kaçı-
_. eöslerftd yilztlme dUrmiı gil
lllyorda, titriyordu. BJr bç d1tk1Jra 
daha_ gWe gU1e yüdme bakmllb 
WuMlal llılttan ayala IUDD lfd· 

..deUl bir ~ ile, tnıer pbi: 
- :.&1kh. 
DıJeıs derin derin 1çın çeımıtş.. 
~un lserjnde duran bal& ar
JEQa ~ glğe dUdlen gösleri, 
lir 6ba açılmamak t\zere ltapan~ 
~ '.BapıQıpn ucunda şa9km bir 

----- ~hıçkıra hıçkıra ağlı
,._ ......... ilüs&u büaa za-
vaJh Klmil de bu manmra karpun
da ~den geçıııit,, aslaıı lilli vii-

..... ~ ..,.'fti: -~ ...... ,.....,~idi-
~ ~Yrill -~ w: 

- Ymk, cliYorft. Zavallı genç 
nlpW- kawpmıduı gitti. 

~ HOca Be1drta de -
t*mllb: 

-~ fa••mma.ym o
War. Ne mm.Ju ona. Şehitlik mer
Wn l •1 lraandı. Hak cftmhmtse aa 
.... ba nnı1taddea pa)'eJ'L 

.,..... l'üat o da - htllDd1 ... .....,. ~. -dlldl-
- ......... ldlljw. oiuJordu. Tam 
1ıll ...... blnman 1'mf, iki elin-
.. bnlıul ~ ...... ır.Dt .. .................. '* Aarall 
... w ..... dtMlmllti ln8mlaı: 
tk e.tı ellndelriDl ortan atDut .. .......... : 

- Al, Kara llebmet. lamDi Y1· ,.. .... 
,. ..... bal de um. 

m. 
l'aJtat. ulan Nur.inin de sol ko

.... ,.••ıqdan abıı kan par. 
~yere damb)'Wdu. Oda 
~ 

nnda idik. o.n•met a11lll .,. eep
baneleri bir yere aaklatn11, ve yerini 
markalamJetık. o gece sıkı bir ytirtt
_.. IÜlÜ o)maden Anadolu hi-
--. 8ettana .......... 'f'll'llll§

tlk, eft&b1an 1nr&1am1, 18 ve balı· 
mm paklann• ve tatanbula mm •· 
balı ftplR"JarmdaD birine at'ımıt
tlk. 

O 11n •kpm ..-ı, Ymuf beyi 
8eyamtta ~ INlmUI. 1-ı-, 
mndın &ecen waıı anWmıe
um. Ababb ...... lllmtl llaberi 
• Oll1l ela.,........ ...... be-
........... ele Plfrdlltmh llY· 
1ıar1 ete •5'1•rww. J'Mat, Y1iluf 
beJ 1aıa 11a111r1•1111' 8"1ftı•ame Ue 

~-= - Blttlla Ilı ele pelrdllJnk, kay 
...,.... fAdHa, 1ll1lk kıymeti 
bl7rtfa cbplll bllr, Kara Keh 
met. Sen 1yt t.annnaMm, ~li cesur 
ve ağır bir delikanlıydı o. Ne yapa
lmı, vatan ve mDJet af oımın Ye kur 
tulabn da lıepimiz tonlann yoluna 
k1nfml olalnn. 

Ankara'dan alınan haberlere göıe 
'ticaret VekAleti alyonculanıi bu 
müracaatini tetkike değer bulmuş 
ve meseleyi veklletin bir müteha&
sıaına havale ederek ifin hallini em
retmi§tir. VekAJ,etin bu kararı af
yonculan memnun edecek bir hal 
ıeklinhı bulunmaaım kolaylaştıra
caktır. 

KansarYatuvar · 
Va tiyatro 

Demi§ ve dlnmiy• gar yqlanbı '* dalla li1milf1. sme,,..m,. 
dofnı llem ytlrtl:yor, bem de yqfa
nmızı, lripimizi ytireğimbe sladlti
)'Ol'duk. Bu 18ılada YlllUI 1-ey bir
clrıı abfnlp dGrmut, yMm1! dikkat 
ıe süzmeğe koyulmU§tu. Biraz bak- Kon .. rv•var eehza-
tıktan sonra sonnuştu: cl .... flnd• ve lly•lro 

Kara lıh'8ıet. 8u paralarla, T•kelımae J•ptlilıcak 
küpe ve yüzük gibi geyleri ne Y~· İstanbul Belediyesi yapılacak ye-
caksmı.z bakayım?.. ni kMaervUtıvar binammn eakt ka· 

- Ne emred6neDia onu. rar muribince. Şebıadeblıfında in-
- KRaf ~ilh titr arzum ıasını kararlaştırılmlfbr. Bu it için 

'ftr. esasen evvelce toplanmış ($00) bin 
Emtet '6abaiım. lira mevcuttu. Bu para yalnız Kon-

- Bu 1280 liranm lıl nHrumı servatuvarm inşası için kAfi . gele
ayınn da, bettb 1trulliı Şamili!! cektir. ~i plln mucibince ayni ı 
brdell Klndle, !500 Urumı da Çar-
pmbadaki nilehama g&ıderin ol· yerde yapılması lhımgelen Tiyatro 

9 binası Komervatuvardan ayrılarak mu mı ..• 
_ Nual obDaa a beykn!. Jate-r- Takalmde yapılacaktır. Hazırlanan 

&en bepdni vereUm onlara!.. proje üzerinde binanın tahmlnl ma· 
- 0tuuıı ahı bllirıdnlL Çok llyet ftatı tesbil olunmaldadır. Bu

meauıua kahrım 6yle yapuBUUL o nun 1,5 milyon lirayı bulacatı zan .. 
~· .UAMan da Top Omer nolunuyor. 
l&tılm llaa beabm1• ~~ .. ~~ 

Ralımetli Şa,mQia 61Gmtlndeld ·····-_, 
bQyQJdGk bdar, ... K&mil ~ 
lll7lk bir ~ l&tll'llliltl 
Kendi hfmn•ne vırdllmm IOO lh'a· 
JI, dlnya ft &hlnt brdetl edindiği 
eül ,..... Seher ülaya terbt· 
miltl. Aals dinle,....., 1U anda 
nearan tr.ı•ıiml lllınt ... et. 
Olve edeyim ki. Slıbiıı abla da, .m. 
l&Dlısı haklmıda ancak bir TUrk ka
dınınuı &ÖR alabileceği bir kadlrb{. 
Urlilt ~. Şehit nipnJw 
ile, yana üirette ~. ~ 
bkhpıak ben, -vri1bJ 1'ıelm. .-..., ..._ ,..._~ 
meacdı: ek 71i11arı ile '*'8yJp M· 
1Ütmektedir. ll'vaıatba. laakild 118V· 

cinin canlı 1U ~il ola Sehel- ab. 
la, timdi lark ... ,........ .,. 
(Cide) Dia ,... ~ lılrlnde 
oturmaktadır. Ve ı.raaa, nftaebm· 
mn mllbank cı•ııilat ....... 11 .. 
ıutan ~. -.tJeree llü:
makta ..... da IQla lgla ...... 
tadır. ~ c6rfln ..... dlaleJiek 
!erim, IU anda JfBe aitadmı ve 11zi11 
~de dailadun. 

<ne..Yar) 

Arbdat dövmeaia 
cezuı 

Mahmut lsmhıd'e Bit genç ar'ka
dap Mahmut tsmatli bayıltıncıya 

kadar dövdülft için SultanaHmet 
Birinci Sulh Ceza mahkemesine ve-
rilmiftir. Muhakeme; Mahmudu 20 
gün hapse mahldUn etmiftir. 

.. rheflulda herk•• in· 
çak çe1une.. alkan ..... 
Sadık isminde bir adam Fatih 

parkında sarhot vuiyette bıçakla ö
tekine, berikine tecavfls ederken 
yakalanmıştır. 

Sadık; Su1tanahmet Birinci SWh 
Ceza mahkemesinde 1 &On hapse 
mahkfbn olmuştur. 

S.bllk•hnan M•rlfttU 
Sebze Wtnde Bmmın paıuau 

çalan aabıkalılaıdan Bemzi dün su; 
WI ,,_.._., w Birinci Şulh 

Cezada ..ıdf edDmlfllr. 

T.... Yelunll• Eslen Kim•• HIM,.m an1.,,, ..... 
Bundan birkaç ,o.n evft1 ~ 

mmle tren çllnlfenk ~~~!DJQ 
ldlvl)MI t..blt 8cl0.,,....,..;;: 
S0..2lS ,...ıarmcla olan bu kadu)ı Çil· 
rıfJ8ll • numaralı tatarın makintatı 
Mustafamn dtln aorpıu yçılmıf" 
tJr. Mustafa wrdili lfaclede, -benim • hlt 1»1qey4mı haberim Joktuf. Bu 

Wııu blstm katar mı 7oba bisclen 
nVeld Jratar - 9'1necl1. ~ 
~ 41emtptr. T_..,.ta ....... 
nıumt mua~ ~..., --

lnhlsartarm yanı 
Sene Bütçesi 
Teknisyenler ve mü

beaclia kadroları 
f ulalaflmlch 

Bütçe Enclimeninde İnhi!Ull'lar 
bütçeıdnln mtizakerfidnde bulun
mak tzen Atıkar&'ya glclen !nhl
aarlar Umum Mldörtl Adnan Ha: 
let Tqpınar'ın An.kara'dan döndü
lünü yazml§tık. 

Yeni bütçedeı, eksper, harmancı 
gibi tiit6n tekntiyenleri, mühendis
ler ve dijer teknik elemanların 
kadrolan takviye edilmlftlr. 

Bu sene yeni bÜtçeye yaprak tü· 
tün ve llgaralarmıizm dıf memle
ketlerde sa.t11ının arttınlniası için 
mühim bir propaıanda: 1ahsisab 
konmuttur. 
Şarap Jhnıeatuu tepik için Me

denbert ihracatçılara wrtlen prim. 
tıebafıatı da arttırdmıftır. 

Bundan bqta memlekette tütün 
hutalıldartle mtıcadele taluılMtı da 
keza yükseltllmf§ttr. 

l!lon zamaillHda tdareee kolonya 
fiPirtoiU fiatmda teml1lt J'&Pılmıt 
olinllına nlmen iyi 'kotorıya!U'm 
piyuada pek pahalı atıldıll. bazı 
kolonyalai'ın etiketlerinde yuı1ı 
mraı. tebbOl etmedill ~· 
IQnden idare j6kiek dereceli, mak· 
bul naatı haiz, ayni zainanda ucm 
J»lr kolonya imal ederek halkm ıyi 
kolonya ihtiyacının temhl lçbı k:a• 
bed91J tertibatı almıftır. Yeni kolon· 
fa 1aktnda piyasaya: Çıkanlacaktır. 

llemlekettmtzin bymetli ibrag 
müaullerlııden biri ollD ti1tone 1': 
yık öidutu tabtyUt ve lhUmamm 
~Iıebllmest içift tGtibı yetiftl
rllen -nuntahlanmııda k6y1Ulttre 
küçük yqtan itibaren tiltlnelWlllbı 
feıınt esaaıar\m Bltetmek llzıriıP.1.
dilfni takdir eden idare, tay mek
teplerinde okutulmak üzere, herke
sı nanlıyabil~eğt sade btr liiıaiı'la 
-, n m~ '11Çt\I ~\ömre biT«fA~ 
tabı hazırlamıştır. YÜİsek ııdedi ta-
bıda basbnlan bu eser bugünletde 
köy mekteplerine tevzi edilecektir. 
liundan başka tütünün kurtlanma

Kadın yüzünden 
Feci bir 
Kaza oldu . . ' ( 

Bir adam kazaen arka
clapm wr.nk 

ôldünlG 
Cl*i'de tütün .. brikasmda q. 

p1ık yapan ~etU. iamind• bin 
Ue karısı Ayte ~ bundan 10 
sün evvel bir kavp çıkmıt ve bo 
dm kocasını bırakarak kaçm11tır • 
Karısının yokluftma bir hafta kat
lıarıa Şerafetttn, pvq ya'Yaf hicra
nna dayanamaz ohnuı ve her gece 
bUrnunu ıöremiyecek derecede iç
ıniye başlamytır. Evvelki akşam da 
ayni tekilde içtikten IClll?& Ciball
deki Htısamettinin kahvesine gid.-. 
rek arkadaflanna derdini anlatnuf
tır. Arkadaılan kendisinin haline a
eıchldarmdm barıpnasın1 aöylemlt
ler ve bu qe tavusutta 1Kılunmayı 
vldetmJflerdfr. Bunun G.zeriDe Şe
rafettin ve arkadaflan hep beraber 
bnlınm bulundalu Kuımpmpya 
ptmlflerdir. Fak.at kanmıuı buhJn. 
dulu mahalleye yakl•fJnca Şera
fettbı: 

c- Ona ayalma bea mı gtaece
lfm? Bu olamaz. O beDJm aya1tma 
gelecett1r •• 

diye balınmYa bqlaml§tır. vazı. 
3etin delflUlhıi ,aren arkacltflm 
ısrar etmiye bqlamı§lll'dır. Şenht
tin arbd8f]umı lmmlk iltememff 
aibi davranarak su dAmek için mtl
aaade iatemif, fakat blru aynldık· 
tan eonra belindeki ~ya *1· 
larak karısmın evine do~ gttdye 
başlayınca Kemal lmıbıde bir iDa
dqı tabancayı almak ~,,..ıa-

ması lçlri fennl temklflin 1\lsıl ya.. """"~vvo..#'VV'wıvo..~.AA..~.AJ'U~~ 
pılacaıına dair de tü4ün ekicilerine 
bir kitap şeklinde öğüt haıırlanmak
tadır •• 

Aynca Türk tütünleri hakkında 

ingilizce bir eser hazırlanmış ve ne
fis bir şekilde basılmıştır. Bu kitap 
New-York serıısinde ve İngilterede 
daiıtılacaktır. 

Cinayet 
Dün aece Kasımpatada 

bir ~nç ö1dürüldü 
Dün pce Kasmıpaşa'cia bir cina

yet oımu.,tur. 
Kasımpqa'da oturan Cemal is

minde biri arkadqı Şerefle rakı iç-

mif ve iyice aarhof olduktan IOm'a 

beraberce "terine gitmek iizere 
yola koyulıJ:ıuşlardır. 

Fakat yolda ild arkada§ uumda 
her nedense kavga çıkm1Ştır. 

Evvell ağızla bqlıyan kavga, son

ra d61üfe mOncer olmut ve Cemal 
Şerefi d6vilnee; Şeref ele yanında 

tapbla tabancasını çekeret c.m.u 
~· Za~ pnç, alcblı ya
ruıın tellrtle derhal· 6lmiiftfirr .• 

IUdtaede Şeref yaralanm .... . 

Lutf1 Kırdann tetkikleri 
Vali ve Beledzye Reisi Doktor 

Lutfi Kırdar bir mayıs bayramı ta· 
tilinden- istifade ederek cumartesi, 
~ ve pazartesi günleri f8hriıı 
muhtelif taraflannda tetkiklerde 
buluıımll§tur. Vali ve ~iye Re
isi bilhassa Kadıköye geçerek yeni 
yapılan yolları ve daha bazı ifler 
hakkında izahat alını§ ve direktif
ler vermiştir. Vali ve Belediye R& 
isi Bebek - latinye yolunu tetkik 
etmif, bilhassa Balta limanında Pe
ritpap. yalısının gazino haline ifralı 
içİ.JJ icabeden malumatı ediıuniftir. 

Eleldrllk, Tramv•y, TU-
net hl•reel bltçeel 
Tramvay, Elektrik, 4.'tbıel idare

leri Belediyeye clevrohmduktan 
sonra bir müdüriyet halinde idare o
lunacaktrı. Btı müdüriyetin bütçesi 
Beledlye bü.tıfMUe beraher obayı;t 
aynca tam1m olunacaktır. 'Sltçenia 
tudild için yu aYiarı Jç&.le Şthlf 
Mec!llll fe'VkaJIA tçtldli davet o
lunacaktır. 

Vaıt ve Belediye ntli Ltift Km: 
dar, bUC(iıı Silivri'ye lfderek orada 
yeni yapılacalt cal8n biilı:Omet bhı11: 
lll1U1 temelini atlıcaktır. 

İatuabul'da yapµaeak o].q a.ı. 
diye binası bu .... Belad17e W.. 
tından tahlil olwıaKlt varidat faz. 
lısmdan yapılaealrtır. Bu if için~ 

lat.nlMll-An._._...__ ..,,. .... ,,.....,_n 
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3 MAYIS 1939 
YENISABAH 

Almanların 

Rusya da, Almanya da H~!a!v~a~~!f~d., 
O r d U 1 a r H . milyon nüfuslu Almanyanın bu gün. 

1 n 1 n a z ı r kü hudutlar içinde yaşayamıyacağın· 

O 
~~~~~~ 

ıd "" e·ıd· d. fus faz1asmı göndermek için müs-

u gu n u 1 1 r ı !:~!:~.eı~:b:~eis:::::~:~~ler:ı::::! 
(B~t•r11 fı 1 inci !avfa.n117.da' , bu mudur? Eğer böyle olsaydı doğ-

eden mütearrızlara. karşı konulacak r . ' d d • '"'u'"ste·~1eke tabi-haktk• k . 8 • J . l. . . ru an ogruya cıu. uu • 1 uvvettır. Sovyet milleti, o- ır ngı iZ gazetesının rini kullanmalarında ne mahzur var .. 
nun partisi ve hükUmeti bütün bun- Hab ~rine nazaran dı? Zaten müstemlekelere ait talep-
l~n so~ hadiselerden çok evvel der- terini de görüyoruz. Her ne müll-
pış ~tt~kleri için gerçek surette kuv- Harp takdirinde bir ha:M ile cMüstemleke. kelimesi ye-
vetlı bır ordu teşilki yolurıda her şe- kı•ım Rus ord..aau TUrk rine cHa"at sabash tabirini kullan-
yı y~pn:ışl~rdır. kumandasında mışlarsa ·bu hareketin· tevlit ettiği 

. Mılletımız bıHyor ki, ordu harp i- suitefsirleri tashihe kalkmaları ikti-
çın tamamen hazırdır. Mılletimiz çah~acak 
barışı seviyor ve bunun büyük men- Londrada çıkan (Dey!i Herald) 
faatlerinl tamamen müdriktir. o. gazetesi1''n yazdığına nazaran, 
nun için büt:fin dünyada mücadele Sovyet Rus31a Hariciye Komiser 
ediyor. Fakat ır.illelimiz ayni za- Muavini Potemkin, ingiltere ı·e 
manda mücadele etmesini de bilir Fransa tarafından teklif edileıı 
ve sever. Böyle bir mücadelede, misaka Türkiye de dahil o1duğt~ 
taın ve nihai ?.:afere kadar silahı el- takdirde, Rus hükumeti, Tiirkiye-
de nbırakınıyacaktır... nin talebi miktarında Rus ordusu, 

Mare~t Göring'in şiddetli tayyare ve donanmasını Tiirk za-
bir nutku bitıerinin kumandası altına vermi-

Berlin, 1 (A.A.) - 1 mayıs bay- ye amade bulunduğunu bildirmi.?
ramı dün akşam Luftgarten'de ya- tir. 

pılan büyük bir tezahiiratla nihavet ı--------------·-.. 
bulmuştur. rit talebine gelince, bu talep F'olon· 

Göring, 15 bin kişi önünde bir nu- yanın denizle irtibatını kesmek, e-
tuk söyliyerek demiştir ki: koncmik ve belki de politik istik· 

.,_ Yabancı memleketlerde Al- lalini azaltmak arzusudur. 
ınanya'nm diğer milletleri tehdit •Rumanya, bir karış toprak 
ettiği söyleniyor. Biz kimseyi tehdit veremez• 
~tn:1iyoruz. Fakat bu Almanya artık Bükreş, 2 (Hususi) - Başvekil 
ıktıdarsız değildir. Artık onunla oy- Kalinesko i~çi Korporasyonlarının 
nanamaz. ilk kongresinde söylediği nutukta 
Unutmayınız ki, Führet ve mua- memlekette fikir ve azim bütünlü

vinleri cephede muharebe etmiş ğünü tebarüz ettirdikten sonra 
kimselerdir. Harbi tanıyoruz ve b!l komşu bir memleket Rumanya'ya 
ada':°ların idare edeceği harp kuv- karşı mütalebatta (Bulgaristanın 
vetıı ve kıymetli bit· surette idare Dobruca mütalebatı) bulunduğunu 
edilmiş olur. sö~·liyerek demiştir ki: 
Alınanlar birlestiği vakkit yenil- - Komşularımızla iyi münase-

mez bir millettir Dünyanın hiç bir betler idame etmek istiyoruz. Fakat 
kuvveti Almanyayı yıkamaz... topraklarımıza temas edcx:ek her 

Polonya, Rusya ile müzakerelere hangi bir teşebbüs en şiddetli mu-
girmed~ kavemetle karşılaşacaktır. Bir karış 

. Varşova, 2 (A.A.) - Fransa • İn- toprak verecek değiliz. Bu, Ruman
gtltere ve Rusya arasında bir anlaş- y>anın millt siyasetidir.• 
~a akdi için yapılmakta olan müza- Gafenco, Romadan da an lcışma 

erelere Polonya'ntn itiraz ettiğine ile ayrıldı 
dair yabancı memleketlerde çıkarı- Roma, 2 (A.A.) - Gafenco, Papa 

· lan haberlerle Polonya • Sovvet tarafından kabul edilmi5tir. Gafen
komşuluk münasebetlerini bo~ak co, Hariciye Nazırı Kardinal Mag

, için yapılan teşebbüslere cevap ve- lione ile görüşmüştür. 
ren Kurjer Polski diyor ki: İtalya ile Rumanya arasındaki 

«Çok iyi bir menbadan aldıg~ ımız görüs_meler, bilıimel hfüıma • ermi~-
rnal' • • urnata göre Polonya mezkur mü- tır. 
zakerelere iştirak etmemektedir. Görüşme]er dostane geçmiştir. 
Sovyet • Polonya münasebetlerine Polonya - Almanya rnilnasebatı 
gelince, bu mesele münhasıran Po- için, Roma'mn Gafenco'yu Polonya
lonyayı alAkadar eder ve onu Po- nın Dantzig hakkındaki Alman mü-
lonya bizzat kendisi halledecektir. talebatmı dostane bir surette tetkik 

Bek'in vereceği cevap etmesi için müdahalede bulunmıva 
M Varşova, 2 (A.A.) - Mebusan iknaa çalışmış olduğu ahmin edil· 
H ec~~inin 5 mayıstaki içtimaında, mektedir. 

1 
ancıye Nazın Beck beyanatta bu- Londra'da1d Alman istihbarat 

unacaktır. memurları çıkarılıyor 
Leh sosyalistleri milli müdafaayı Londra, 2 (A.A.) - Mareşal Gö-

tasvıp ediyorıa,. ring'in gazetesi olan National Zei-
nü":.:ş~va, 2 (A.A.) _ ı mayıs gü- tng'un muhabiri Londradaki Alman 
kü ~tun m(>mlekette mutlak bir sli- İstihbarat Bürosunun şefi Yon Ro
~ ıçınde ge~miştir. Bevnelml lel sele on beş gün içinde tngiltereden 

~azt~ıt . dolayısile, çok sc~elerden- çıkması için Dahiliye ~·czare1:ince 
h ~r rınci defa olarak açıkta teza emir verilmiştir. 

u;at yapılmamıştır. Toplantıl~r- Diğer taraftan İngilterede misafir-
~a nız 'kapalı verlerde yapılmıştır' perverlikle telif götürmiyen fa.ali-

u toplantılarda soz so"y1· · yetlerde bulunan diğer bazı Alrnan-
y l' t ıyen SOS• 8 ts hatipler, amele kütlel . . ların da bir listesi Alman Büyük 
tnilU müdafaa davasındaki federkı~ın Elçiliğine tevdi edilmiştir. 
lık h a ar- İ 
T ru u üzerinde israr etmişlerdir Bunlar da on beş gün içinde n-
oplantıların sonnda Alına · giltereden ayrılacaklardır. 

raf d • nya ta-
mı ın an Polonya devletinin tama- lngiltere'de askert kayıt başladı 
t Yeti ale~ hine yapılacak her türlü Londra, 2 (A.A.) - Askeri mü-
n:ııri~za ke.r~ı mukavemet lüzumu. kellefiyet hakkındaki kanunun met
edn 

1
n eden karar suretleri kabul ni evvelki akşam neşredilmiştir. 

rn §tir. Kanunda 20 yaşına gelen ve 21 ya-

mı Bdlrç~k fabrikalarda ameleler bir şını henüz ikmal etmemiş olan bil· 
o""n eliklerini ·m .. tün erkek İngiliz vatandaşlarının 
tahsis t ' mı mudafaayı:ı İngiltere'de bı·r askerl talı'm devre-

p l e mtyı karar vermişlerdir 
cOottonya, Çekoslovakya değildi;, sine iştirak etmek üzere kaydedile-

ava 2 (A A ) ce.~i tasrih edilmektedir. 
llhat büt' 1 . - Senatoda tes- IS çes nln m" k Bu suretle davet edilen gençler, 
Bında Umumt har ~za eresi esna- milis sıfatile hizmete alınacaklar ve 
hın kumandanı ol~neGKanada alayı- 6 ay talim devresi geçireceklerdir. 
b h ! eneral Gries 
~ ngUtere lle daha sıkı bir t • Fasılasız devam edecek olan bu ta-

;~~~ mesai ve İngilterenin -Yapt~:~ lim devresini ikmal edenler, üç bu
t • hazırlıkların arttırılmasını 

1 
çuk sene rnilddetle yardım kıtala-

ernıştir. s. rından birinde veya munzam ihti-
N'ew-York 2 (AA yat kuvvetlerinde hizmet ededek-

BUyük El ' · .) Polonya lerdir, 
bul çisi Potocki şu beyanatta 

unrnuştur: 

Polony ç k 
Alnı ~· e o-Slovakya değildir. 

anyanın D · , 
haıtgi b. h anzıg e karşı her 
ol.arak tır nreketl bir harp sebebi 

elfiltict edil ek , b'tl ec tir, 
~ .ı.41 erin ltortd d 

or an geçen bir ee-

~·- .. 
ALMAN - FRANSIZ TİCARET 
M:üZAKERELERt BAŞLIYOR 

Paris, 2 (A.A.) - Fransızlarla 
Almanlar arasındaki ticari milzake
reler, bu gün öğleden sonra. Ticaret 
Nezaretinde baelıyacaktır. 

za ederdi. Bunu da yapmayışlarına 
nazaran, Almanyanın Avrupa kıt'a
smda bazı istikametlere doğru ya
yılmak ve oralarını zaptetmek iste
diğine hilkmedenlec bu düşüncele
rinde mazur görülmek zaruridir. 

İptida Versay muahedenamesi
nin haksızlığı iddiası ve sempatik 
bir çehre ile mücadeleye atılan Hit
ler, sonra Almanların cHayattan 
mahrum. bir halk olduğu sözlerini 
ortaya attı. Daha sonra devlet hu· 
dutlarının halk ve kavim hudutları-
na uyması lüzumunu müdafaa etti. 
Açıkçası, Alman devleti hudutları 

haricinde Alman milletine mensup 
fertler bulunmamasını istedi. Bun-
tarın hepsine akıl erdirmek kabildi. 
Fakat hariçteki Almanlar da Al
manya devletine ilhak edildikten. 
büyük Al'llanya teşekkül ettikten 
sonra, Hitlerin iştihası yine süku
net bulmadı. Bilakis, gördüğü mu
vaffakiyetten dolayı sesini bütün 
bütün amir, mütecaviz ve pervasız 
bir surette yükseltti. 

İşte 4'Hayat sahas1> davası bu 
son mütehakkim, mütearrız safha
nın arzettiği zehirli bir meyvadır. 

Hitler ''e nasyonal - sosyalist 
şefleri ötedenberi zihinlerinde bir 
cihangirlik hülyası beslerler. Hitler 
yetişecek Alman gençliğine telkin 
edilmesini istediği fikir ve kanaat
ler arasına bir memleketin nüfusu 
ile mesahai sathiyesi yahut sahası 
arasında bir münasebet bulunması 
esasını da sokmuştur. Hasılı, bugtin 
Almanya tam manaaile ckabma s•. 
ğamaz• bir hale gelmiştir. 

Almanya taşmak ve istila etmek 
istiyor. Etraftaki milletleri de Al
manyanın bu emir ve işaretini an
lıyarak kendilerini birer kurbanlık 
koyun diye 1,,ılkdime koşmadıkların
dan dolayı kabahatli buluyor. Bu 
kadarı gUlünç olacak kadar mana
sızdır ve sabrı taşıracak kadar faz. 
la dır. 

Hitler •.Almanyanın hayat saha· 
sını. tayin ve tesbit etmeyi şimdilik 
müphem bırakmayı ihtiyata mtn-a
fık bulabilirse de etraftaki memle· 
ketler ittihaz edecekleri hattı h~ e-
keti kararla~tırmak için bunu di.i
şünmeğe ve tahlil etmeğ·e mecbur
durlar. 

Almanlar büyük devletler ara
sında dünyanın paylaşılması hare
ketine yetişemedikleri ve yağmadan 
mühim bir hisse alamadıkları için. 
gözlerini şarka çevirmişlerdi. O za
man. ya kında mirasına konulacak 
hasta bir adam, bir Osmanlı impa
ratorluğu vardı. Almanlar işte bu 
imparatorluğu istismar etmeyi ta· 
sarlıyarak bir Bağdad şimendüferile 
Basra körfezine kadar uzanmak is
tediler. Alman Kayserliği Almanya
nın .:Hayat sahasmlt> bütün Osmanh 
imparatorluğunu kaplıyacak ve Baı:ı 
ra körfezine inecek kadar geniş tut
~ıtıcıtu. Sonra, bu yağlı parç<ty1 ona 
tamamen yutturmıyacaklarını göre
rekumumt harbin arifesinde, Os
manlı imparatorluğu ile gayet doc;f:. 
göründüğü bir devrede, gizli gizli 
başka devletlerle müzakereye giriş
ti ve Osmanlı imparatorluğunun 
onlarla !:>eraber .nüfuz mıntakaları-
na .. ayırmak hususunda mutabık 

kaldı. Hatta bu müzakereler Türk~ 
lerin kulağına giderse kuşkulanma
smlar diye Londradaki Alman se
firine sakın nUfuz rnıntakası sözü
nü kullanma \iye ayrıcş. emir de ve
rildi. 

Rejimler değişiyor, fakat millet
ler ve siyasetler iştihaJarını, hırsı· 
cahlarmı terketmiyorlar. Bitlerin 
kasdi surette müphem bıraktığt 
cHayat sahasıt tabiri altında Bal· 
kanların ve TUrkiyenin de dahil o
lup olmadığını sormak hakkımız de
ğil mldtrT H ... ,.i .. Cahid YALÇIN 

T _Efil s 

Şehi. Mec ~isi 15 Gün 
Dalla Çalışacak 

Bütçe kabul edildi hastahanelerde taşralı her 
hastadan günde 7 5 kuruş alınacak 

Anadoluda 
Otel Meselesi __ _... ..... . 

İstanbul Şehir Meclisi dün saat 
a de Vali ve Belediye reisi Doktor 
Lutfi Kırdar'ın riyaseti altında ni· 
san devresi son toplantısını yapmış· 
tır. Fakat bütçe tamamlanmadığın
dan ve encümenlerde mevcut bazı 
işler bir neticeye bağlanmadığından 
Meclisin daha 15 gün lemdidina 
karar verilmiş ve bu karar kabul o· 
lunmuştur. 

Dünkü Meclis toplantısında, ruz
namenin birinci maddesini teşkil e· 
den Belediye varidat ve masraf büt
çeleri hakkındı Bütçe Encümeni eıt
babı mucibe layihası madde madde 
okunarak kabul olunmuştur. 
Esbabı mucibe lıiyihasında encü

men, bilhassa Belediyede veni ya
pılacak teşki1at neticesinde açıkta 

kalacak memurların hakkı mükte
seplerinin muhafazası ~akkm~a en- l 
dişe du~·du~unu tebaruz ettırereK 

bu hususta makamdan izahat iste
diğini ve makamın vapılacak teşki- j 
Iat itibarile kadrolar haricinde kala-

' cak hiç bir memurun açıkta bLrı-

kılmayıp herkesin münasip bir me- ~ 

muriycte tayin olunacağı seklinde

ki izahatının Enci.imence memnuni
yetle telakki olundu~unu tebnrüz 
ettirmistir. 

Encümenin esbabı nrncibesine na
zaran bu c:ene Belediyeye ait işlt'ı·

de istişare suretile ihtisaslarından 

istifade edilecrk zeyata verilmek ii
zere istişari komisYonlar hakkı hu
zur namile bir madde açılarak 3.300 
lira konmuştur. 

Belediye ~·ardım faslından Esnaf 
hastanesine cemiYet tarafından ~'a

pılan müracaat üzerıne 3748 lirnlık 

bir yardım vapılmıştır. Bunun mii-

zakeresi sırasıı:da azadan aYuk!\t 
Fuat Fazlı Esnaf ha.,,tanesine )'apı- l 
lan yardımın mana ve mahiyetini 1 

sormuş ve Vali şu izahatı vermiştir: 

«- Esnaf Cemiveti para birikti- 1 
rerek bu sene biz hastane tesis et
mişti. Ben bu hastaneyi gezdim ,.~ 

gördüm. Çok beğendim. Hast.ane

nin tesisi yeni olduğundan, biz bir
kac sene devam etmek sartile böv- ı 

• - - 1 

le bir yardım yapdmasıııı doğru 

bulduk. demiş ve bu izahat üzer;ne 
yardım kabul olunmuştur. 

La\"ihanin 79 uncu faslında bu 
sene Belediye tarafından açılacnl< 

halk hamsmları için konulan tahsi-

satın müzakeresi sırasında da Vali İki gü.ı evvel gazetelerde Anado· 
ve Belediye Reisi izahat vererek lu Ajansının vermiş olduğu küı;ük 
Belediye tarafından açılacak ha· bir havadis intişar etti. Muğlada 
mamların bu sene bir tecrübe malıi· Belediyenin ya9tırdığ: modern bir 
yetini haiz olacağını ve gelecek se- otelin kiişad resmi icra edilmiş. 
ne bu işe daha fazla ehemmiyet ve· Dünyanın bu kadar karışık, her 
rilE'ceğini tebarüz ettirmiştir. işin bu kadar muazzam ve tehlike-

Belediye hastanelerinin masarifatı 1i bir muamma halıni almış oldu • 
tetkik olunurken Zahit Ural söz ala- ğu böyle günlerde, bn telgrafa dik
rak demiştir ki: kat eden ve manasını düşünenler in 

c - İstanbul hastanelerinde her çok az olacağım tahmin ettiğim için 
sene (100) bin kadar hasta tedavi o- burada bu hAdise U:ı:erinde durm~{· 

lunmaktadır. Benim bildiğime göre yı faydalı görüyorum. 
bunlardan aP.~ak (25) bini İstanbul· Anadoluda ııeyahat etmiycnler, 
ludur. Diğerlerini İstanbula taşra- yurdumuz için otel meselesinin ne 
da.n gelen vatandaşlar teşkil ediyor. kadar ehemmiyetli olduğunu im • 

Hastane masrafları İstanbt Jl Be- kanı yok anlıyamazlar. Bugün ka
lediyesine her sene (AOO) bir; liraya sahalardan sarfınazar, Şarki ve 
mal oluyor. Merkezi Anadoluda, içinde blr yol-

Bu paranın tamamını İstanbul cunun rahatca ikamet edebiltteği 
halkı veriyor. Halbuki taşra belecH- temiz ve modern oteli olmıyan şe
yelerinin delAletile İstanbula. tedavi hir ve vilAyet merkederimiz pek 
edilmek maksadile gelen hastalar i- çoktur. Biraz tifo; ve rahatına düş
çin mensup oldukları belediyeler- künce yolcular bu otellerde ve ba
den muayyen bir para istesek bu zan da hanlarda bu yüzden çok ~•
suretle hastane rnasaririnin mühim kıntı çekmektedirler. 
bir kısmını elde etmiş oluruz, de- Tren ve vapur ilcretlt>rinde bil • 

· vük tenzilatlar yapmak suretile miştır. 
1 

J 

Bu sual üzerine makam tarafın- m~mleket 1ur'zmini canlandırmak 
isteyen hükı\metin bu gavesindc den izahat Yerilmi~tir. Verilen iz:..ı- • • 
muvaffak olması için mahalll bele

hata nazaran Sıhhive Vekaletinin 
di ·e1erin de Muğla Beledi~·esine 

bir kararı ile b'r vili\yet hastanec; in-
imtisalen modern oteller ve lokandt> tedavi olan diğer bir vilu~·et in 
talar tesis etmeğe teves!lül etmesi 

hastası icin o vilayet diğeı·ine gün-
cok temenniye şayandır. 

de 7:l kuruş teda\•i masrafı vermivc Bu modern otel ve lokantaların i-; 
mecburdur. Beledi\'e bunu bu ~ene kinci derecedeki sehirlerimize 1ki 
bir hazirann 11 itibaren tatbik ed('- büyi.ik favdası olacaktır: 
cek ,.e o 1amandan sonra sehrimiz- ı _ Yolcu ve seyyah celbetmek 
de tPdavi olunan lrnstalan için ta~- suretile oranın iktisadi inkişafına 
ra beledi~·elerinden günde 75 ku- yardım e' mek. 
ruc; istenı>cektlr. Azalardan bazısı 2 _ o muhite sıhhi VP modern 

bunun kabili tatbik olamıvacağını bir şekilde yaşamanın yollarını öa
sövlemislerdir. Bunun ü,erine ri- retmek. 
yaset bu ise bir çare bulacağım va- Bunların ikisi de blriblrinden 
detm~tir. mühim şeylerdir. O bdar ki hattA 

Belediye varidat ve masraf büt- hükılmetin bile ikinci derece şehir
çeleıi kabul olunduktan sonra mül- lerimizln belediy~lertne, böyle mo
hak bütçenin müzakeresine geçil- dem müesseseler vilcude getirme

sini emretmesi cok yerinde bir ha-
miş. fakat Konservatuvar hakkında 

reket olur. 
istişari mahiyette yapılan tetkikler MURAD SERTOOLU 
neticesinde verilecek rapor ve --...... ----~~-lll!!!!l'!!l'Wllll!ll!l
de Konsen·atuvar büt<,:esi Üz<'rinde 

bazı değişiklikler yapılması rivaset • 
tarafından kararlaştırıldığından 

Konservalııva r bi.itcesi üzerinde 
tehir olunmuştur. Ve meclis bundan 
sonra cuma günü toplanmak üzere 
dağılmıstır. 

Milli Şef im -z 

SüvarilP.rimiz Muso- = Nafia Vekilinin 
lini Müsab.akaıarına 1 Beyanatı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Ankara palasta bir öğle ziyafeti vtr· 
mic;itT. Ziyafette Fransız Büyük El
çisi Massıgl~. Hariciye Vekili Şükri'.. 
Saracoğlu, Millı Müdafaa Vekili Na
ci Tınaz ile Milli Mi.idafaa \'e Genel 
Kurmav, Hariciye Vcknleti ve Fran
sız büyük elçiliği erkanı hazır bu-
1 unmu.şlardıı. 

Haz~rlanıyorlar 
Roma, 2 (Hususi) _. Bu gün H 

i.incü beynelmilel Roma atlı mani 

müsabakalarının Littorio ve Pincio 
mükafatı müsabakaları yapıldı. Bü-

yük alaka ile seyrcdılen müsabaks.
lar<la .:ıl<le edilen neticeleri bildiriyo
rum: 

Littorio mükafatı: Pincio müka· 
falına girecek hayvanlardan ma-

ada bütUn atlara açık tasnifi za
man ve hata üzerine 10 uncuya ka

dar mükafat verilen bu müsabakada 
derece alan süvariler şunlardır: 

1 inci binbaşı Brikman (Alman) 
147.8, 2 nci mülazim Kocya 151..1, 
3 üncü yüzbaşı Sigora.nar (Ruman· 

ya) 2.5.8, 4 üncü yüzbaşı Markovi•: 
(Portekiz), 5 inci mülazim Fayer 

(Portekiz), 6 ncı ve 7 nciliği ıtalyan 
8 inciliği Rumanya, 9 unculuğu Le-
histan yüzbaşısı almı9, meşhur olim 

piyat §ampiyonu Alman _yüzbaf]ısı 
.. tsse onuncu olmuştur. 

Pincio müknf atı: 
Bütün atlara açık, tasnifi zaman 

üzerine ve her milletten 6 atın gi
rebileceği bu müsabakada dıı: 

1 inci yüzbaşı Hatsse (Alman) 
2.2, 2 inci yüzbaşı Gotsyer (ıtalyn) 
2.8, 3 Uncu yüzba~ı Kolis (Lehistan) 

4 UncU blnbaeı Şafer (İngiltere), 5 

inci millllzim Vaytman (Almanya) 
olmu~tur. 

TUrk sUvarileri cumaya yapıla
cak Mussolini kupası müsabakaları
na hazırlanmaktadırlar.,> 

(Ba,tarafı 1 inci aavfamızda) 
- Nisanın yirminci günü öğleden 

sonra Alman De,·let reisi ellinci yı
lını kullayan misafirlerini kabul et
t ik! ri sıl'ada heyetimize karsı hu
susi bir alaka \'e nezaket göstermiş
ler ve sözleri arasında milletimize 
ve Atatürk'e ,.e Milli Şefimize kar
şı bircok vesilelerle takdirkarlık ve 
hayranlık duygularını tekrar eyle-
mişlerdir. l 

Şerefli milletimizin ve büyük şef
}Primiıin yabancı bir memleketin ı 
dostluk havası içinde büyük bir dev
let reisi ağzından samimi ifadelerle 
takdiri heyetimizi çok mütehassis j 
etmiştir. 1 

İnsan Türklüğün ve Türk olına-1 
nın şeref ve iftiharını böyle fırc;at- 1 
larda ne geniş bir ''ÜS'atle hisserli
~·or. Yeni Alman Devlet ricali hu-
su sile Haricive Nazırı Fon Ribben
trop memleketimize ve hepimize 
kar!;ı nek samimi hisler ve ifade-

!erle Führer'in hissiyatına ayrıca 

icıtirak etmiş bulunmaktadır. 

Merasimden sonra Almanya'nın 

birçok şehirlerini gezip dolaştık 

Devlet merkezinde olduğu gibi ora
larda dahi samimiyet ve hüsnü ka
bul gördük. 

Esasen ben ve arkadaşlarımın ek
serisi Almanya'yı pek eskiden tanı
rız . Fakat bu defa gördüğümüz Al
manya Üçüncü Rayh idaresi altında 

daha geniş ve şümullü bir tekamül 
ve faaliyet göstermektedir. Bu de· 
ğişiklikler arasında bilhassa askerin, 
partinin ve milletin kaynaşmasın'l 
ve tek bir varlık haline gelmesine 

Fransız sefaretinde ziyafet tıe 
su va re 

Ankara 2 (A.A.) - General Wey
gand şerefine bu akşam Fransız Bü
yük Elçisi M . Ma.:;sigly tarafından 

bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette 
Başvekil Refik Saydam, Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu, Mılli Mü

dafaa Vekıli Naci Tınaz ile İran. İn
giltere, Polonya, Rumanya Büyük 
Elçileri. Yunan elçisiyle sair zevat 
bulunmuştur. 

Ziyafeti parlak bir suvare takip 
etmiştir. -·-'rUNUST AKI ALMAN KONSOLO
SU VE KARISI KAZADA öLDO 

Tunus, 2 (A.A.) - Almanyanm 
Tunus baş konsolosu Von Biberstein 
ile refikası, Aouinina yolunda Tu

·~usa 10 kilometre mesafede bir o
tomobil çarpışması neticesinde öl
mUşlerdir. 

vesile olacak muazzam müe~seseler 
meydana getirilmiştir. Sanayi inşa
atı ve imar her tarafta fevkalade 
büyük bir inkisaf göstermekte ol
duğu gibi, yeni otomobil ·yolları şe
bekesinin miikemmeliyeti, hava mü
nakalatı faaliyeti ve dizel motörle
rile işliyen trenler Almnnya'da me
safe ve z.amaıı mefhumlarını orta
dan kaldırmıştır. 
A1mrınyada gördüğümüz bu ge· 

niş tekfönülü burada bir iki satırla 
anlatmanın kabil olamıyacağmı el
bette sl.z de tı:ı pdir edersiniz. Fakat 
Ankara'ya hareketim ve vaktin 
darlı~ı dolayısile bu kadarla. ikt~fa 
ediyorum.> 



S.Jfaı' -. 

HERKESiN 
ANLAOIGI GiBi 

Ya Sahiden Öyle Sansak 
Alman Devlet Reisi Hitler, Roo

seveltin mesajına cevap olarak, iki 
buçuk saat süren humma ve tehdit 
dolu bir nutuk söyledi. 

Ertesi günler bizim matbuattaki 
tefsirleri gözden geçirdik. Şeniyet
lerin mahiyet ve istikameti, hadise 
ve bakikatlerin yönünü sahiden o
rada yazılanlar gibi zannetsek kork
mamamız ve avunmamız kolay ola
cak! 

Bir baş muharrir hükmünü şöyle 
veriyor: .mtıer yepi birşey söyle
medi!,, fJk hayret. Bu calmancadan 
başka bir dille konuşmadı. demekse 
kabul. Ukin yeni bir fikir ve talep
te bulunmadı manasına geliyorsa 
laf anlıyan beri gelsin demek, lü
zumlu bir tavsiye olacak. Danzigi 

. alacağını, Polonya koridorundan yol 
· geçireceğini, İngiltc:ne ve Polonya 

ile muahedeleri feshettiğini, hiç bir 
konferansa gitmiyeceğini, canının 

' istediği devlete canı isterse garanti 
verebileceğini söyliyen Hitler, hiç 
bir zaman bu kadar vazıh, bu kadar 
•ehditkar olmamıştır! O, Anchlus
ten, Südetler ve Çekya işgallerin

den evvel çok daha ihtiyatlı, çok da
ha sulhperver görünüyordu. 

Hitlerin söylediği c Yeni şeylen 
rlir ki; şimdi biltiln Avrupa'yı yeni 
tedbirler nizamı etrafında toplamı
ya mecbur etmiştir. Cehlin veya vu
kufsuzluğun bu derece rahat rahat 
izhan bir muharrir için ne kadar 
ihtiyatsız.lık! 

Diğer bir baş muharririn maka
lesine baktık. İlk sözler şöyle: cHit~ 
lerin nutku aktif değil, passifti!>. A
caba hitabenin cAktif!, olabilmesi 
için Hitlcr'in bu sözleri Rayhştag 

kürsüsü yerine bir ordu başında 

Danzig'c girerken, trampete çaldı

rarak söylemesi mi icabederdi? Ha
liseleri kavrıyabilmek bertaraf; 
türkçe bilmemek bir muharrir için 
büyük noksan her halde ... 

Sabah havadisleri hırdavatının 

kabasını alıp ötesini beri ederek tur
fandacılık yapan bir kalem sahibi 
ise; .Hitlerin nutku endişeleri izn
le edemedi~> diyor! Bravo! Yine o 
kadarını anlıyabilmiş! Havanın ka
palı olduğunu gören bir adam, bu
nu yanındakine söylerse; cGüneş 

doğunca gündüz olur> akıldaneliği

olsun cinsinden bir clfıf, farzedile
bilir. Zekfı eseri olduğu için değil, 
müşahede mantığı zaten meydanda 
buiunduğu için ... 

Türk efkiirı umumiyed, Bitlerin, 
Türkiyeyi de ilgilendiren Ye eninde, 
sonunda mutlaka alfıkalandıracak 

olan nutkunun hakiki mahiyetini ve 
Alman hegemonyasının ne demek 
olduğunu ancak büyük hocamız 

Hüseyin Cahid Yalcın'ın makalele
rinden öğrenebildi. İ1im kadar ceh
le de seıam durduran siyasi kemalin 
millete bir üniversite mikyasında 

niçin lb.ım olduğunu ispat eden şu 
hadise; mesleği hokkabalzıktan uzak 
görmek istiyenlere bir ders teşkil 
ettiği gibi, en büyük ümidimiz olan 
gençliğe de bir ibret misali vermiş
tir zannındayız. 

Kültür hayatımızın hal ve istik
bali hesabına büyük bir ümit ve in
kılAp membaı olan sergi ile kongre; 
ikisi de yüksek birer ilim adamımız 
olan Ba§vekilimiz ve Maarif Veki
limiz tarafından acıldı. Dün; ser
best olmayı ve serbest konuşmayı 

din haline getiren üstadım Ağaoğ
lu'nun, her kelimesi kıymet yüklü 
bir makalesini okudum. Türkiyede 
mütek5mil ve hakiki bir irfan mü
essesesi için zaten hep istediğimiz 

milli kültürün resmi kısmını kat'i 
olarak plftnlaştırmak, diğer neşriyat 
fçin de mesleki teşekküller yapıp 

fertleri, hürriyet ve haklarını . ga
ranti ederek, serbest bırakmaktır. 
Matbaacı endişeleri bunların dışın

da ve aşağısında kalır. Umduğumuı: 
inkılAp, realist Manrif Vekilimizin 
bnşnramıyacağı birşey de değildir. 

Feridun Osman 

Seyyahlar Dün Geldi 
Alman bandıralı Mil Voke vapu

ru ile evvelki gUn şehrimize gelen 
ınuhtelü milJetlere mensup 500 ·sey
yah dün de şehrimizin görülecek 
~erlerini gezmişler ve akşam saat ,1 de ş~rimizden ayrılrnış1ardır. 

Y&NISAaAH 

---~-

Köroğlu Yeis İçindeydi 
Ayvazla Hoylunun Kendi Hatası Yüziinden Esir 
Dü:şmesi Koca Yiğide Sonsuz Bir Acı Veriyordu 

-28-
Köroğlunun t~ess\irtiuU herkes anl!ldığı l~in kim

se yanma gelmcğfı, ona. söz söy1emeğe cesaret ede
miyordu. Köroğlu bu yüzden kendisini adamalulh 
içkiye de kaptırmı!)b. Gece, gündüz demiyor, içiyor
du. Fakat bütün sarhoşlar gibi içtikten sonra sızmı
yonlu. Herkes uyuduktan, kendindP.n geçtikten son
ra ~, yine ~ı eline alıyor n söylüyordu: 

~ . 
Pınar ba.~mdan bulanır, 

tner ovayı dolanır, 
'*nde ~,ok mallar tafaım. 

Dağlar duman oldu, 
Çayır çimen oldu, 
Den yarimi görmedim, 
Hallın pek yaman oldu. 

* Rlç o\·aya inmedin mi! 
Gam ~u sn•lan dönmedin mi? 
A~k ödlinde yanmntlın ını? 

Dağlar duman oldu, 
Çsıyır ~imen oldu, 
Ben yarimi gömıetlirn, 
Halim pek yaman oldu. 

* l'az J.:Or.11emi5 kış:ı benzer, 
Derd görme~ haşa benzer, 
Çok i~·mis sarhot-a ben7.er. 

Dağlar duman oldu, 
~·ayır çimen oldu, 
.B<>n yarimi ~c•rmedim, 
Halim pe!< )·:ırnan oJcJ, 

* K<iro~hı serinden geçti, 
Aşlun dohı-.undaıı i~ti, 

A) \az geliıJ lıundn.n geçti. 
1>n.ğfar duman oJclu, 
Ça) ır f;immı oldu, 
nen )nrimi görmedim, 
Jlolim pek )'aman oldu. ,, 

BaL.an tla cosu) orılu. l~ırtmalar, boralar, lrasır
galar gibi co~u.yonlıı. O znman ondan sakımlmah ,.e 
ka('ıoılmah idi. Çünkü hir yıldırım gibi çamcak yer 
arı)·orclu. Elindel<i :ınz. -0 zamanlar İzhrap (eken bir 
kahraman gihl, Köroğlunun kendi bağrı, krndi içi 
gibi inliyordu: .... 

Yike dağlar başlarında, 
Kar bir ) ana, kı~ bir yarın., 
Titretir ağzım l<;inde, 

Dil bir ~·una, di1' lıir yanaı 

k 
3ahar olur, sular co::;ar, 
Yüce dağlardan yol a.581 

Bir gün olur ayrı dü~r, 
Le~ bir yana., ba., bir yana.. 

~ * Nidelim beyler nidelim, 
Baş kesip kanlar dökeınn_ 
Ay,·aı.a imdat gldelim, 
Uç bir yana, beı, bir yan" 

* Kocadım, belim büküldü, 
Tütünüm arşa dikildi, 
Gözümden dolu döküldü, 
Kan bir yana, yaş bir yana. · 

* ' 
Noldu hey Köroğlu noldu, ( 
Ahdüpeymanlar bozuldu, ' 
Gönlün dü.5maa 7ı0rlu gel"\ 
Vur bir yana, kaş bir yana 

,, .droğlu katti olarak karar vermişti. 'Bütün a-

cJanılarını t.ophyacak, ölümü göza alacak ve bir yıJ .. 
dmm gtbl Bolu beYmln sarayına hücum edecekti. 
Ya Ay\'azla Boyluyu kurtaracak, yahut ta canını 
verecekti. Yalnız onlarldan bi., haber alamıyordu. 
Bir haber al8a, hayatta olduklanm bir öğrense der
hal t.cşehbUse girişecekti. Belki de Bolu heyi bir tek
lift.e bulunur diy~ dlişUnüyordu. 

Bolu beyi, uzun uzadıya düşündü. Yanında bu
luna.tilarm ileri gelenlerinin flkirlerlol aldı. Netiet>de 
ıu karara ,·ardı: 

Aynzı geriye göntlerecek ve kendisile yollıya
cağı bir mektupta Köroğluna Boylu beyi salıver
mek lçlo kır atını göndermesini lstiyecektl. Adam
ları her haJde Köroğlunu tazyik edecekler ,.e en iyi 
•!ılaJışorlannın hayatim kurtarmak için o istemese 
bile kır abm göndermeğe rnP.ebur edeceklerdi. Hal
buki .altında kar ah olmadıktan sonra Köroğlunun 

kıymeti derhal sıfıra inecekti. Bu takdirde ilk çar
pışmada bu bir türlü ba.}:.\ çıkamadığı şeytan a<lam1 
kolaylıkla ele geçirebilecekti. Köroğhmun mağJUp 

ohluğumı işiten halk ta bittabi kendisinden daha zi
yade korkar.ak \'e kendisi de raha~a istediği gitıi 

ke)if silreeektl. 
Bu karara \'anlıktan sonra. Ay\'azı huzuruna 

geUrtü: 
- Seni ~imdi ~cri)·e, Çamlıbelc gönderiyonım. 

Köroğluna ~u mektubu ,·ereceksin. 1'1cktupta. llo) in 
heyi salı\'ermek için mukabilinde kır atını istediğimi 
yaz<lım. Sana. da tehrar ediyorum. };ğcr llo~ hı be)·in 
Jmrtulına...,ını istiyorsanız banıı mutlaka kır ah gfüt
dermelisiniz. Aksi halde lloylu beyi işkence ile öl
dürteceğim. 

Ay\'az, haşım iki ~·ana sallatlı: 
- KC•ro~lunun hu teklifinizi kabul ede<'e~ini hiç 

7.annehncm. Ondan sağ kolunu w~ 1! gözlerini iste
SC)'dini:ı,, belki ,·erirdi. Fakat Jnr atım göııclereceğini 
asla zannetmem. 

- Şu halde bir ata muknhil Jroylu beyi ff'da 
ediyor demektir. 

- Yalnız lloylu heyi de~il ben de, Denıircio;!.lu 
da, öhiirl('ri de ııep esir olsak ,.e atına mukabil he
pimizi scrhest bırakaca~ıın hildirscn, kır atını frda 
edeceğinde )ine ~üııheliyim. 

A~\'az, samimi olarak hu kanaatte bulunuyordu: 
- K«•roğlu 1" yJll bey gibi, benim gibi ,.c öhür

lf'rt gibi hin adam bu1ah1lir. Fakat kır atı gibi bir 
t.ane daha at bulamruı diyordu. 

Ve Köroğluna Bolu bt>yinin mel<hıbunu ''erdik· 
ten, söylediği sözleri de tekrar ettikten sonra bn fik
rini iıı!o.as ederek ne yapmak lizım gcldi,;ıni sordu; 

' Köı·oğlu, bir saniye bile tereddüt etmeden: 
- Derhal atı gönderec~ğim, dedi. 
- Atı gönderecek misiniz? 
- Tabii... - . .,, • bu adamlar ~ok zalim n mer-

.ıametsiz insanlartlır. Kır atı göndermezsem mutlaka 
lloylu beJ'e işkence yapmağa ba~larlar ,·e za,·alln"J 
öldürürltr. · · 

- Fakat!.. \ 
- Haydi sen bin kır ata götür: .• 
- iyi amma, kır atsız ne yapacaksınız: . 
:-. Seru anlıyorum Ay\:az. Ne dtmek istedlğini 

çok ı~'l a.nhyonım. Fakat bir arkada.~mnızın, l<>inıiz
den bıriııın hayatı mevzuu bahis. Kır atamı gönderir
ken nekadar müteessir olduğumu pek iyi takdir e
dersin. Kır atın da muhakkak ki sava§lannuzda be
nim ~adar, bizim kadar, i«:imizden biri kadar hissesi 
old~gu muhakkaktır. Şimdi onu göndermezsek, Bolu 
~yı Jloyluyu hiç bir merhamet göstermeden ,·ahşice 
ışkenceler altında öldürecektir. Halbuki kır atı göıı
lerecek olursak bir defa Boylu beyi kurtanK-ağız. 

(Devamı var) 

Büyük Bir Zıya 1 
İrfan hayatımızın en eski ve en 

kıymetli uzuvlarından Galatasaray 
lisesi eski müdürü ve Mülkiye mek
tebile askeri liseleri eski muallimle-

Müstehcen Resim Davası 
. rinden Salih Arif Potamos kısa bir 
hastalığı müteakip vefat etmiştir. 
Cenazesi bugünkü çarşamba gilnü 
Şişli Sıhhat Yurdundan kaldırılarak 
namazı Teşvikiye camiinde kılın
dıktan sonra Eyüpteki aile kabrista. 
nına defnolunacaktır. 

• . . 
GalatasaraJ•lıJar mezunları cemJ. 

yetinden: 

Ehlivukuf dün tedkikat yaptı 

Galatasaray mektebi mUdilrle
r:inden sevgili hocamız Salih Arifin 
ebedi ziyaile müteellimiz. Cenazesi 
Nişantaşı Sıhhat yurdundan 3/ 3/ 39 
tarihine müsadif çar§amba gilnü öğ. 
leden evvel kaldırılarak namazı Teş 
vikiye camiinde kılınacaktır. Biltiln 
Galatasaraylı arkadaşların merhu
mun cenazesinde bulunmak suretile 
son rasimei ihtiramı ifa etmelerini 
dileris. 

Yenigün mecmuasında intişar e
den bir resmin müstehcen olduğu 
iddiasile açılan da vaya dün asliye 
birinci ceza mahkemesinde devam e. 
dilmi§ ve toplanan ehlivukuf mev-

zın bahsolan resmi tetkik eder<:A. 

ı ıporunu vermi§tir, Resimde ehli

\'ukufu resmi tetkik ederlerken gö. 
rüY.orsunuz, · '· 
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M STAFA SA 
_. NASIL TUTUL.DU. NASIL ASiLDi? 

_ 3 _ Yazan ı R. KARAOtiUZ 1 
PişaverdeŞeytanauyan E 

Genç Hintli _ Kadın ~ 

Etrafı cevreleyen büyük demir· • • 

hindi ağaçlarının altında iki genç 
yekJiğerlerine sarılmıştı 

HULASA 

ı .. :(lsus Mustafa Sa gir 
1 

besini takliden iki taraf ta hücuma 
istiklal geçerek, hiç te taklide benzemiyerı 

bir ciddiyetle çarpışmışlardı . .A.yinill 
o güne mahsus olan bu son kısIJll 
da bittikten sonra, halk zevke dal
mıştı. Çalgılar yine şakrak havalar 
çalıyor, çengiler yine göbek çalkı· 

yordu. 

Harbi sırasında meş'um bir rol 
oynıyan ve foyası meydana çı
karak asılan yaman bir lngiliz 
C<(81tsudur. Aslen Hintli olan 
Mustafa Sagir, İstaııbul'a mu
vasalatında ingilizler tarafına·dn 
hürmetle karşılanmıştır. Şimdi 

Mustafa Sagir'in doğduğu Pe-
§aver §ehrindcyiz. 

Şehrin haricinde yine yüzlerce çadır 
kurulmuş, etraf Ye civardan binler
ce halk toplanmıştı. Bu çadırların 

çevrelediği meydanın ortasında, tıp

kı çocukların yaptıktan u<_;urtmalar 
gibi Iramış ve renkli kağıtlardan, 

başları gayet iri at kafalarına ben
ziyen ve bıyıklan yerlere kadar sar-
kan, on arşın yüksekliğinde ve 

dört arşın cnin~e t:'ört tane dev res
mi yapılmıştı. Bu devlerin yiizleri, 
korkunç bir şekle sokulmak için me
haretli eller tarafından türlü türlü 
boyalarla boyanmıştı \'e hakikaten 
görenleri birden iirpertecek, tevah
huş ettirecek bir hale getirilmişti. 

Bu devlerin tam karşılarında da, 
yine kamışlar ve renkli kfığıtlardan 
bir kale taklidi yapılmıştı. Bu kale· 
nin ortasında da Uzeri açık, etrafı 

çevrili mini mini bir kulübe bulu
nuyordu. Kulübede, beyaz pullar. 

taklit incilerle işlemeli, türlü tiirlü 
ziynetli kırmızı elbiseler giyinmiş. 

saçları zamklı sularla şekillendiril
miş iki güzel kız, yanlarında birer 
küçük çocuk olduğu halde oturuyor-

!ardı. Ayini seyretmeğe gelen bütün 
halk evvela bu yapma kaleye giri
yor, kulübedeki kızların ba§ına pa
ra ve küçük çiçek demetleri serpip. 
saçıyordu. Ziller, dümbelekler dövii-

lüyor ve kamış zurnalar, sazlar, rü
baplar çalınıyordu. Kadın, erkek ha-
nendeler haykırıyor, türlü türlü ve 
acayip kıyafetli çengiler, soytarılar 
oynuyor, sıçrıyorlardı. Her tarafta 
esrarlı kabaklar tütüyor, kimi af
yon yutuyor, kimi de Kat çiğniyor, 
keyifleniyordu. 

Akşam yakınlaşmıştı. Çalgılar 
ansızın cenk havalarına ba§lamışlar. 
dı. Meydandan herkes çekilmiş, bü
tün mahmur gözler yapma kalenin 
kapısına dikilmişti ve birden bir 
feryat kopmuştu. Biltün halk ;vaz 
avaz bağırıyorlar, •Ram Çender Si
ta> yı yani tapındıkları en büyük 
devi çağırıyorlardı. Çok sürmemişti. 
Kalenin kapısından acı çığlıklarla 
bir sürü uğramıştı. Ayı, kiırt, may
mun ve fil gibi muhtelif vahşi hay. 
Vanlar kılığına giren iki yüzden faz
la cenkçi ellerinde meşaleler, kırmı
zı topuzlar, kısa saplı baltalar, kı
lıçlar olduğu halde meydanı doldur
muşlardı. Karşılıklı sıralanmışlar, 
yarım saat kadar bağırıp haykır

mışlar, kendi dillerince birbirlerini 
er meydanına çağırmışlardı ve ni
hayet eski zamanların bir muhare-

O zamanlar (Pişaver) lilerin çoJc 
tuhaf bir itikatları vardı. Onlnr giifl 
düzü (Huri) ve geceyi (~eytan) sa-
yarlar, kat'i bir lüzum ve ihtiya~ 
olmadıkça karanlıkta ~oknğa çık· 

mazlardı. Güneş batarken, şeytan 
addettikleri gecenin şerrinden ko
runmak için her evde çoluk çocuk 
toplanır, dümbelekler, zurnalar ve· 
yahut ta bakır tepsi çalarlardı. Bu 
arada cBehçen:t denilen ilahileri de 
okuyarak büyük devleri (Ram Çen
dcr Sita) nın merhamet ve §Cfka
tine sığınırlardı. 

Bu sebeple halk o geceyi açıkta 
geçirecekleri için ayin yapılan mey
danda büyük ateşler yakmışlar ve 
ortalığı mümki.in olduğu kadar ay-

clmlatmL51ardı. Bu suretle 5cytanın 
şerrini uzaklaştırmışlar, zevklerine 
dalmışlardı. 1şte o gece Pişaverin 
cKcn Pehta> denilen ve diğer kabile-

lerden, elleri üzerindeki çengel, o
muzlarındaki çapa, göğüslerindeki 

müsellP.s şeklinde dövmelerle ay
rılan bır kabilesinin (Mirane) adlı 

bir kızı Anglo-tndiyan bir ana ve 
babadan olan (Lalekon) adındaki 

sevdiği ile meydandan biraz açıl· 

mıştı. Muhiti c;:evreliyen büyük demir 

hindi ağaçlarından birinin loş göl
gesinde sevgilisinin kucağına yat
mıştı. Bulundukları yerele gerçi kim 

secikler yoktu ve okadar da kıran
lık değildi. Meydanda yanan btiylik 
ateşin ışıkları ağacın altım aydın

latıyordu amma ne de olsa iı::te yok 
olası şeytan bütün htrs ve hızlle ;ki
sini de çarpıvermişti. Zavallıcıkiar 
korkularından birbirlerine Sl:.I ı1nı ·~
lar, yürek yüreğe titreşip durmu<j· 
!ardı. 

Bu kızcağız işte o geceden son
ra, sık sık şeytana uyup karanlıkla-
ra çıktığı için ana bucağından ko
vulmuştu. Ne yazık (Lalekon) un 

da ihanetine uğramıştı. Kimsesiz 

kalmış, sefil olmuştu. Nihayet hır
sızlık suçile girdiği .Pişaver. hapis· 

hanesinin karanlık bir hücresinde 
ve karanlık bir gecede minimini ve 

esmer bir böcek gibi erkek bir şeY.
tancık doğurmuştu. ' 

•Pişaver> şehrile civarlarında 
külliyetli miktarda pirinç ekilirdi. 
Bu sebeple zaten zararlı ve tehlikeli 
olan hava ağustos ve eylül ayların-

da büsbütün ağırlaşır, tahammül o· 
lunmaz bir hal alırdı. Bunun için şe-
hirde bulunan İngiliz memurlan, za

bitleri şehrin cenubu şarkisinde Yel
hozi veya Kuhmeıi dağlarındaki 
~ayfiyelerde otururlardı. 

(Devamı vAr) 

BUyUk Muhar rlr FRANCIS CARCO J• 
bUyUk Akademı m tkatatı kazandıran .... 

Ateşli VIVIANE ROMENCE'a 
Zafer Tacı Giydiren ... 

KADINLAR HAPiSHANESi 
Yarın Akşam 
saat 9 da LALE Sinemasında 

Numaralı Koltuklarınızı lütfen evvelden aldırınız. Tel: 43595 

~ 
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Rus Göriişüne Göre 
Ermeniler Şehirde Türklere Türlü 
Zulüm Ve Vahşeti Yapıyorlardı 
"Bir TiirkiJ. Telef Eden Bir Ermeniyi Bizzat Kendim 
Yakalayıp Merkez Kumandanına T ealim Ettim,, 
E_rmeni neferlerin kışla avlusuna girmeğe silfUıla ma- , 
nı olduklarını da lllve ettiler. Kı§laya yaklaştığımız 
zaman avlu kapısından on iki kadar mUslUmanın kor
ku ve dehşetle çıkıp etrafa kaçıştıklarını gördük. 
Bunlardan birisini tutabildik. Fakat tercümansız ko· 
nuşamadık. Muhalefetsiz kışla avlusuna girdim. So
kakta. t?~lana~ ahalini~ nerede bulunduğunu göster
melerını ıstedım. Ahalıden kimsenin kışlada bulun
madığını söylediler. Kışlayı aradığım esnada kışla
n~ hamamında korku ve dehşet içinde yetmiş kedar 
~:k .kapanmış olduğunu gördüm. Hemen tahkikata 
gı.~ştım: İşin mürettebi olan altı neferi hapsedip 
Turklen hemen tahliye ettim. Tahkikat sırasında 
meç~ul bir Ermeni nefer tarafından kışlanın civarın· 
d~~ı h~~elerin birinin damında görülen biçare bir fa· 
kırın tufekle öldUrlildUğünU öğrendim. 27 şubatta 
Osmanlı kıtaatınm Erzurumu istirdadı sırasında ma· 
a~teessüf bütün rCl!!ml evrakım meyanında işbu tah· 
kık~t . varakalarile kurtardığım Türklerin isimlerini 
havı lıste dahi zayi olmuştur Fakat bug·· E 
d be h · un rzurum-
1 a r ayat bulunup sokakta rastgeldiğim zaman-
ar hayatlarını kurtardığımdan mütevellit minnet
tarlıklarını samimi selamlarile izhar eden Türkler
den s.orularak vak'a meydana çıkarılabilir. Erzurum 
beledı.:Ye reisi Mösyö Stavroski'nin maiyetinde tahri
rat ~ıtabctinde bulunan tercüman Ali bey Pepenof 
t~hkıkat e nasında zabıt varakasını ve listeyi tan
zım etmiş bulunduğundan o şahısları tanıyabiliyor. 

Tahkikat neticesinde topçu alayına merbut pi· 
yade kıta~~ı meyanındaki Ermeni zabit vekili Kara· 
goudayeff ın vak'a mürettebi olup ah r . h l 
rinden t 1 d ğı . . a ıyı ane c-

opa ı vakıt hır çok eşyalarını da bu hu· 
susta tecrUbe sahıbi l E 
gasbet . 0 an rmeni neferler vasıtasile 

mış olduğu anlaşıldı. Bu dahi diğer Ermeni 
neferlerle birlikte hapsedildi. 

Stav~kş~~. üstü h~vali komiseri Zlatof ve muavini 
b os~ı nın huzurıle başkumandana keyfiyet ha
b~; verıld~ .. Bu gün zarfında Ermeniler ötede beride 

kaç kışı telef ve Türk pazarında yangın rıkar· 
rnışlardır. "' 

v Sureti umumiyede bu günlerde gerek Erzurur.ı 
~ gerek h~~alisinde münferit katiller olduğu haber 

: nmak~.ıdı. Tafta istihkamı civarında bir Türk'ü 
:f ettigınden dolayı bir Ermeniyi bizzat kendim 

re ala~p. merkez kumandanına teslim ettim. Ame
bo~~atıle _1§e sevkedilen Türklerden bir çoğu izi kay
rafın~k bı~ dah~ avdet etmemekte olduğu ahali ta
m d an soylenıyordu. Belediye heyeti bunu başku-

an ana bildirdi. 

kum!U:ük rUt~l!. ~pçu zabitanı hep birleŞip baş
den h ~n~ .verdigımız raporda mevkii müstahkem-

kü b 
epımızın aynlmaaına müsaade edilmesini çUn-

urada h. b" • ' E . ıç ır guna fayda temin edemediğimiz gibi 
rmenı mezalimine k d h · h · · 

ancak bu e . . ~rşı a ı ıç bır şey yapamayıp 
sini h. . şkıya Y.ilzunden namımız lekedar edilme-
nun U~~re zaman arzu etmediğimizi bildirdik. Ba· 
danı Veh· :aşkumandan Osmanlı ordusu kuman
Osmanin: ~dan ~ldığı telsiz telgrafta Orduyu 
vam emrini aldı w canı ışgal . ve. ileri hareki tına de· 
icra ettikleri m~~ ~enilenn bu havali ahalisine 
Dliyeceğine hükınetti~nl aşka t~rıu. nihayet verile· 
k.ıtaatıle temasa r ve bu ılen harekatın Rus 
bildirdi w. . ge ınceye kadar devam edecegw ini 

gını söyledi. 

Bu sebeple M yi K 
meti Osma . avera afkas komiserliği hükii-
telgrafl al nıyeye sulh teklif etti. Bu teklife telsiz 
Bulh te.:ıu· ~ cevapta Osmanlı ordusu kumandam 

ını memnuniyetle k b l tt"k 
meselenin halli i hı M . 8 u e ı leri ve fakat 
teklifinin HUk. ç . averayı Kafkas Komiserliğinin 
dirilmiştir. umeti Osmaniyeye ihbar edildiği bil· 

Bizim müracaat" · Uz • 
lfomlserlik reisi Ke ımız . enne General Odi§elidze 
Lebediakl ile telg .lıeşkun ve ba§kumandan General 
Ermeni Millet M:Clis~ mu~a~r~ etti. Alınan cevapta 
ıneni rezaletine ııih ıne bır. ültimatom verilerek Er-

lep edilmiş olmakl=Y~ı::~lmesi .sureti katiyede ta
hayet verilmek için E . mdakı yolsuzluklara ni· 
doktor Gavriyef ve Anrz;;enı Millet Meclisi tarafındaa 
zabitanının metalibine k:~~lk gönderilmi§ olduğu ve 
hUkt1metinden aulh hakkı d cevap verilmesi Osmanlı 
\1akkıt bulunmakl b"t n a alınacak cevaba müte
rumda kalmaları ai za ı anın~~ ~akte kadar Erzu
ilave olarak z b"t cap ede.cegı bıldirilmfş ve buna 
zifeye t"""""kkUa lı anın eimdıye kadar ifa ettikleri va-
k -'li" r er beraber Ru · 
arşısında bulund w b syanm yemden tehlikd 

son dakikaya ka~: v u .heng~da bUtUn zabitanı'l 
caklarına itimat edildl;felen. b!1fından ayrılmıya

BımdaJı batka rd haben dahi zikredilmietir. 
meeınde btlt1bı sabi~ u kumandam tahnrt ernlrna

uı VuiteJerbıden aynJmama .. 

Erzurum -Çifte minarelerin içinde Rus 
cepbane sandıklara göriilmektedir 

larmı tenbih ettiği gibi zabitanın nahak yere telef ve 
bednam olmalarına hiç bir veçbile müsaade etmiye· 
ceğini ve elindeki bütün kuvvetile buna mani olaca· 
ğını bildirdi. lşte bu veçhile biz ancak Rus kuman
danının emri ve yalnız Rus yanın menfaati maksa· 
dile Erzurumda kaldık. Bu henglmda HUkılmeti Os· 
maniyenin Kafkas komiserliğinin teklifine razı ol· 
duğu sulh müzakeresinin Trabzonda ve şubatın 17 
nci güntl başlanılacağı anlaşıldı. 

Erzurum v; civannda Osmanlı kıtaatile harp 
etmek tasavvur etmediğinden muahedei sulhiye imza 
edilinceye kadar Erzurumda kalınacak ve bu mua· 
hede mucibince bütün esliha ve malume ya Rusya. 
ya naklolunacak veyahut kamilen HUkO.meti Osma· 
niyeye teslim edilecek ve aksi takdirde sulh imza 

edilmeden Osmanlı kıtaatı Erzurumu istirdada te· 
şebbüs ettiği halde toplar tahrip edildikten sonra 
mürettebat ve zabitan da Rusyaya çekilecek ve bun
lar için her halde yedi gün evvel emri kat'I verilecek 
olduğunu umum zabitana ordu kumandanı şifahen 
söyledi. 

Zabitanın Erzurumda kalıp kalmaması meselesi 
sureti katiyede halloluncaya kadar Kürtlerin muhte
mel olan taarruzlarına karşı müdafaa mecburiyeti 
mevcut bulunduğu tezahür etti. ÇUnkU hUkflmeti 
Osmaniye tarafından Kürtlerin söz dinlemeyip kendi 

kendilerine hareket ettikleri mütareke müzakereleri 
esnasında resmen bildirilmişti. Bu sel>eple daha ki· 
nunusani nihayetinde Erzurum - Erzincan menzil 

hattına lüzumu kadar top gönderilmesi ve Kürtlerin 
ou hat üzerindeki ambarlardan erzak iğtinam etmek 
için vaki olan hücumlarının dağıtılması zımnında 

ordu ~umandanlığınca kararlar alınmıştı. ' 

Bu veçhile her menzil noktasına bir zabitle bir 
yahut iki top konuldu. 

Ermeni kıtaatı Erzincandan Erzuruma çekilir~ 

ken bu toplar da bunlarla birlikte geri geldi. On şu
bat tarihlerine doğru ayni maksatla Harput kapısı 
üzerindeki Büyük Kiremitli ınevkiile Surp Nişan 
mevkiine ikişer top konmuştu. Ve ~hrin mü
dafaa noktalarından bazılarına bir kaç top daha 
kondu. Palandöven cihetinden KUrtlerin taarruzu ih· 
timaline mebni Kars ve Harput kapıları arasına da 
top konacaktı Halbuki bu toplar bilhassa Kürtlerin 
taarruzuna karşı konmui olup mUrettebatile ancak 
bu hizmeti ifa edebilirse de topçusu bulunan munta
zam orduya karşı bir iki atıfta k&mllen imha edile· 
eeği i.şikir idL 

Sütten 
Zehirlenenler 

(Bqtarafı 1 iDc:i .. yfada) 

Bu ıekilde hastalananlardan ço· 
lu. 'ukanda saydığımız Haseki has
tanesi civarında bultınduklarından 
hepsi; birbiri arkasına ve kısa fası
lalarla Haseki hastanesine getiril· 
mişlerdir. 

' 

Tarihi Tahrif 
Etm iyelim 

Birinci Sınıf Tarihci M. Turhan 
Tanın Hataları Miinasebetile 

Yazan: Rıza Çavdarlı 

Gazetelerimizin tarihe tahsis e· dünkü tarihin tamamile yıkılıp glt-·Zehirlenenlerden bir kısmı imda· 
dı sıhhi otomobillerUe, bir kısmı da 
taksi otomobillerlle arka arkaya 
hastanede toplanınca; hastanenin l· 
çi f evkalide bir hal almış; acı fer· 
yatlar çıkaran kadınları, durmadan 
ağlıyan çoculdan teskin için müe3-

. dilmiş sütunlarında, bazan her han· tiğini ve bu gUn tamamile ondan 
gi bir ansiklopediden, bazan da bu· büsbütiln başka bir tarihin kuruldu
na mümasil kamuslardan alınarak ğunu kabul ve tasdik etmek lazım· 
verilen tarihi malumatlara sık sık dır. Yani tarih indi görüşlere, dilfiÜ· 
tesadüf ederiz. nüşlere göre bir masal olmaktan 

sesenin doktorları ve hastabakıcıla
rı iş başına koşmuşlardır! .. 

Hastaların hepsine ilk tedavileri 
yapılmış, mideleri yıkanarak temiz· 

lenmiş, ağır zehirlenenlere de hu· 
ıusi iğneler şırınga edilmiştir. Bu 
şekilde Haseki hastanesine getiri· 

}enlerin sayısı 27 yi bulmuş, 2 kişi 
de Cerrahpaşa hastanesine müracaat 

etmiştir. Bunlardan altısının hasta
nede yatmalarına lüzum görülmüş· 
tür. 

Zehirlenenler arasında Fatih mer
kez nahiyesi mıntakasından Hasan, 

Ahmet, karısı Nazik, üç çocuğu, ba· 

yan Şükriye, Hayriye, Hikmet, Mih
riban, Meliha, Fehime, Leman, Ka

ragümrükten Mehmte Ali, karısı 
Hatice ve beş çocuğu Samatya na· 
hiyesinden Sava, Yorgi, Sofya ve ıki 
çocuğu, Eleni ve Samiye Halit, bu
lunmaktadır. Bunların raporları 

Müddeiumumilik tarafından alın· 

mıştır. 

Hadise, derhal zabıtaya ve oradan 
da Adliyeye intikal etmiş olduğun· 

dan bu işle meşgul olan nöbetçi 
müddeiumumisi B. Feridun bugün 

de muhtelif kimseleri dinlemiş ve 
tahkikata devam etmiştir. 

Zehirlenenlerin verdiği eşkal Ü· 

zerine müteaddit sütçüler sorguya 
çekilmişlerdir. 

Ay~rıca şehir haricinde bulunan 

ve o civarlara süt veren bütün 
.mandıra:o larda da derhal sıkı bir 

tahkikat ve tetkikata başlanmıştır. 

Zabıta ve Adliye, zehirli sütlerin 

evlerdeki bakiyelerini toplamış ve 
derh l Belediye Kimyahanesi ile 

cAdli Tıp> tahlilhanesine gönder· 
miştir. 

Tahkikat ehemmiyetle devam et
mektedir. 

TOPLANTILAR : 

Gülhane rnü.4"lmereleri 
GUlhane hastanesinin 8 inci 

tıbbi müsameresi 28/ 4 939 tarihin
de Kemal Hüseyin'in başkanlığında 
toplanmıştır. 

Prof. Esat tarafından radyüm· 
dan Ekzoftalmientarmitant. 

Cildiye Asis. Hakkı tarafından 
seroderına pikmantözüm ve akro
dermatitis kronika iki vaka takdim 
edildi. 

Prof. Esat B. tarafından radyüm 
le tedavi edilmiş unkurahim tUber· 
kUlozu. 

Dh. Asis. Cavit tarafından 
adison vak'ası. 

Teşrihi marazi Asis. Necdet 
tarafından apandisit nerofibron va· 
kalan takdim edildi. 

Söze iştirak eden Prof. Abdiil· 
kadir, Murat, NUsret Şakir, Vahdi 
olmuşlardır. 

Türk - Finlandiya Milli 
Güreş takımları bu

gün karşılaşıyor 
Helsinki, 2 (Hususi) - Türk ve 

Finlandiya mim takımlarından 

3 senede 2 defa kazanacak takıma 
verilmek üzere konan ~ilt karşılaş
masını yapacak Türk milli güreş 
takımı buraya geldi. Merasimle 
karşılandı. İlkini Finlandiyalıların, 
ikincisini Türklerin kazandığı 

karşılaşmaların üçüncüsü; şildin 

sahibini tayin edecek m11li müsa
baka; Türklerden 7, Finlandiyalı
lardan 7 güreşçinin iştirakile ya
rın yapılacaktır. Avrupa şampi

yonasında iyi derece alan güreşçi· 
lerimizin manevi kuvveti yerinde· 

Mesela epeyce zaman evvel, tz- kurtulmuş, ilmin, hem de derin bi~ 
mirden meraklı bir genç, (Filipin) şubesi olmuştur. 

adalarından bazılarının isimlerinin Filolojiye, arkeolojiye, tabiat ve 
Truka veya Turka vesaire gibi ol- onun kanunlarına istinat eden bu 
masının sebeplerini düşünmüş, A· günkü tarih ise, şarabın ne ilk ke§" 
merikanın keşfinde bu taraflara !ini, ne de ilk adını, üstadın mühim 
(Kristof Kolomb) ile beraber veya bir mebez olarak önUmUze sürdüğü 
daha evvel giden Türkler bulunup (Bürhanı Katı') gibi söylememekte, 
bulunmadığını bir gazeteden soruş- şaraba vatan olmak üzere orta AB· 
turmuştu. Verilen cevapta oralara yayı g&termektedir. , 
Türklerin gitmedikleri, böyle birşey · Dellaporte ise vi, vin veya vino 
bile düşünmenin abes ola('ağı bildi· kelimelerinin arl bir etimoloji dahilin 
rilmişti. de bulunmadığını söyledikten son-
Eğer bu tarihçi muharrir Gus- ra, şaraba ilk vatan olmak Uzere Eti 

tave Schlegelle'in (Nili) Türkleri ülkesini yani Anadoluyu ileri sUrer. 
hakkındaki tetkiklerini görmüş ve Bunun tarihini de milattan evvel 
okumuş olsaydı, milattan binlerce 3000 senelerine oturtur. Yani buza
sene evvel, bu denizlerin Türk ge- man Ari ırkının henüz doğmadığı 
miciledne cevelangah olduğunu öğ- bir zamandır. Veyahut ta derin bir 
renir, meraklı gence cevap verirken; vahııet uykusunda bulunduğu devir· 
(Sahalin) adasının bile en eski is- dir. 
minin Tra-Kaia olduğunu, bu gemi· Bunları bir tarafa bırakıp dini 
cilerin birçok adalara müşterek i- tatkiklere istinat edecek olursak şa· 
simler verdiklerini; bunun gibi manizmde, şarabın, bu din kadar 
Hind denizindeki, (Malta) adasının eski bir maziye sahip olduğu meY.· 
oynadığı rolü oynıyan bir adaya dana çıkıverir. 
(Malta) dendiği gibi, ayni şekilde 
Akdenizdeki (Malta) ya da (Mal
ta) denilmesinin ve sonra Edirne 
ve havalisine Tı·a-Kaia denilmesinin 
bir tesadüf eseri olamıyacağını da 
söylemesi icabederdi. 

Biraz zahmetle bu tetkiklerini da
ha ileriye götürür. Pautheir ve 
Stanislas Julien gibi alimlerin de
rin çalışmalar neticesinde elde etti
ği bilgilere dayanır. Ve bunları bu
günkü arkeolojik Ye filolojik buluş
larla birleştirir; böyle bir düşünce
nin bir hayal değil, bir hakikat ol
duğunu ileri sürer ve (Nil) nehrine 
ilk defa (Nil) ismini verenlerin bu 
(Nili) Türkleri olt.luğunun bu gün 
kat 'i ve ıniisbet bulunduğunu da 
yazısına ilave eylerdi. 

Bunun gibi yine diğer bir gaze
tede üstad M. Turhan Tan, cMuhar
rem ayinleri. hakkında malfımat 

verirken, halis Türk akidesi olan 
bu ayinleri (Zerdüşti) dini içine O· 

turtuvermişti ! 
Halbuki bu hususta pek geniş 

bir tetkikte bulunan ve buluşları 
bütün alimler tarafından kabul ve 
tasdik edilen Lenormant hiç de Us
tad gibi söylememektedir. Bu alinı 
Türk (Maj) mezhebinin (Zerdüşti) 

dini üzerindeki açık tesirini, Türk'ün 
tabiatçi dininin tesiri altında bu di
nin de maddi bir kisveye bürünmek 
mecburiyetinde kaldığını ve hatta 
(Dara) nın bunlara karşı açtığı mü
cadeleyi büyük büyük sayfalar dol· 
durarak isbata muvaffak olmuştur. 

Bundan başka Çin hacılarının se 
yahatnameleri de orta Asya Türkle
ri arasında, bu ayinlerin nasıl ya
pıldıklarını pek güzel gösterirler. 

Bunları bilmek için Çince)i öğren
meğe lUzum yoktur. A6el Remusat 
S. Julien, E. Chavanne gibi müellif 
ler bunların eserlerini tercüme et
mişlerdir. 

Bunun yüzlerce misalleri vardır. 
MeselA. }bnavutluk tarihinden bir 

kamusa istinat ile bahsedilmesi gibi .. 

Bundan bir kaç gün evvel de ay
ni yanlışlığın tekerrür ettiğini gör
dük. Bu da Tan sütunlarında M. 
Turhan Tan üstadımızın cŞarabm 

ilk adh ismindeki yazdığı yazıdır. 

üstadın kalemine hürmetkar ol
makla beraber, maatteessüf her za
man tekerrür eden bu hatalarile, 
gençliği tarihin içinde yanlış bir yo
la gitmekten menetmek için artık 
bu yazıları yazmak ve karalamak 
mecburiyetinde ka!dık. üstad diyor 
ki: 

(Bürhanı Katı tercümesind:ı 

rahmetli Asım şöyle diyor: Şahı da
ru ismi badei dilcudur ... ) 

Şarabın Türk mabedindeki kud· 
si mevkii, hatta kılıcın şarap ile tak· 
disi, şarabın demirden ve bakırdan 
evvel de mevcut olduğuna bir delil~ 
dir. Zaten Ege adalarında, yani eski 
(Kandi) ve bu günkü (Girit) ada
sında yapılan kazıntılarda milattan 
3000 sene ev\·eline ait şarap InQh· 
zenleri meydana çıkarılmıştır. 

Bunlardan başka sarabın eskili 
ğini isbat eden elimizde diğer bir 
canlı vesika daha vardır ki, o da es
ki bir Çin Lejandıdır. 

Bu masala göre, efsanevi beş sü
lale devrine ait imparatorlardan 
Yu'nun zamanında, milattan evvel 
2200 de orta Asyada (Rakı) nın 

keşfedildiğini ve imparatora takdim 
olunduğunu öğreniriz. 

FaJCat imparator şarabın kud· 
siyetini ihlal eden bu içkiyi icad e
deni teb'it etmiş, evvelce olduğu gibi 
• ıne şarap içilmesini emret 

Tarih noktasından efsane masal 
ları bir hiçtir diye bir kenara ata· 
mayız. Masal tanhin bir başlangı.:ı 
dır. Tamamlanmak içiıı filolojinin ve 
arkeolojinin himmetine muhtaçtır. 
Daha doğru bir tabirle masalın bu 
ilimlerle mutabık düşmesi lizımdır. 

Hülasa itibarile şaı ap, en açık 
bir kelime ile lranilerin bir keşti ol
madığı gibi, onlarla alakada bulun .. 
mağı da hatırından geçirmemiştir. 

İsimlerin, yanlış bir telakki ile 
(Ari) veya (Sami) bir kisveye bil· 
rünmelerine bakarak bunlara gelişi 
güzel cFars:t veya cArap:t dır deme. 
ğe kalkışmak ta, ~u günkü tarihin 
kar§ısmda af f edilemiyecek bir gn .. 
nahtır. 

Doktor Edkins'in de uzun yorul· 
malardan sonra bulup çıkardığı gibi 
Asya ve Avrupa lisanları bir mem• 
hadan, Ermenistandan (1) veya 
Mezapotamyadan çıkmıştır. Wlll 

Durant'ın da dediği gibi Sumer Türlt 
dili, Ari ve Sami lisanlar üzerind'?, 

aynen bu gUn litincenin Fransızca 
ve İtalyanca üzerinde oynadığı rolü 
oynamı~1.ır. O Sumer lisanı ki men
şe itibarile tamamile Moğol lisanına 
benzemekte, ve onunla pek yakın bi~ 
yakınlık göstermektedir (2). Yani 
Sami lisanda medeni bir şeyi ifade 
eden hiç bir kelime yoktur ki Su .. 
mer Türkçesinden bu lisana geçme· 
mi§ olsun. Mesel!: !{asır, tıp ve ilh .• 

Fransız Alimi meşhur Carra de 
Vaux'ya göre de Arilerin lisanlan .. 
nın menşelerini ne !randa, ne de 
Hintte bulamayız. Bunun için Ura• 

(Sonu 7 inci sayfada) 

(1) Ermenlstan dediğimiz top. 
raklar, U1' defa ta.nuwUe TUrk hail(. 
lannın meskb buluııı1uklan t.o'1 
rakl&rdır. 

dir. 1 

Neticede de hurafe bir masa
la bakarak •Şarabın. Cemşit zama· 
nında keşfedildiğini söylemektedir! ! 

Filoloji ve arkeoloji kareısında 
(2)PanneleeJ Orientaı and occld-

ental Culture~ 18. -· 





[lliplit 

lzmtr Mektubu 
ilkbahar At Koşuları 
Muvalf akiyetle Bitiyor 
Belediyenin Rıhtım Ve Otobüs İşi 

---------İzmir : (Hususi) - Bu pazar gü-
nü öğleden 10nra at koşularmm 
dördüncü haftası ikmal edilmiftir. 
Bu kOfU Bl§Vekllete merbut Ialah 
ve Y&rlf Encümeninin ikramiyesi 
en fazla olan son kOfU idi. Bundan 
batka gelecek hafta da muhasebe! 
hususiyenin tertip ettili kOfU ile 
ilkbaharın at koşulan hitama ere.ı 
cektir. 

Hava öğleden sonra tHhi güne1-
siz ve bulutlu idi Buna rağmen ka
labalık pek fazla idi 

Blıincl kOfU 1200 metre ve ikra
miyesi l500 lira idi Yılmaz birincı 
Nirv.ana ıkincl ve Tığ üçüncülüğtt 
kazanmışlardır. 

İkinci koşu 2000 metrede yapıldı. 
İkramiyesi 225 lira idi. Birinciliği 
Al Dervif, iklnclliji, Bahtiyar üçün 
cülüğü Çelenk almıştır. 

Uçüncil koşunun ikramiyesi 750 
ltra idi. Mesafesi 2400 metre idi. 1 

Çok '\ıeyecanlı geçen bu koşuda bi
rinciliği Dandi, ikinciliği de şimdi
ye kadar emaaline nadir tesadüf e
dilir hır tekilde iki hayvan başbaşa 
beraber almışlardır. 

İkinci gelenler Tomru ve Kümi
sarz idi. Üçüncülüğü de Özdemir al
nuıtır. 

Dördüncü kotu 2000 metrede ya
pıldı. İkramiyesi 500 lira idi. Birin
clliii Yatağan, ilrindliği Batıray 
llçüncülfiğü Duru Kurt kazanm1~ 
h~ • 

Beşinci koşunun mesafesi 1200 
metre ve ikramiyesi 370 lira idi. 
Bırinciliği Gazal, ikinciligi Gazve 
UçnUcülüğü de Cemre alm ştır. ' 
Halkın ıat koşularına gösterdiqi 

rağb~tin fazlalığı Islah ve Yarış 
Encilmeninin atide daha büyük 
plAnlarla hareket etmesini teşvık 
etmektedir. 

Rıhtıunın Belediyeye Devri 

Şehir meclisi azalarının on beşi 
ta~afından verilen bir takrirde tz. 
mır rıhtımının belediyeye devri is
tem!liş ve bunun tahakkuku halin: 
de Izınirin en mükemmel bir cad
desi olan Atatürk caddesinin layık\ 
veçhile daha mükemmel bir hale 
getirilmiş olacağı sayılarak beledi
ye reisinin bu husus için Ankarıya f tmesine karar verilmesi talep 0 • 

u~muştur. Bu takrir ittifakla kabul 
~lmittir. Belediye Reisi Doktor 
di ~cet Uz, meclisin kendisine ver-

] li salAhiyetle bu rıhtım işini hal-
etmek ilıe k re ya ında Ankarayı ~-

decekttr. e• 

Otobila lıi 
ehı:led_iYeniıı otobüs işine verdiği 
kik:h!et fay~.~ kaytıtir. Filha
k 

1 
rde büyuk bir canlılık ve 

.,: ~Y~ık tevlit eden bu otobüs işlet- 1 

.e ışı belediyece Jıer gün daha . 
bır safha . yem 
otobüs ya gırmekte ve peyderpey 
mattadıve trambüsler sipariş olun -ı 
tesis ol~ Belediyece yeni hatlar 
_ ;.1 t kUf, Y9ni otobüsler gelin-
....... ....e me üzere ta . . 
la rifelen hazır-
nmıı ve meclisçe tasdik edı"l . 

tfr. mış-

15Bu Yeni hatar Konak _ tnciraltı 
k kul'Uf, Güıelyalı - İnciraltı 10 ruur,, Alsancak • İnciraltı 20 ku-

t. nclraltı • İlıca 10 kuruq K 
nık • Güz 1 s• o
Güzel e yalı 5 kuruş, Alsancak • 

yalı 10 kuruş Konak • E f 
P•şa S ku , şre • 

l'Uf, Etrefpa .. a - Ku·· 1ı·· part 10 k .,. ur • 
rn urıq olarak tesbit olun-
rfn. Uftur. Mesalelerine ve otobüsle-

tok IUıel v lüks" na cöre e oluparı • 
duğu 861~ çok mutedil ol
nıevout otobüa r. Şehrimizdeki 
bütçesin hatlannm belediye 

e aenevı (850 bin . 
Yakın blr eeıtr teıniıı ) . liraya 
rillınüş ve bu varidaıı:ttilı gö -
1• ıenevt ()'Üz bin lir ) n belediye 
kaldılt anı ... ırn ..+ a •aft hAsılat -s· ı!i'.ır. 

'buy f!D.f hatların teıiıinden BOnra da 
d. ::ıdatm bilhııaa yaz mevsimin
lllakt :;ıali artacağı tahmin olun • 

hitarn~nd~ Ancak turistik yolların 
\tarldat f ~nra her mevsimde bu 

Beledi a lı görülecektir. 
l,42S,2Say:m Varidat bütçea 
kir. • olarak kabW edilınit-

Şehir Meclisi &zaJannın 1.ıltJciJc 
gadri 

Belediye Reiai Doktor Behcet Uz 
bu hafta tehir meclisi Azalarını ıe
hirdeki imar faaliyetini ve yapılan 
işleri görmeje davet etmiş ve bele
diye otobüslerile ıehir meclisi aza
larını muhtelif yerlerde dolaştırt
mııtır. 32000 liraya parke döşenmiı 
olan Cümhuriyet caddesini, ve yine 
35000 liraya parke döşenen Mimar 
Kemaleddin caddesini, modern bir 
halde bulunan itfaiye garajını, pek 
biiyük bir müessese halini alan şe
hır garajını, çocuk hastanesini, Kül
türparkı ve muhtelif tamiratla ik· 
mal edilmekte olan yerleri gezerek 
şehrin imar faaliyetini yakından 
tetkik etmişlerdir. Tetkikat sonun
da azalara Kültürpark gazinosunda 
bir çay ziyafeti verilmiştir. * İzmirin eski ve tanınmış ecne
bi ailelerinden olan Edgar Jiro'nun 
oğlu 55 yaşında Frederik Hanri 
Jiro şimdiye kadar yaptığı tetkikat 
neticesinde Müslüman olmayı mu
vafık bulmuş ve vilavete müracaat 
ederek müftülükte l§zımgelen mu
amelesi ikmal edilerek Ali Ezren 
ismini almıştır. 

Hanri Jiro İzmirde doğmuş ve 
büyümüştür. İngilizce, Arapça, 
Fransızca lisanlanna §şina olmakla 
beraber Türkçe konuşmasını da be
cermektedir. Kendisi Fransız tebe
asından protestan idi. Müftülükte 
muamele hitam bulduktan sonra 
bir operatöre kendisini sünnet ettir
miştir. 

Fu.ar ve Ecnebi Hii.kumetler 
Şimerı Cli ferleri 

Fuar için İtalya devlet demirvol
ları, Bulgaristan şimendiferleri yol
cu ve eşya için yüzde elli tenzUlt 
kabul etmiş, Yunan devlet demir
yolları da yüzde yirmi beş tenzilit 
vaptığı gibi her yolcu için 40 Türle 
lirası seyahat dövizi vereceğini Fu
ar komitesine bildirmistir. 

Ulvi Olg~ ......... -............................... . 
Tahrandan 
Heyetimiz Dün 
Hareket Etti 
. Tahran, 2 (A.A.) -aAn~dolu A· 
Jansının hususi muhabıri bıldlriyor: 

Türk heyeti Rana Tarhan riyase
tinde başvekili, meclis reisini ve 
hariciye vezirini ziyaret ederek ve
da eylemiştir. 

Orgeneral Kazım Orbay aynca 

askeri makamata da veda etmiştir • 
Askeri kıtamız, bugün saat 14 de 

heyetimiz ise saat 15 de otomobiller

le Tahrandan ayrılmıştır. Bu gece 
Kazvinde geçirilecek bir gece Ker
manşahda yatılacak ve mayısın be

şinde Musul'da bulunulacaktır. 
Heyetimiz, ayni gün hususi tren

le Musul'dan hareket ederek ayın 
yedisinde Ankara'ya vasıl olacaktır. 

Filistin hidıseler1nde 
hafit salah 1 

Kudüs, 2 (A. A.) - Nisan ayı 
zarfındaki tethiş hareketlerinin bi
lançosu ıudur: 4:1 Arab, 14 Yahudi, 
5 tngiliz ölmüı, 26 Arab, 23 Yahudi, 
ve 7 İngiliz yaralanmıştır. 

Bundan başka Yahudi kolonileri
ne 60 tecavüz yapılmış, petroi boru
lannda 4: yangın çıkmıştır. 950 kişi 
tevkif edilmiş, bunların 35 i askeri 
mahkemeye verilmiştir. Bunlardan 
Uç kiti idama mahkum olmuştur ki 
bunun da iki8l affedilmiştir. 

Bununla beraber, llisan 10nundl}. 
vaziyette küçük 11&1lh görillmüşttır. 

HAYFADA YENt KOSA. 
DEMELER 

Hayfa, 2 (A.A.) - Evvelki ak
ta.m bir askeri karakol ile bir Arab 
~teai arasında ateı teati edilmiftlr. 
Atıla.ıı mermilerden biri civarda bu
lunan bir manastınn penceresinden 
ıtrere kbir ltalyan rahibesini yara
lamı§tır. 

Nefriyat 
Kongresi 

Tarihi ·Tahrif 
(Bqtarafı t inci aayfamnda} 

mak için lizin yüksek ihtiaaımızdan, 
görgünüzden istifade için Neşriyat 
Kongresini topluyoruz. Cümhuriyet 
Hükfuneti bütün işlerinde ihtisas 
erbabının tecrübeli arkadaşlarımızın 
bize verecekleri bilgili direktifleri 
bir aray-a getirerek öyle bir program 
vücude getirmeyi ve mesaisinin he
yeti umumiyesine bu programı esaı 
yapmayı daima umde edinmiştir. 

Etmiyelim 

Sizin ge>irdiğiniz tecrübeniz ve il
miniz bize bu programı verecektir 
ve biz bunu zamanla mevcut maddi 
vesa.itimizle takip edeceğiz. 

Ben, şahsen gürültülü, program
sız işten zaten· hoşlanmam. (Bravo 
ıeslerl). 

Esaslı bir programa tAbi olarak 
geç de olsa daima müsbet gaye üze

, ..... ...,. 1 lnel -yfada) 
la, Alta.ya, TUrk t\lkelerlne gitmek 
llzımdır. 

Hatıl Sanakrit lisanındaki me
deniyete ait isimlerin tamamile 
TUrll Dravidi halkına ait olduğunu 
tngillz lliml Kaldweld pek güzel is
bat etmiftir. 

Şarabm eskiliği hakkında da )'i· 
ııe Will Durant Sumer köylülerinin 
ııaaıl istirahat ettiklerini gösterir· 
ken; hurma<!an yapılmıe prap ve· 
ya arpadan yapılmıe bira ile yor
gunluklarını izale edebildlklerinl 
kaydeder (8). Yani bu zamanda p
rap tam tekemmül etmiş, mtitead
dit meyvalardan yapılan bfr varlık 
olmuştu. 

rinde yürümeyi kendim için şıar e- ' Tarih çok geniş bir sahaya gir
dinmişimdir. Arkadaşlacım da bu e- miştir. Onun bütün şubelerini bir· 
sasta daima benimle beraberdirler. den kavramak mUmkUn olamıyor. 
Zaten bir mütearifedir. Nihayet e- Bu sebepten üstadın sade cr5manh 
ıa.slı bir program safahatını takip ait kısımlarla iktifa et 
ederek ou nyavaş da olsa tahakkuk ilim namına en bliyük bir hayır o
ettirmek atiyen bozulmaktan kur- Jur. 

Osmanlı five&inden bu günkü Tllrk 
pvesine gt1zel bir tisl\lpla, çevirmek 
i§irıin de möhim olduğunu itiraf et
mek icap eder. 

Fakat aanat, medeniyet, din ta
rffilerinin famamUe değiltiği bugün
de, filolojiye ve arkeolojiye istinat 
ile yazılmıyacak yazıların da tarihi 
tetVll ve yanht tedris olacağını a, 
kabul etmek Jbımdır. Bun& aikkat 
etmemek bir millete &it bir mah ya
bancı bir millete izafe etmek olur 
ki; itte üstad bu yeni batasile, bir 
çok defalar yaptığı gibi, bu kere de 
keşfi TUrke &it olan prabı, belki 
tarihte yaşamamış ve gelmemiş o
lan efsanevi bir 1ran §ahına, bir 
cCemşide. peP.etf çekivermiş, Türk
lüğün medeni hakkım yok ediver
miştir (4). Şunu da bilmek lizıındır 
ki (Firdevsi) nin naklettiği gibi bir 
tran tarihi zaten mevcut değildir. 

Bu hususta yine üstadın kendi 
nasihatlerine ittiba etmemiz gerek
tir. üstad diyor ki: 

.. Tarihi fıkra yazmak çok güç
tür ve bir çok tetkiklere muhtaçtır. 
Bu sebepten herkes tarihi fıkra ya-
zamaz.• 

tard1ğı gibi yapılacak her hangi bir Zaten bizzat iistadın kendisi bir 
tecrübe hakkında başlangıcı ve esa- gün sonra netrettiği diğer bir fık. 
sı mahlm olduğu için bize daima rada, tarihi fıkraliın herkesin yaza
yolda, kolaylık verecektir. Mem- mıyacağını ve bunun çok güç bir şey 
lekette bir milli kütüphane vücu- ld ~ f . Ne olurdu, bu güzel sözU başta o ugunu itira etmış ve herkesin 
de getirdik. Bunu en uzak köye ka- d v k üstad olmak ilzere hepimiz takdir e yazmaga alkışmaması tavsiye-
dar go··ıu··rmek. yalnız götürmek de- · ,.. b 1 edebilseydik! .. 

sınue u unmuştur. 
ğil okutmak zevkini daimt surette Rıza ÇAVDARU 

Böyle bir tavsiyeyi ilim namına ~-=,----=--=-
idame etmek bu kongrenin yapaca- hürmetle kabul etmek lizımdır. ( 4) Burada üstada ka&dettiği 
ğı programa tAbi olacaktır. Sizin il- Cemşitten bah&ediyoram. lrallda 
minizden, tekrar ediyorum, sizin il- Bir (Naima), fiir (Raşit) ve ilh.. (Cem§lt) atnJ zamanda halk dDin-
minizden ve tecrübelerinizden isti- tarihi üzerinde oynamak ve bunu de büyük lmpuatordar. Batta Da-

fade edeceğiz ve programı YÜcude raya da (Cemşlt) derler. Fakat tis-
getireceğiz. Onu tatbik şerefini ka- (S) lllstolnı de la el\;Hsatlon, taduı kasdetüğl Cemşit, bu ('..emştt 
zanabilirsek atiyen neticelerini gör- 1, ~8:5. değildir. 
dil~müzumanda~~~eğ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~ 

Tekrar sizi selamlarım. İşin ilmt, vaffakiyetler dilerim. Çalışmalarını- 'ngı"lter• 
teknik kısmını arkadaşım Yücel si- zın TUrk kUltUrUnün yakın istikba- 1. j ~ 

ed kt. t ı · · d af line getireceği feyız· leri ve büyük in- R ze arz ece lr. Ş erıntz e mUV • umanı '1QI va 
fakiyetler dilerim.> (Alkışlar). kişafı düşünerek bunun teminine 'J ,_, 
Başvekil :Refik Saydam'ın sürekli hizmetin şimdiden güzel heyecanı K d. 

alkışlarla karşılanan bu nutkunu içinde eümlenizi hünnetl.e selamla- re ı açıyor 
müteakip Maarif Vekili Hasan Ali rım.a 

Yücel söylediği bir nutukla Kon- Maarif Vekilinin alkışlarla kar- P!ira tamamen teslihata 
grenin maksa.t ve gayelerini izah pla~ bu nutkunu müteakip, reis 
etmiş ve k~ngreye mvaffakiyetler Bapeldl Doktor Refik Saydam on sarf edilecek 
dilemiştir. dakika istirahat için celeeyi tatil et-ı Londra, 2 (A. A.) _ Financial 

Hasan .Ali Yücel nutkunda bil- mi§tir. Times gazetesinin Bükreş muhabiri 
hassa Cümhuriyetin son on yıllık Kongrenin ikinci celsesi açıldığı bildiriyor: 
devrinde kültür işlerimizin seyir ve zaman riyaset mevkiiai lılaarif Ve

tngiliz hükumeti Rumanyaya be~ 
inkişafını anlatmış ve kongrenin tet kili Hasan Ali Yücel iMal etmiş ve 
kikine erzedilen meselelerin herbiri riyaset divanı intihabı yapılarak milyon İngiliz liralık bir kredi açmı

ya amadedir. Borcun ödenmesi 1940 üzerinde delegelerin dikkatlerini çe- reis vekilliklerine İzmir mebusu 
senesinden itibaren başlıyacak V"' 

kerek irfan ihtiyacımızı eldeki mad- Hüsnü Kitapçı, üniver8ite Rektöıii 
ham madde verilmek suretile yapı· 

df imkanlardan en geniş bir şekilde Cemil Bilsel ve Hakkı Tarık Us in· 
lacaktır. Kredi silah satın alınması 

;...,... , , 
RADY O 1 
~AJIBA: S/5/989 
12,30 Program. 
12,35 Türk mtl.ziği (Seçilmiş kla

aik eserler) • 
Çalanlar: Vecihe, Rept Erer, 

Fahire FerBan, Refik Fersan, 
Okuyan: Muallim Nuri Halil 

Poyraz. 
13,00 Memleket saat ayan, a· 

jans ve meteoroloji haberleri. 
13,15-14 Müzik (Riyaseti Cüın

hur Bandosu. Şef: :thsan KUnçer) 
1 - P. Lincke - Viyana kadınla· 

n (Mart) 
2 • Cbopin. Vals (Do diez mi· 

nör) 
3 - Suppe • Eşkiya oyunu (U· 

vertür) 
4 - Bizet • Karmen operası üze• 

rine fantezi 
5 - J. Ed. Barat • Tunusta (En· 

termezzo) 
17,30 tnkılip tarihi dersleri-Hal 

kevinden naklen. 
18,30 Program. 
18,35 Milzik (Neşeli pliklar-Pl.) 
19,00 Konuşma. · 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye· 

ti) 
Celil Tokses ve arkadaşları. 
20,00 Memleket saat ayan, ~ı· 

jans ve meteoroloji haberleri. 
20,15 Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, RU§ell Kam, 

Refik Fersan. 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Mü

zeyyen Senar. 
1 - Acem aşiraıı peşrevi. 
2 - Dedenin - Acem aşiran şar• 

kı • Dinle sözüm ey dilrilba. 
3 - tsmail ağanın - Acemaşiran 

şarkı - Yanar sinem. 
4 • Nikoğos ağanın - Şevkefza 

şarkı • Ge<.;ipte k81'fllll&. 
5 • Refik Fersan - Tanbur tak· 

aimi. 
6 - Hüzzam şarkı • Akşam oldu 

yine de bastı karalar. 
7 - Şevki beyin - Hicaz prkı • 

Bilmiyonım bana ne oldu. 
8 - Şemsettin Ziya beyin - Diva· 

nı - Dün gece yeisile. 
9 - Eviç türkü - Elveda dost deli 

gönül. 
10 - Halk türküstt - BUlbill ne 

gezersin çukur ovada. 
21,00 Haftalık spor kutusu. 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo. 

mikut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli pliklar - R. 
21,30 Müzik (Keman soloları • 

Orhan Borar tarafından) 
1 - Corelli - Adagio ve Allegro. 
2 - Brahme • Vals (La major) 
3 · Dwrak - Krelsler - Slav aan. faydalanma yollarını bularak kar- tihap edilmiştir. için kullanılacaktır. 

ıılamak mecburiyetinde olduğumu- Encümenlere iza seçiminderı sı No. 2 (Mi minör) 
• Frederik Leithross'un reisliğin 

zu söylemittir. sonra verilen bir takrir ile Ebedı d 1 4: • Ries • La capriccioaa. 
eki ngiliz ekonomi heyeti yakında 

Maarif Vekil sözlerine şöyle de- Şef Atatürk'ün aziz hatırasını taziz BUk 5 - Chopin. Mllsteln. Noctunıe · reşten Atinaya gidecektir. 
vam etmiftir: , için beş dakika ayakta sük(it edil- 8 • Hubay • Hejre kati (t'ar • 

c- Daha var, geni .. halk kütle- mi..+n.. ,,,.A•) 
oY , ... ~ MACAR NAZIRLARI ALMAN- u-. 

sinin eline sadece okuma - yazma- Kongre alkışlarla Reiaicümhur YADAN AYRILDILAR 21,55 Müzik (Melodi _ Pl.) 
nın anahtarını vermekle vazife bit- tnönü'ye kongrenin en derin tuim 22,00 Müzik (KUçUk orJı:esfra • 

~ Berlin, 2 (A.A.) - Macaristan mit sayılabilir mi?.. Onları TUrk ve bağlılık hislerinin ibligını karar Şef: Necip Aşkın) 
Cü k . Başvekıli Teleki ile Hariciye Nazırı mhuriyetinin sıhhatli, millet ve altına almış ve yine okunan ta rır- ı . Thomsen _ Dua 

1 k d t -r'1.....sUlh lik Csaky, Budapeeteye hareket at-... : .. _ mem e et avalannın adamı, iktisa- lerle B. M. Meclisi reis .n..uu a "~ 2 - Golwyn • Cambazlar (Foks-
di bayatta verimli birer yurttaş ha- Renda'ya ve kongrenin açılışıııa ri- ler ve istasyonda Von Ribbentrop trot) 

ile Weiszaccker tarafından sellm-
line getirmek veya bu halde tutmak yaset etmek suret.ile neeriyat dava· 3 - Komzak. Viyana ••kı (Pot-

lanmışlardır. _. 
için, onun günlük hayatındaki ka- ama yakın bir ali.ka göstermiş bu- puri) 
zancmı arttırmak için yurdun en u-. lunan Başvekil Doktor Refik Say- Alman - Macar görüşmelerinin 4 • Winkler • Kemanın aşk §ar-

zak köşelerine kadar muntazam ya- dam ve Genel Kurmay Başkanı Ma· iki memleket arasındaki tam görüs kısı. 
ı · b ğa d" birliğini teyid ettigı-·, Alınan mahfel~ yı an, sıstemli ir neşriyat cihazına reşal Fevzi Çakma riyaset ıvanı 5 - Dietricb • Fitreler (Marş) 

muhtaç değil miyiz?. vasıt~sile saygı ve sevgilerinin bil- !erinde deyan edilmektedir. Berlin 6 • Gebhardt _ :M'aSkarade 1Kon 
Hasan Ali Yücel, memlekette dirilmesini tasvip eylemiştir. ile Budapeşteyi alikadar eden me- ser valsi) 

muhtelif ilim ve ihtisas şubelerinde Bundan sonra muhtelif hatipler selelerJe bilhassa Macaristanın kom 23,00 Müzik {Caz6and _ Pi.) 

orijinal tetkik mahsulü telif eserle- söz almışlardır. şularile münasebetleri bu görüşme- 23,45·24 Son ajans haberleri ve 
rin doğrudan doğruya yazıldığı li- Bunu müteakip neşriyat kongre- lerin mevzuunu teşkil etmiştir. yarmki program. 

~~~~~~~~~~~~p~ili~e~a-,•••••••••••••~~-~•-•••••••&~ 
cümelerin ve günün tekniğine göre zaları arasında bir vazife taksimi Yemelderiniı.in ~ 
güel basılmış kİtaplann neşrini teı;- yapılmak üzere yedi encümen teşek- !ezZ1t •e aefa-
vik için telif, tercüme ve neşir mU- knt etmiştir. ıeti•i, ancak 
kifatları karşılığı olarak mütevazi thtisaslanna göre encUmenlere 
de olsa başlangıçta kafi sayılabile- ayrılan azalardan istiyenler diğer 
cek bir tahsisatın 1939 bütçesine encümenlere geçebilecekler, bu su- ı 
konulduğu ve CUmhuriyet hükume- retle her aza istediği encümende rey 
tinin neşriyat işlerine vermiş olduğu ve söz sahibi olabilecekti\-. EncU
bUyük ehemmiyetin en canlı bir de- menler saat 14,30 dan itibaren çalış
lili olan ve altı yıldanberi yapılmak- mağa başlaml31ardır. Dördü Halke
ta olan maddi yardım karşılığının vinde, biri Kız lisesinde, biri Çocuk 
1939 bütçesinde 15 bin liradan elli Esirgeme merkezinde, biri de Kı
btn liraya çıkarıldığını bildirmiş ve zılayda çalışmaktadır. Her erıclj
okumayı kolaylaştırmak ve okunaM mende reis ve raportörler seçildikM 
cak eserleri yurdun her köşesinde ten sonra kongreye gelen teklif ve 
çabuk ve kolay tanıttırmak davası- raporlar üzerinde faaliyete geçil-
m izah eylemiştir. miştir. 

Maarif Vekili gazete ve mecmu- AME-R-tKAD--A- D_A_Z_E_I_.ZEI.E 
alarm bu netriyatı okuyucuların& OLDU 
tanıttırmak hususundaki büyük va- Redding, 2 (A.A.) - (Ameri-
zifesine de temas ederek Türk mat- kada) Saat 21,53 de şimal Kalifor· 
buatının bütün memleket işlerinde -niyasında şıddetli bir zelzele olmuş
olduğu gibi bu noktada da yardım tur. Birleşik Amerika devletlerinde 
birllji ve candan bir alika göstere- mevcut yegane yanardağ olan Lav
ceğine bUyUk bir Umit beslediğini venden sıcak dumanların çıktığı gö
bilhasaa kaydetmek istediğini söyll- rUlmüştür. Bu yanardağ 1915 te şid 
verek söalerini bı"tirmi· ..+;r. ,, sıw detli bir zP.lzele neticesinde hasıl ol-

e- l§lerinizde kolaylık ve mu- muştu. 

CAPA 
MARKA 
BAHARA TiNi 

Kullanmakla 
temin 

edebilirs iniz. 

ve baharat 

paketleri 

her yerde 

5 
kuruştur. 
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-- Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Talulm • Tallmhaae Palaı No. 4 

Paaarclan •ada her ~in , 
Saat ıs te1t ıonra 

~ı .. iilıııillll_. ........ r 

İstanbul Asli11• ikinci Ticaret Da· 
iresi Reisliğinden.: 

Hasan Basri tarafından Sadık Ha· 

Ut ve Ferruh inşaat tirketi ıeriklerl 
aleyhine açılan alacak davasında 

Galata Bahtiyar han 29 No. da otu· 
ran şeriklerden Ferruha tebliği 
muktezi dava arzuhal suretinin mu· 
maileyhin bir semti meçhule gitti· 
ğinden bahslle bilA tebliğ iade edil· 
diği mübaşir meşruhatından anla· 

şılmı§ olmakla bir ay müddetle ill· 
nan tebligat ifasına karar verilm~· 

tir. Keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (17406) 

------------
lstanbul Asliye Altmcı Hukuk 

Mahkemesinden: 
Davacı: Kemal vekili Avukat Neç· 

müssakip. 

S lılA YIS 1939 

·.: .. 1 .. s.: :~~ i:~·;.:: =~· :·~\ .;:· ~- · 

Müddeialeyh: Makbule: Aksaray 
Çakırağa mahallesi Külhan sokak. 4 

No. 
Davacı Kemal tarafından müdde

ialeyh Makbule aleyhine açılan bo· 
şanına da\•asınıı ait arzuhal sureti 
davalıya tebliğ edilınelr üzere ya· 
zılı adresine gönderilmişse de mu· 
maileyhin mezkfır ikametgahını 

Devlet Demiryolları ilanları 

Muhammen bedeli 8395 lira 45 kuruş olan muhtelif şekil ve eb'atta 

cıvata ile somun 15/ 5/ 939 Pazartesi günü saat (1~) on beşte Haydarpa

aada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulU ile 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleıiıı 629 lira 66 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı giln 

saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait sartnameler komisyondan parasız olarak dağıWmaktadır. 
(2845) 

Kendir tohumu 15/ 5 939 taı ihinden itibaren D. D. 106 No. lu tarife· 

ye ithal edilmiştir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (1594) (3005) 

Çünktl ASPf RtN· seneferJenbe~ . 
her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ·l 

rılara karıı tesiri ~aşmaz bir if3n} 
/ ~ y 

ofduQunu isbat etmfşflr.} , 

AS P f R İ N fn_tesirlnden emin olmak içfn. . Ln ~ v ... 
tütferı. ... '1/ markasına dikkat ediniz.. 

r-ö~ii~~I~11 1 atıı.m°:t;;:~zs!:~~~~ OLAN 

Dahiliye Mütehassısı ı Çaker Y azaroğlu 
Divanyolu 104 Gümrük komisyoncusu 

Muayene saatleri pazar harlq Galata, Ziraat Bankası 
her glin 2,5 • 6 salı, pe19embe Karşısında Çanakçılı han 

Zifıu ka ızhk; 
• / oma ızma, sırac , 

• , s n1r 
terkle semti meçhule gittiğinin 

beyanı ile iade kılınması üzeri· 
ne Hukuk Usul Muhakemeleri ka
nununun 141. 142, 143 ve 183 üncü 
maddelerine tevfikan iade kılınan 

bu arzuhaııe tahkikat gününü gös· Hastalıkların, cılız yavrular, yürü~niyen, diş çıka· 

N 
A 

terir davetiye varakasının mahke- ramayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun 
me divanhanesine asılmasına ve SAN KUV 
sa/1330 No. da kayıtlı işbu davaya kızlar, vereme istidadı olanlar HA .. 
müddeialeyhin on beş eun içinde VET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı arttırır, iş· 
cevap vermesine karar verilmiş ve k F A tt 
bermucibi karar arzuhalle davetiye tiha verir, şifai tesirleri ço tur. ennı sure e 
varakası divanhaneye asılmış ol- imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir şurup· 
makla mü.ddeialeyh Makbulenin yu- tur. Küçük, büyük her yaşta istimal edilebilir. 
karıda ya~lı müddet zar~nda da- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

KUMRAL va SiYAH 
renkte ııhhi SllÇ boyalarıdır. 

INGILiZ KANZUK ECZANESi 
Bayo§lu - lstanbul 

vaya cevap vererek tahkikat için 

tayin kılınan 15/6/939 perşembe gil
nü saat 10 da mahkememızdc hazır 

bulunması veya kanuni bır vekil 
göndermesi lüzumu tebliğ yer.ine 
geçmek üzere ildn olunur. 

f st. Asliye 1 inci Ticaret daireS'!n· 

den: 1 
1st. Maliye Muhakemat Müdürlü-

ğü tarafından Büyükadada Yıl

maztürk caddesinde 94 No. da 
mukim Telmak Usulcuoğlu aley
hıne mahkememizin 938/214 No. 
lu dosyasile açılan alacak davasın· 

do iliinen icra kılınan tebligata rağ

men gelıniyen müddeialeyh Telmak 

h kkında g.vap kararı verilerek 
muhakemenin 9/6/939 cuma günü 

saat 14 de talik edildiğinden muay· 

yen olan gün \'C saatte mahkemeye 
gelmesi lüzumu ilan olunur. (938-
214). 

İstanbul Deniz Ticareti 
· Müdürlüğünden : 

Fenerbahçe - Kumkapı - Bostancı ve Heybeliada mendireklerinin de-

1 
nia cihetlerine dökülmek üzere asgari 300 azami 1000 kilo sikletinde ol

mak üzere 1000-1250 metre mikab ada veya kavak malı taş açık eksiltm·~ 
!!e alınacaktır. Müteahhit bu taşları kendi vesaiti ile yukarda isimleri ya

zılı mendireklere teslim edecektir. Tahmin fiatı 4375 liradır. % 7,5 temi· 
natı muvakkate 328 lire. 12 kuruştur·. Eksiltme 18 Mayıs 939 perşenbo 
günü saat 11 dir. 

Eksiltmeye gireceklerin % 7,5 teminatı muvaKkateyi muhasebe mü
dürlUğüne yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile eksiltme 
günü Galatada rıhtım üzerinde İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğüne ve 

şartnameyi görmek ve almak ietiyenlerin de müdüriyet idare şubesine 
müracaatları uan olunur. (3032) 

Muhabere ve Münakale V ekileti 
lstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz ihtiyacı için muhammen bedelli c234M. yirmi üç bin 

dört yüz elli lira tutan 350 ton mazut kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

TORK HAVA KURUMU 
27 nci TERTiP 

Büyük Piyangosu 
Birinci Keşide: 11- Mayıs -939 dadır. 

BUyük ikramiye: 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mü-
kafat vardır . •. 

yeni tertipten bir bllat alarak lfllrak etme~ 
ihmal etmeyiniz. Siz da piyangonun mea'ud 
va b11htlyarları araeına glrmı, oluraunuz ••• 

IZTIRAP •• , 
Sonra 

ŞAYANI HAYRET TEDA vt 
Kelimeler, bunu ifadeden acizdirler. BaJ 

M. A. zevcesinin ne yaptığını bilmiyorum, dl· 
ye anlatıyor. 

Yakılarınız olmadan sırt ağrıeından soa 
derece ızbrap çekiyordu. Nihayet ağrıyan ye

"-'-"'"'--~-_.__.__ .. re bir ALLCOCK yakısını koydu. Yaptığı ani 
ZAİL OLUR il tesiri ve temin ettiği şayanı hayret tedaviyi ROMATİZMA! 

sözle ifade etmek gayri kabildir. 

Neden ağrısının acıklı darbelerine, veya siyatik ve iltihabı asabın san· 
cılarına tahammül etmeli. Hemen bir delikli ALLCOCK yakıstle bu ıztı· 
raplara nihayet veriniz. Bu yakı biltUn ağr.ılan defeder. Delikli A,Lir 

COCK yakısı, kanın cereyanını tahrik, ağrıyan mafsal1arda kanın terek· 
kUmUnU men ve sükun temin eder. 

DELtKLt ALLCOCK YAKISI. Fiab 27 1/2 kurugtuı·. 2- Eksiltme 26/ 5 939 Cuma günü saat 15 te İdarenin Tünel başın

~ Mclro han b~~ının~~cikatı~atop~na~kartbrmaebilime~- =D=e=n=i=z=H=a=s=~=h=a=~=s=l=c=ll=t=v=e=z=~~re=~=====~==~====~~ 
miayonunda yapılacaktır. 

hastalıklar mütehassısı 
3 - Bu ~e ait eartnameler idarenin Levazım dairesinden pal'asız DOKTOR 

olarak tedarik &dilebilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdan cl758.75> bin yedi yüz elli sekiz lira Feyzi Ahmet Onaran 
yetmiş bet kuruştur. Pazardan maada her gün 3 den 

Zührevt ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Om er 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamil 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

sonra hastalarını kabul eder. Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlıa ve cumartesi sabahlan 9 • 111 No. 34. 3~ Telefon: 35,95 

............ !!!::-~---·~~:~~! ... --------------
5 - Teklif mektuplarının 2490 No. lı kanunun ahkamına uygun 

olarllk vf' f•ksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verılıu~~ı lazııııdıı·. (2818) 

Adrei: Babı4li Cağaloğlu. 11oku- Netriyat mUdUrU ı Macid ÇETiN 
fU köfebaıı 43 Numart1. , Baaıldıiı r•rı Mathaai Ebüzzl)'a 
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