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KURUŞA 

KÜTÜPHANE 
TAN, yakında okuyuculannı yok pahasına zengin 

bir kütüphaneye sahip edecektir. Bir iki güne kadar ve
reeeğimiz tafsilatı bekleyiniz. 

Hollandada Tedbirler Rus • Alman Yakınlığı 

Molotof'un SOn Nutku 
Almanyada Derin Bir 

inkisar Uyandırdı 
Memleketin Birçok Yerinde 

Örfi İdare İlan Olundu Bir Berlin Gazetesi " Biz, Rusyadan Esasen 
Askeri Yardım Beklemiyorduk.. Diyor 
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Londra, 2 (Husuai}-Batvekil Mister Chamberlain, Avam Ka
marasındaki haftalık nutkunda M. Molotofun son beyanatından 
da bahsetmiş ve şu sözleri söylemiştir: 

"M. Molotofun nutku Berlinde derin bir istekle bekleniyordu. 
Fakat, nutkun Berlinde hayal inkisarı tevlit ettiği anl~ılıyor. 

Sovyet Birliğinin müstakbel hedeflerini anlamak için nutku tet

kik ettik.,, 

Mister Chamberlain, daha sonra 
müttefiklerin gaye .ve hedeflerinden 
bahseden sözler münasebetiyle Mo -
lotofun geçen mayısta irat ettiği 
nutka işaret etmiş ve şunları söyle • 
miştir: 

"Molotof, o zaman Sovyet birli -
ğinin yalnız sulh lehinde olduğunu 
ve tecavüz aleyhtarı bulunduğunu 

anlatmıştı . 
İngiltere de bu vaziyettedir. Ve 

müttefiklerin hedefleri üzerındc te. 
reddüde yer yoktur. Di.inya milletle. 
rinin bunu takdir ettiklerine inanı. 
yoruz . 

Alman gazetelerinde 
Holandada alınan müdafaa tedbirlerinden biri: Hudut boyundaki köprülere çelik kapılar konuyor •• Berlin. 2 (A. A.) - D. N. B. Ga - RIBBENTROP 

DÜNYA 
SiY ASETINDE 
TüRKIYENIN 

.VAZİYETi 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Cüınhurreisimiz ismet ln
önünün Altıncı Büyük 

Millet Meclisinin birinci içtima 
yılım açarken irat buyurduklen 
tarihi nutuk, yalnız Türk milleti 
için değil, bütün dünya için ay
dm.labcı bir ıtık va zif eaini gör

llliiftiir. 
Avrupa büyük bir harp içindedir. 

Milletlerin sıkıntı ve ıztırapları gün. 
den güne artmaktadır. Cihanı istila 
tehlikesini gösteren büyük yangın 
karşısında Türkiyenin vaziyeti ne -
dir? Milli Şefiıniz bu sualin cevabnu 
•çık ve kati şekilde vermek suretile 
Jnilletin rahat ve geniş bir nefes al. 
nıasına hizmet etmişlerdir. 

Milli Şef: "Bugün olduğu gibi, 
Yann da memleketimizi harp mınta. 
kası haricinde bırakmayı, emniyet ve 
taahhütlerimizi ihlal etmemek şartı· 
le, milletimize karşı vazife icabı ola. 
l'ak cidden arzu ediyoruı.u buyur. 
nıuşlardır. 

Cümhurreisimiz, Türkiyeyi harp 
tnıntakasının haricinde bırakmak i
çin alınmış olan tedbirleri izah eder. 
ken Türkiyenin hareket hattının ev. 
\l'elden sarahatle belli olmasının sulh 
için faydalı olduğunu söylüyor, ve 
aktedilen muahedeleri anlatıyorlar. 

Türkiyenin dü nolduğu gibi, bu
gün de, yarın da sulhten, ve imar iş. 
lerine devamdan başka bir gayesi 
Yoktur. İngiltere ve Fransa ile bir it
tifak muahedesi akdetmişsek, Avru
panın muayyen pir mıntakasında ol.

1 
sun sulhü temin edeceğimize kani ol. 
duğumuz için yapmışızdır. 

"Bu muahede ile harp fecayii için· 
de ıztırap çeken A vrupada bir 
emniyet mıntakası tesis suretiyle 
bu facianın müstakbel İttİ!;a ve 
inkişaflarına mani olmak gayreti· 
ni güdüyoruz. Muahedeııin hare. 
kete geçmesi bu meşru gayeleri 
çiğnemek isteyenlerin bulunması 

lsviçre de Muhtemel \ sovYETLER 

Bir Tecavüze Karşı BiZDEN ARAZi 

zeteler. Molotofun nutku hakkınd:ı -------------
mebzul tefsirat neşrediyorlar. Berli-1 Y • p kt M•ll t 
ner Börsen Zeitung. bilhaSSH Molo. enı a 1 e 

K ·-- iSTEMiŞ 
oymıya Hazırlanıyor DEGiLDiR 

Hitler, Roma Sefirif e Saatlerce Görüştü, Diğer 

Elçilerin de Berline Çağırıldıkları Söyleniyor 
L ondra, 2 (Hususi) - Her ı kaç gün kalacağını bildiriyor. Bugün 

Hitlerin istişarelerine devam et- intişar eden bir şayiaya göre, diğer 
tiği Berlinden bildiriliyor. Her 1 memleketlerdeki Alman sefirleri de 

H .tl Al R f" • 1 Berline davet olunmuşlardır ve Her 
ı er manyanm oma se ın . . . . 

' • •• 1 Hıtler onlarla da ıstışare edecektır. 
er ın en a ınan a er ere gore, Fon Makenzen ıle saatlerce go-ı B 1. d 1 h b 1 ·· 

rüfmÜftÜr. Almanyanın Ankara büyük elçisi 
Almanya'nm Moskova sefiri 1 Von Papen, önümüzdeki hafta vazi-

Kont Von Der Schulenburg, bugün fesi başına dönmek üzere hareket e
Berline hareket etmiştir. D. N. B. a- decektir. 
jansı, Moskova sefirinin Berlinde bir 

SON DAK i KA: 

(Sonu Sa: 6, Sü: 2) 

Dün akşam Anadolu Ajansı 
bültenleri arasında ''Ajaruın No

tu,, kaydiyle aldığımız bir tav

zihte şöyle denilmekte idi: 

"Molotofun salı günü Sovyet konseyin
de lrad ettiği mühim nutkun Türklyeye 
ait kısımlarından bahis iki telgraitan biri 
hiç alınmamış ve diğeri noksan olduğu bi
linmeden dünkü bültenlerimizle neşrolun
muştur. Beyanattaki noksanlık yaptığı
mız kontrol neticesinde anlaşıldığından 

Hariciye Vekaletine müracaat edilerek 
nutkun bize ait aksamı Vekalete gelen 
metinle itmam tdilmiş, heyeti umumiyesi 
tekrar neşrolunmuştur." 
Ajansın dün akşam bu kayıtla tekrar 

gönderdiği nutkun Türkiyeye ait kısmının 
tamamını biz de ehemmiyetine binaen ol
duğu gibi neşrediyoruz: 

Nutkun Metni 

tofun Rus - Cermen münasebetleri
ni ve Fransız - İngiliz harp hedef
lerini tavsifteki vuzuh ve sarahat! 
tebarüz ettirmektedir. 

Anm-if gazetesi diyor ki~ 
"Dtınya AvrupAda Rmı - Alman ~iya!'f 

tesrikl me,.ıılsl ile hasıl olan yeni bir va
ziyetin i"tihalcı:i lüzumunu görüyor. Sov
yetler Birliği Almanyanın Ver~ay sistemi
nin !'!On enkazını da ortadan kaldırmak için 
«arfettlği gayretlerine müzaheret ediyor.•· 

Nachtausgabe yazıyor: 
"İngiltere ve Fransa, Sovyetler Birliği

nin bitaraf kaldığı dü«üncesile müte<:elll 
oluyorlar. Anla:iılıyor ki, Londra ve Pııris 
oldukça mütevazi bir hale gelmişlerdir, Al
manya, kendisine tahmil ve icbar edilen bu 
harbi sonuna kadar yalnız başına yapaca
ğını daha başlangıçta bildirmiştir. Alman
ya bu muharebenin neticesinden korkma
makta ve Sovyetler Birliğinin harbi takip
te gösterdiği idraki en büyük sevinçle 
karsı lamaktadır ." 

Hamburger Fermdenblatt gazete
sinin Berlindeki muhabiri yazıyor: 

"Sovyet de\•letinin bugünkü harbin ma
nevt ciheti hakkındaki sarih hükmU bizi 
hayrete düşürmektedir. Fakat bu hüküm 
daha birkaç gün evvel iki bilyük Avrupa 

(Sonu Sa. 6, Sii. 2) 

Meclisine Veriliyor 
Ankara, 2 (Tan Muhabiri bildiri. 

1 yor) - Büyük Millet Meclisi, önü -
müzdeki pazartesi günü toplanacak 
ve encümenler seçimi yapı!acaktrr. 

Namzetler, Parti Grupu idare he. 
yetince tesbit edilmektedir. Yalnız 

bu defa encümenlerin teşekkül tar • 
zmda bazı değişiklikler olacağı an -
laşılıyor. 

Yeni encümenler kurulduktan 
sonra Hariciye ve Milli Müdafaa en. 
cümenlerinin tetkik edecekleri ilk iş 
Ankara paktı olacaktır. Meclis umu. 
mi heyeti de önümüzdeki hafta ~çin
de anlaşmanın tasdikı hakkındaki 
layihayı müstaceliyetle müzakere e
decektir. 

Vekiller Heyeti 
Ankara, 2 (A. A.) - İcra Vekil -

leri Heyeti bugün saat 16 da Başve. 
kil Dr. Refik Saydamın riyasetinde 
mutad toplantısını yapmış ve ruzna. 
mesinde bulunan maddeleri tezek -
kür etmiştir. 

Sovyetlerle Finlandiya 
Arasındaki Müzakere 
lnkıtaa Uğramış Gibidir 

Ankara, 2 (A.A.) - Sovyetle;,· bir
liği komiserleri meclisi ve hariciye 
komiseri Molotof tarafından irat olu
nan nutkun Türkiyeye ait kısımları 
tam olarak aşağıya dercedilmiştir: 

"Türkive ile olan müzakerelerin 
mahiyeti 'hakkında ecnebi memleket
lerde bir çok masallar neşrolunmuş
tur. Bu masallardan bazısında Sov-
yetler ittihadının Kars ve Ardahan 
mıntakalarının kendisine iadesi tale-

lngiliz Başvekili Avam 
Kamarasında Askeri 
Vaziyeti izah Etti 

ı 
binde bulunmuş olduğunun tahmin 
edilebileceği yazılmaktadır. Bunun ! 

1 

bir yalan ve uydurma haber olduğu. ı 
nu söyliyeceğiz. ı 

l 
Filhakika mevzuubahis olan mese-

. le Karadeniz ve Boğazlara münhasır ı· 
1 mütekabil bir müzaheret paktının, l>,lt (Sonu Sa. 6 Sü. 4 Jl j 

.~- 1 · + i~ · talya • Yunanıs an ! 
. ~\\·.:.1 l ; . Arasında Bazı 

Notalar Teat i Edildi ' < 

~ " 
Atina, 2 (A.A.) -Royter mu.· '~~ 

habiri bildiriyor: 1 ~,\ ~ 
Bugün, İtalya ile Yunanistan 1 \ 

hükfunetleri arasında, iki memle \ ~ 
ket bağlarının takviyesi hedefini U. 'l 
güden bazı notalar teati edilmi,. ~ 1 

>' 

-· ' 

ile kaimdir.,, -' j 
Cümhurreisimizin bu sözleri, Tii#i it 

{ Sonu Sa. 6 Sü. ::~ 

tir. Bu notaların metinleri yarın :Açık denizlerde görülen Alman tahtelbahirlerinJen 
n~rolunacaktır. bir kaçı üslerinde .. [Yazıaı 7 inci Sayfada] 

Finleindiyanın deniz kuooetlerine menıup bir kruvazör 
manevra Btraıında .. [Yazısı 6 mcı Sayfada] 



Hasekinin 
Dörtyüzüncü 
Yıldönümü 

Üniversite T arafandan 

Merasimle Kutlanacak 

3. 11 - 939 

Bu H ~ 

Ya ti cak 
Lig Maçları 

Üniversite Tıp Tarihi enstitüsü Ha
seki hastahanesinin kurulu~unun 400 
üncü yıldönümünü parlak bir ~kil
de tesit etmek için şimdiden hazırlık
lara başlamıştır. Bu hastahane dört 
asır evvel Kanuni Süleymanın karısı 
Haseki Hurrem Sultan tarafından 
Mimar Sinana yaptırılmış ve Kanu
ninin Süleymaniyedeki Darüttıp ıned 
resesinde yetişen en kudretli hekim
leri buraya tayin ettirmiştir. 

Hastahanenin mimari tarzı gibi çi· 
nileri de Türk çiniciliğinin emsalsiz 
örneklerini teşkil ediyordu. Maalesef 
hastahane son senelerde bakımsızlık 
yüzüı;ıden harap bir hale gelmişti. 

O'niversite bu eski tıp darülfünunu
nun tamir ettirilmesi için de teşeb
büslerde bulunmuştur. 

Cümhurreüimiz Mecliae gelişlerinde.istikbal ediliyorlar .• Milli Şelimiz evvelki gün Mecliste açış nutkunu okurlarken •• 

vnümüzdeki hafta da dör~ statta 
birden lig maçlarına devam edHecek 
tir. Haftanın en mühim k' rşılaşması 

Taksim stadında, Fenerbahçe - Ve
fa arasında olacaktır. Geçen hafta 
Vefalılar Galatasaray kaı:şısında 7-0 
lık bir mağlubiyete uğramalarına 

rağmen ihmal edilmez bir kuvvet ol
duklarında süphe yokt'.lr . Buna mu
kabil Fenerliler de Bey'!tozlular!a be
rabere kalmışlar. fakat Galatasaraya 
karşı eksik bir kadro ile çıkmışlar ve 
iyi bir oyun çıkarmışlardır. Bu mü
sabaka haftanın en çetin müsabaka
sıdır. Maçın hakemi İzzet Muhittin
dir. 

Milli Şefin Şehir-il 
Meclisi Azalarına 

lltif atları 

Rusyaya Yapak 
Gönderilecek 

f I Al+. Aylık 
1 oklamaları 

Ma~Ş-İ( 
1 

Baılıyor 

.İkinci derecede ehemmiyetli kar
şılaşma müsavi kuvvetler arasında 

yapılacak olan Fener stadındaki !s
tanbulspor - Beykoz maçıdır. Genç 
İstanbulsporlular en kuvvetli rakip
lerle yaptıklan maçlarda muvaffakı
yetli neticeler elde etmişler. Beykoz
lular da geçen hafta Fenerle berabe
re kalmışlardır. Görülüyor ki bu mü
sabaka ortaya zevkli bir oyun çıka
racaktır. Bu maçı Feridun Kılıç ida
re edecektir. 

Teslt esnasında davetlilere Haseki 
müessesesinin tarihini gösteren bro
~rler de dağıtılacaktır. 

Süleymaniye camii etrafını saran 
mektep, Darüttıp, Darülhadis, Tap
bane, Bimarhane, Darülhadis vA di-

Refsicümhur İsmet İnönO, fstan-
1 bul Şehir Meclisinin açılışı münase

beüle kendilerine gönderilen saygı. 

telgrafına şu telgrafia cevap ver
mişlerdir: 

Yapak Lisansa Tabi 
ğer medreselerile tam teşe~küllü bir Doktor LOtfl Kırdar 
üniversitedir. Geçenlerde İstanbulu ı Vall ve Belediye Relıf 

Piyasada 

Fiyatlar 

lhracmı 

iyi 

Hükumetin 

Tutması Tesir Gösterdi 

Hemen Yükseldi ziyaret eden tıp tarihi mütehassısları lıtanbul 
alAkadarlara de~lerdir ki: . 1 Şehir Meclisinin samımı duygula-

ve 
- Kanuninin bu üniversitesi, ' rına tesekkilr eder, başarılar dilerim .. 

yalnız Türkiyenin değil. bütün dün· L l~INö~u_· __ j 1 

ihracı menedilmif olan yapaklann lisansa tabi tutularak Sov
yet Ruayaya ihracına hükfunetçe karar verildiği haber almmıf
tır. Hükumetin bu kararı piyaaada duyulur duyulmaz kilosu 45 
kunıta kadar düten yapaklar 49 kunıta f ırlamıt ve derhal 300 
bin kiloluk bir parti ıatılmıtbr. 

yanm ilk üniversitesidir. · 
Dört yüzüncü yıldönümU tesit edi -
len Haseki Darüşşifası yapılış ve 
taksimat itibarile fevkalade entere
sandır. 

BELEDiYEDE 

iki Azanın Vaziyeti 
Tetkik Ediliyor 

Şehir meclisi atasından iki kişinin 
belediyeye bağlı müesseselerden elek 
trik idaresinde vazifeleri olduğu için 
bunların beriki vazifeyi deruhte edip 
edemiyecekleri Dahiliye Vekaletin
den sorulmuştu. 

Vekalet, bu iki vazifenin bir şahıs 
nhtesinde toplanamıyacağı ve bina
enaleyh bunlardan birisinin tercihi
nin kendilerinden istenilmesini bil· 
dirmi~tir. 

Bu azalar doktor Ethem Akif ile 
Ekrem Turdur. Ethem Akif Elektrik 
·ve Tramvay idaresinin doktoru, Ek
rem Tur da ayni idarenin murakıbı
dır. Bunlar ikisinden birini tercih e
deceklerdir. Ekrem Tur. daimi encü
mene de aza intihap edilmiş olduğu 
jçin Elektrik şirketindeki vazifesin
den ayrılacağı tahmin edilmektedir. 

Belediye Vergisi ve 
Resimleri Kanunu Tadil 

Edilecek 
Belediye vergi ve re:ıimleri kanu

nunda yapılacak tadilata esas olmak 
üzere İstanbul belediyesinde tetkikat 
yapılacaktır. Mahalü idareler umum 
müdürlüğü, İstanbul belediyesi ver
gi kesafeti itibarile en mühim bele
diye olduğundan, belediye muhasebe 
müdürlüğü ile temasa geçmiştir. 

Belediyeler Kanunu 
için Hazırhk 

Dahiliye Vekaleti tarafından hazır 
}anmakta olan yeni belediyeler kanu
nu projesi için her belediye, kendi 
teşkilat ve iPtiyaçlannı Vekalete bil
dirmektedir. İstanbul belediyesinin 
her şubesi Vekalet tara!ından isteni
len mal6.matı reisliğe bildirmiştir. 
Belediyenin teşkilat hakkındaki ra
poru vekfılete gönderilecektir. 

Bulgaristandan 1 O Bin 
Göçmen Geldi 

Bulgaristandan gelmekte olan göç
menlerin bu seneki nakliyatı bitmiş
tir. Bugüne kadar gelenlerin miktarı 
on bin kişidir. Romanyadan göçmen 
nakliyatı da bu ayın on beşine kadar 
bitmiş olacaktır. Son gelen kafile lo
dostan Tuzlaya çıkarılamamıştır. Ge
mide kalan bu kafile bugün Tuzlaya 
çıkacaklardır. 

f ·.:~.~:~~:~~::.::~~~··= ! kollan bağlı seyretmemek için, bü
S tiln varmuzm yoğumuzun kut olduğu
• nu görmemek için (Fitre) ]erimizi 
: göklere armagan etmeliyiz. 

Tanzimatın 

Yüzüncü 
Yıldönümü 

Bugün Tanzimatın yüzüncü yıldö
nümüdür. Bundan bir müddet evvel 
bugün bu münasebetle üniversite 
konferans salonunda bir . merasim 
tertip edilmesi düşünülmüş, fakat 
bilahare bundan vazgeçilmiş+ir. 

Maarü Vekaleti Tanzimatın yiizün 
cü yıldönümü hatırası olmak üzere 
bir kitap hazırlamaktadır. Bu kitaba 
girecek yazılar üniversite profesör
leri tarafından yazılmaktadır. Bu 
yazılardan bir kısmı tamamlanmış 

ve Vekalete gönderilmiştir. Diğerleri 
de peyderpey gönderilecektir. 

Bir Gencin Serveti 

Araştırdı yor 
Beyoğlunda bir komisyoncu yann~

da katiplik yapan Necati isminde bir 
gencin şuraya buraya fazla miktarda 
para sarfettiğini haber alan z:ıbı,ta, 
genç hakkında tahkikata başlamıştır. 
Evvelki akşam Emniyet müdürlüğü
ne getirilen Necati yapılan isticvabı 
neticesinde sarfettiği paralan bun -
dan bir buçuk ay evvel Beyoğlunda 
bulduğunu söylemiştir. Bundan son
ra Necatinin cepleri aranmış, 300 li
ra para bulunmuştur. Genç bulduğu 
paranın bir bin liralıktan ibaret ol
duğunu, 700 lirasını o zamandanbcri 
sarfettiğini söylemiştir. Zabıta kırk 
beş gün evvel Şehir Tiyatrosu artist
lerinden Şevkiyenin çalındığı veya 
kaybolduğu hakkında kati bir şey 
söyliyemediği bin liralık bankanotu 
hatırlamıştır. Tahkikata bu cepheden 
devam edilmektedir. 

Sovyetlerin evvelce yapmış olduk
ları mukaveleler üzerine alacaklan 
üç milyon kiloya yakın büyük yapak 
partisinin ihracı rnümkiin olamamış
tı. Sovyet ticaret mümessilHğinin te
şebbüsü üzerine Tk~ ve~leti me
seleyi tetkik etmiş ve yeni kararna-
me ile bu yapaklarm ihracma müsa
ade edilmiştir. Sovyetlere verilen bu 
müsaade yapağın lisansa tabi tutula
cağını göstermektedir. Bu itibarla bi
taraf ve dost memleketlere de yapak 
ihracı mümkün görülmektedir. Şeh
rimiz piyasası hükumetin bu kararını 
büyük bir sevincle karşılamıştır. 

Memleket dahilinde kullanılması 

azalmış olan keçi kıllarının da ihra
cına müsaade edilme~inin veya tiftik 
gibi telakki olunarak lis:msa tabi tu
tulmasının çok yerinde bir tedbir o
larak piyasamızda canlılık tevlit e
deceği söyleniyor. 

Tiftik ı;iccarlarının toplantısı 
Tiftik tüccarları dün borsa salo

nunda bir toplantı yapmışlardır. Tüc 
_v.rlar, tiftik ihracatının yalnız İn· 
ğiltereye yapıldığını' ve bu memleket 
için de muayyen kaliteli mallar ahn
dığİ için diğer cins malların elde kal
dığını söylemişlerdir. Fiyatların dur
gun olmasının da bundan ileri geldiği 
anlaşılmıştır. Tüccarlar buna çare ol
mak üzere tiftik ihracatını arttırabi
lecek t edbirler alınmacıın1 hükumet
ten ricaya karar vermişlerdir. Bil
hassa lisans müsaadesinin arttırılma· 
s1 ve kısa bir zaman içinde müsaade 
verilmesi satışların artmasını kolay
laştıracağı temi.o edilmektedir. Tüc
carlar keçi kılı ihracının temini miim 
kün olduğu takdirde debbağ kıllarile 
birlikte bütün kılların memleket sa· 
nayiinde kullanılmasının !aydalı ola
cağını söylüyorlar. Keci kılı fiyatları 
52 kuruştan 40 - 42 kuruşa kadar 
düşmüştiir. 

ihracat muameleleri arttı 
Dün ihracat muameleleri 3rtmış ve 

satışlar fazlalnşm1ştır. Dünkü satış
ların yekunu iki yüz bin lirayı ve 
ihracat mallarının tutan da yüz bin 
lirayı geçmi.ştir. İhrac muamelesi ya
pılan mallar taze balık, tuzlu bahk, 
}Alrl:)l"~" __ ..,..,.,.:-. --- -·••, J ... ı.1a. nn. ı.u .. urı 

iç ve kabuklu fındık, cevız içi ile 
fazla mik tarda yumurtadan ibarett ir . 
İç piyasa satıştan da iyi b ir şekilde 
devam etmektedir. Hububat ve za
hire fiyatlannda yeni bir tebeddül ol
mamıştır. Zahire borsasındaki satış
lar dahi normal olarak muamele ııör
mektedir. 

Zeytin rekoltesi yüksek 
Bu seneki zeytin rekoltemiz geçen 

seneden yüzde 60 - 70 nisbetinde 
fazla olmuştur. Mahsulün kalite iti
barile mükemmel oluşu müstahs~liu 
yüzünü güldürmüştür. Bu seneki Zf':Y 

tin rekoltesi 120 - 160 mi.iyon kilo 
arasındadır. Bu miktarın içinde iyi 
kaliteli kaplık zeytin miktarı da e
hemmiyetli bir miktara baliı1 olmak
tadır. Zeytinyağ randımanının da 

30 - 40 milyon kilo arasında olacağı 
temin edilmektedir. Geçen sene Kilis 
gibi cenubu şarki mıntakasmda mah
sul iyi olmuş iken bu sene bu mın
takalarda mahsul yetişmemiştir. 

Kasımpa,ada Yoksul 
Çocuklara Yardım Edildi 

Çocuk Esirgeme kurumu Kasımpa
şa nahiye kolu Cümhuriyetın 16 ıncı 
yıldönümü münasebetile muhitinde
ki 50 fakir ve yoksul çl)cuğa palto, 
elbise, çamaşır, ayakkabı ve mektep 
levazunı tevzi etmiştir. 

-----o 
Muallimler Terfi Ettiler 
Bir teşrinisaniden itibaren ilk ted

risat muallimlerinin hepsi terfi et
mişlerdir. Belediye bütçesinde bu 
terfilere tekabül eden maaş farkı 55 
bin lirayı bulmaktadır. 

Fıtralarınızı Hava 
Kurumuna Veriniz 

Iatanbul mUftUlUftlnden: Yurdumuzun 
hava mUdafaaaı eııbabını temin huıuıunda 
pek kıymetli mesaisi ıörülmekte ol:ın ve 
aldıfı teberrüatı Kızılay n Çocı1k Ealr
ııeme Kurumu ıribl hayıTlr t~ekkUJler ile 
payla,an TUrk Hava Kurumuna her 
veçhile yardımda bulunmak mUhim bir va
zifedir. Binaenaleyh bu bapta Diyanet İt
leri Reiılili tarafmdan verilmlı olan fetva 
mucibince aadalı:al fitil" ve ıı:eklt ile mükel
lef olanların mezkG.r Tflrk Hava Kurumu. 
na yardımda ve bu Teıile ile de memleke
timize hizmette b,µlunmalan lUsumu H

dakai fitmn nev'i ve miktarile bet'aber llln 

S~c'.U A L . C E V A P 1 
I! S - Sovyet donanması hakkında ma· 

olunur. 
En I:vl bt Son -KP KP KP 
12 20 10 o ~ 10 
16 30 15 o o 00 
83 20 ıs~ 30 50 00 

1 • ,f • • • ... ' • 

IQmat verir misiniz? 
i C - Sovyet donanmaııı 4 zrrhh, ye
! di kruvazör, 32 destroyer, 38 tahtelba-

1 

hirden mürekkeptir. 

S - Ba19avu9lu~an terhis oldum, 
orta tahıll phadetnamem var, tanat ve 
meslek temini için bir mektebe girmek 

1 istiyorum, hangi mektebe glreblllrlm 1 

1 

C - 24 yaşından sonra devam edile.. 
cek aanat mel.."tebi yoktur. Ancak muh
telif sanat ıubelerine menıup olanlar 
ihtisaslarını arttırmak ic;in açılmıs olan 
Akşam sanat kurslarına devam edebilir
ler. 

.... l ••••• :ztı 

8 - Haydarpafa llaeılndı almıınca 

dırı! var, fakat muılllml yok. Acaba 
tayin edllmlyeeek mi? 

C - Haydarpa,a liııeslne A1manra 
mualllm tayin edilmtıtir. BuıUn vazife
sine baılamıs olmaııı llzımdır. 

• 
S - Sabık Parti Genel Sekreteri Re· 

cep Peker Nafia Vekllll!ll yaptı mı? 
Olmdl nerenin mebuıudur. 

C - Sabık Parti Genel Sekr~teri Re. 
cep Peker ıimdiki MUnakallt Vekili Ali 
Çetinkayanm Nafıa vekillitinden evvel 
Nafıa Veklletini ifa etmiıt!T. Cliınhurl
yetin ille ııenelerinde ae Dahiliye Vekl • 
Jetinde bulunmuıtur. Hilen Kütahya 
mebusudur. 

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

Bufdaydan 
Arpadan 
Üzümden 
Hurmadan 00 00 133 20 00 00 

İstanbul defterdarlığından: Mllte
kait, dul ve yetimlerin nazarı dikka
tine: 

1 - B!lQmum zat maaıtan sahip
lerinin ikinci altı aylık yoldıunaları 
6.11-939 tarihinde başlayacak ve 
25 -11-939 tarihinde bitecektir 

2 - Yoklamalar herciln eaat do
kuzdan 12 ye ve 13 ten 17 ye kadar 
devam edecektir. 

3 - Zat maatlan sahipleri fotoc. 
raflı nUfuı cüzdanları ile resmi ııe -
netlerini ve birer tane yeni çekilmiıt 
fotograflarını ve malQI olanlar ma -
IQliyet raporlarmı yoklama ilmüha
berleriyle birlikte bizzat ııetirip ibra:ıı 
etmeie mecburdurlar. 

4 - 25.11-939 traihine kaıkr yok 
lamaya ıelmiyenlerin muameleleri 
ancak umumi maaş tevzlatmdan ııonra 
yapılabilecektir. Allkadaranm buna 
göre mensup oldukları malmüdür -

1 ı lüklerine derhal müracaatları. 

Yeni Deniz 
Kazaları 

Oldu 
Evvelki akşam saat 17 de Cemal 

Kaptanın idaresindeki Teceddüt mo-

Diğer müsabakalar da şunlardır: 
Taksim stadında: Beylerbeyi -

Kale, Hakem: Ahmet Adem. 
Ortaköy - Demlrspor, Hakem: 

Halit Özbaykal. 
Sü-Şeref stadında: Beşiktaş 

leymaniye, Hakem: Şazi Tezcan. 
•Kasımpaşa - Hil{ll, Hakem: Eşref 

Mutlu. Alemdar - ŞişlL Hakem: 
Basri. 

Fener stadında: Galatasaray -
""vpn.cıpı, naKem: .-:>arll.l. 

Süleymaniye stadında: Feneryıl
maz - Anadolu, Galntaspor - Altın 

<ırdu, karşılaşacaklardır. 

Hakem Kursu Bitti 
İstanbul hakem komitesi tarafın

dan açılmış olan hakem kursu niha
yetlenmiştir. 'Bu devre müdav~m1eri
nin imtihanları önümüzrleki perşem
be günü yapılacak \•e imtihan evra
kı Ankaraya gönderilecektir. 

---o----
törü Köprü altından Halice girerken POLiSTE : 
558 numaralı Ahmedin idaresindeki 

liman mavnasile çarpı~mış, mavna 
parçalanarak batmıştır. Teceddilt mo 
töründe bulunanlar kazazedeleri kur
tarmışlardır. 

Evvelki gün İstanbuldan tzmfte gi
den Denizaslan motörü yolda fırtına
ya tutulmuş, batmamak için hamu-

lesini denize atmıştır. Motör saatler· 
ce mücadeleden sonra bir çok tahta
ları sökülmüş bir halde İzmit lima
nına girebilmiştir. 

Fırtına Şile limanına ait 14 tonluk 
Recep Reisin idaresindeki Hüdaverdi 

yelkenlisinin kömür yükü ile Yeni
kapı açıklarında batmasına sebep ol
muştur. 

Et Ucuzluğu 
Devam Ediyor 

Son günlerde limanımızda her cins 
balıktan fazla miktarda tutulmakta
dır. Bilhassa palamut ve torik bollu
ğu karşısında balıkçılar ellerindeki 
balıklan en ucuz fiyatlara vermekte
dirler. Palamutların çifti beş kuruşa 
kadar verilmiştir. Mevsim itibarile 
balık sarfiyatı artmıştır. Bundan do
layı et satışları azalmıştır. Kasapla
rın bir çoğu otuz kuruşa kadar et 
satmışlardır. 

Bugün cinslerine göre perakende 
etler 30- 40 kuruş arasındadır. Nnk 
liyesi daha kolay olan semtlerde fi
yatlar nisbeten daha ucuzdur. Evvel
ki gün mezbahada Uç bin kadar ko
yun kesilmiştir. 

Hakimlere Makam 
Maaıı Verilecek 

Ankaradan gelen haberlere göre 
Adliye Vekileti hl.kimlere makam 
maaşı verilmesi için yeniden tetkik. 
ler yapmaktadır. On sene evvel ha. 
kimlere otıız liraya kadar makam 
maaşı \rerilirdi. Barem kanunun
dan sonra lağvedilmişti. 

Bir Çocuk Mangalda 
Kavrularak Öldü 

Evvelki akşam Kasımpaşada 3 ya.. 
şında bir çocuk yanarak ölmüştür. 

Küçükpiyalede Hacı Süleyman 
sokağında oturan Mustafanın kann 
Fatma, Salahattin ismindeki çocu
ğunu evde yalnız bırakarak bakkala 
gitmiştir. Biraz sonra eve dönen ka. 
dm çok fena bir koku ile karşılaş.. 
mış, çocuğun bulunduğu odaya koş. 
muştur. Fakat küçük Salahattin an
nesi yetişinceye kadar düştüğü man. 
galın üzerinde yanmış, kavrulmuş ve 
ölmüştür. Cesedi muayene eden hü. 
kiıl'I\et doktoru defnine ruhsat ver
miş, tahkikata başlanmıştır. 

Bir Çocuğun Başı Ezildi 
Ayaspaşada Ulusal apartıman ka

pıcısı Muslihin oğlu 3 yaşında Yıl. 
mazın başı asansörün arasına sıkış. 
mış, cocuk ağır surette yaralanmış. 
tır. Yılmaz Şişli çocuk hastanesine 
kaldırılmıştır. .wıoııN 

T A K V 1 M ve H A VA 

3 SONTESRIN 1939 .. 
C U M A 

11 inci ay 
Arabl: 13!58 

Gün: 30 Hızır: 182 
Rumt: 1~~5 

Rıımıt:r,ıın: 21 Blrinclte,rin: 21 
Güneş: 6.33 - Öğle: 11.57 
İkindi: 14.46 - Akşam: t7.01 
Yatsı: 1838 - İınsfı.K: 4.52 

Hava Vaziyeti 
Yeşllkl:Sy meteoroloji istaııyonundan a. 

lınan malumata göre, hava yurdun Trakya 
ve Karadeniz kıyıları ile doğu Anatlohıda 
çok bulutlu ve mevzii yağışlı, cenup doğu
sunda az bulutlu, diğer bölgelerde bulutlu 
gec;mi,, rüzg!rlar blitiln bölgelerde şimali 
iıtikametten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda ha.va çok bulutlu ve ya
itşlı geçmiıit rüzgar cenubu şarkiden sani
yede 2 _ 4 metre hızla esmi fr. Saat 14 te 
hava tazyikı 1016,7 milibar ldl . Sulıunet 

on yüksek 18,8 ve en düşük 7 ,2 san ti ırat 
olarak kaydedilmiştir. 
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f euGüNI 
Arap Alemi 
Ve Türkiye 

Yazan: ômer Rıaıa DOGRU L 

ırak parlamentosunun açılması 
münasebetiyle saltanat naibi 

Prens Abdülilah tarafından irat olu. 
nan nutukta Türk • İngiliz • Fransız 
paktından bahsolunnıakta ve be pak 
tın istikbale daha fazla emniyetle 
bakmağa imkan verdiği söylenmek. 
tedir. 

Diğer Arap memleketlerinin hep· 
!inden gelen mali\mat da Arap mil. 
(etlerinin bu paktı derin bir mem • 
nuniyct ,.e emniyetle karşıladıkları
nı anlatmaktadır. Mısır, Suriye, Fl • 
listln, Hicaz, Tunus, Cezair, Fas, el. 
lıasıl Arap dünyasının her merkezin
den gelen ve bu nokta üzerinde fi. 
kir birllit ifade eden bu ma\fimat ü. 
terinde durulmaia layıktır. 

Blr kere Arap aleminin İngiltere 
ve Fransa ile alakası malumdur. A
rap aleminin bir kısmı bugün istik
lillne kavuşmuştur ve lstiklfllinl 
miimarese etmektedir. Diğer kısmı, 

lngiltere ve Fransanın idaresi altın
dadır ve bütün ümidi ve gayesi fo· 
giltere ve Fransa ile dost ve mütte. 
ftk kalarak hürriyet ve istikUillne 
knu"°aktır. 

Bugün Arap alemi bu vaziyette 
olduğu ve bu gayeyi istihdaf ettiği 
için Türkiyenin de in~ltere ve Fran. 
1a ile anla,mı' ve ittifak etmiş ol • 
masını derin memnuniyette karşıla • 
nıakta ve bu yüzden istikbal hakkın. 
daki emniyetin sa~lamlandıiı hisse • 
dilmektedir. 

Arap aleminin TUrkiyeye karşı 

beslediği bu hissin kıymeti çok bü • 
ytikttir. Evveli Arap Alemi Türki · 
yenin e&edi .komşusudur. Arap flleml 
De Türkiye arasındaki manevi ve a. 
nanevi dostluk. tarihi mflsareket, ta. 
rlhJ işbirliği ise bu maddt bağlantı· 
Yt teyit etmektedir. 

Geçen Büyük Harp sırasında Tür. 
Jdyenin Almanya ile teşriki mesai 
etmesi, müttefiklerin Arap Alemini 
istiklal vaadiyle kendi taraflarına i. 
tnale etmelerine imkAn vermlıt ve bu 
hadise Tilrk • Arap milnaımbetlerln. 
de bir fetret devri açmıı,tı. Fakat bu 
devir çoktan geçmiş ve Türk • Arap 
alemi, selimet ve emniyetin samimi 
dostlukta, samimi teşrlklmesaide ol. 
doğunu layıkıyle anlamıştır. 'l'ürki · 
~ hiç bir vakit istikUH ve hilrri. 
Jetinden uzak yaşamamı~ olması, 
daima hakimiyet ve hürriyetine sa. 
hip kalması, Arap aleminin Tilrkiye 
hakkında dalına derin bir itimat bes· 
lemeslne sebep olmuştur. Bir taraf. 
tan bu aanıiınt ve sarsılmaz itimat, 
diğer taraftan Türk ve Arap alemi a. 
rasında sil.rekli kardeşlik, son J.a • 
dlseler clola)'lsıyle kuvvet bulmuş 
ve Türk - İngiliz - Fransız paktı 
be Aııap aleminin istikbal hakkında. 
ki emniyetini ıağlamlarnıştır. 

Alman radyolan ve matbuatı bu 
emniyeti baltalamak için bir çok 
gayretler sarf ediyorsa da hütUn bu 
gayretlerin boşa gittiği ve bnşa git. 
meğe mahkfun olduğu göze çatpınak 
tadır. 

Bir ln9ilizin 
Teklif Ettiği 
Sulh $artları 

Londra, 2 (A.A.) - News Chro. 
nicle gazetesinde Sir Walter Layton, 
müttefiklerin harp gayelerini ve sulh 
planlarını izah ve teşrih eden bir be
yanname neşretmelerini teklif et. 
mektedir. 

Lord, su1h şeraitf olarak milstakil 
Çekoslovakya ve Polonyanın ihya. 
11n1 ileri sürmekte, zarar ve ziyan 
meselesinin bitaraf devletler tarafın. 
dan halledilmesini ve son senelerde
ki hAdise1erJn tekerrür etmemesini 
temin maksadile garantilere ihtiyaç 
olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

Lord Layton, Avrupanın küçük 
devletlerinin federe gruplar teşkil 
etmelerini teklfl et~ekte ve beynel. 
milel bir otoritenin kontrolü altında 
bir hava kuvvetinin teşkil edilmeıt 
lüzumunu ileri sürmektedir. Bu ha. 
va kuvveti, icabında herhangi bir 
taarruza uğrayan memleketin emrL 
ne verilecektir. 

Müstemlekelere gelince, bunların 
bir dünya tröstü tarafından idare e
ıdilmesi lAztmdır. 
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Nötietlerini 
Değiştir.en 

Faşistler 

İtalya, Komünizm ve 

Demokrasi Aleyhtarı 

Siyasete Devam Edecek 
Roma. 2 {A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 
Faşist rejiminin yüksek şahsiyet. 

lerinin nöbet değiştirmeleri hakkın.. 
da demokrasilerin gazeteleri tarafın· 
dan serdedilmiş olan mütalealara 
Giornale d'İtalia'mn "Saçma laflar" 
ünvanlı makalesinde işaret edilmek. 
tedir. Bu gazete diyor ki: 

"17 senelik hay.atma ve eserleri. 
ne rağmen faşist İtalya, henüz de. 
mokrasi matbuatı için meçhul bir 
memlekettir. Demokrasi memleket· 
leri gazetelerinin İtalyan siyasetinin 
bu safhasını beynelmilel hadisat ile 
veyahut muhayyel milli İtalyan hô. 
diseleri ile alakadar göstermek sure. 
tindeki iddialarını başka türlü izah 
etmeğe imkan yoktur.• 

"Nöbet değiştirme", faşist rejimi 
için normal bir hidisedir. Zinı zL 
mamdarların sandalyelerine yapışıp 
kalmamaları ve işte ve mesuliyetler
de bir devir ve intikal vukua gelme. 
si zaruridir. Starace, 8 senedenberl 
fırkanın sekreteri idi. Ve askerlerin 
hemen kaffesi beş senedenberi mev. 
kilerini işgal etmekte idiler. Salı gü.. 
nü değiştirilmiş olan hükUmet, fa~ist 
reifminin en uzun ömürlü hükılmeti
dir. 

Bundan başka hüktimetin yeni er. 
kanının hepsinin eski faşizm muha. 
fızlarından olmaları, faşizmin inkıla

bının ideolojilerine her zamandan 
ziyade sadık olduğunu göstermekte
dir. Faşizm, komünizm aleyhdan ol. 
makta berdevam~ır, fakat ayni za: 
manda demokratların aleyhindedir. 
Hükômeti ve memleketi idare edf'n 
tek bir adam vardır, o da Musolini-
dir. Bu defa yapılan nöbet değiştir
meye raltmen gerek dahilde, gerek 
hariçte İtalyan siyaseti deği~miş de. 
ğildir. Faşist İtalya, mevkiini ve ta. 
kip etmekte olduğu istikametleri mu. 
hafaza etmektedir. 

Avrupa vekayii ile dünya hadise
leri, İtalyayı telakkilerinde ve işle. 
rinde her zamandan ziyade azimkar 
bulacaktır." 

Bir Muır gazeteıinin mütalaaı 
Kahire, 2 {A.A.) - Elehram gaze. 

tesinin Roma muhabiri, gazetesine 
yazıyor: 

"Harp haline rağmen İtalya sulh 
sahasındaki faaliyetlerine devamdan 
hali kalmamaktadır." 

Alman Denizaltıları 
Amerika Kara 

Sularında Dolaşıyor 
Londra, 2 (A.A.) - Bir İngiliz va. 

puru, imdat işareti vererek tahtel
bahir göründüğünü bildirmiştir. O 
zamandanberi sükut devam etmekte
dİr. Bu vapur Amerika sularında bu. 
lunduğundan, tahtelbahir, Birleşik 

Amerika bitaraflığını ihlal etmiştir. 
Bibb ve Excambion isimli iki Ame. 
rika gemisi son süratle vaka mahaL 
line gitmişlerdir. 

Mader adaları civarındaki 
Alman tahtelbahirleri 

Cebelitarıktan bildirildiğine göre 
Ağba adındaki bir İngiliz vapurun
dan alınan bir telsizde bu geminin 
bu sabah Madere'in 240 mil şarkında 
bir Alman tahtelbahiri tarafından 
bombardıman edilmiş olduğu bildi. 
rilmektedir. Vapur, tahtelbahirin 
bombardımanınfl..an kurtul.mağa ve 
hasara uğramaksızın yoluna devam 
etmeğe muvaffak olmuştur. 

Bilmukabele tahtelbahir top ateşi. 
ne tutulmuş ise de kaçmağa muvaf. 
fak olmu~tur. 

Kentli kent/ini batıran bir 
Alman gaz gemisi 

Bahri mahafil, Nevyork Times ga
zetesi tarafından bıt- sabah verilen 
Emmy Friedrick adındaki Alman pet 
rol gemisinin Antil denizinde bir İn. 
giliz kruvazörünün vermiş olduğu 

"dur/' işareti üzerine ke~di müret. 

F. Friçin Öldürüldüğü 
Teeyyüt Ediyor 

Bükreş, 2 {A. A.) - Röyter BJan. 
sı bildiriyor: Bükreşin iyi haber alan 
mahfilleri, Varşovadaki Alman or • 
dusu başkumandanı Fon Friçi öldü
ren üç askerin geçen hafta idam e. 
dildiklerini söylemektedirler. Ayni 
mahafilde iddia edildiğine göre, bu 
idam hadisesi, Fon Friçin, harpte 
değil bir suikast neticesinde öldüğü 
haberlerini teyit etmektedir. 

Alman-Rus 
lktısadf Anlaıması 

Moskova, 2 (A.A.) - Alman tica. 
ret heyetinin bir kısmı, yarın Berli. 
ne dönecektir. Alman murahhasları, 
başlıca sanayi hakkında şimdiden 
bir itilaf aktedilmiş olduğunu beyan 
etmişlerdir. 

tebatı tarafından batırılmış olduğuna 

dair olan haberi teyit etmektedir. 
Petrol gemisinin birçok defalar Al. 

man tahtelbahirlerine erzak ve mü
himmat vermiş olmasından şüphe e. 
dilmektedir. 

Nevyork Times gazetesinin muha-
biri bildiriyor: 

Friedrich ismindeki Alman petrol 
vapuru Caraibes denizinde İngilizle· 
rin Dispateh kruvazörü tarafından 

yakalanmıştır. 

Alman vapuruna kruvazörden si
IAhlı bir müfreze geldiği zaman, Al
man vapurunun kaptanı su kapakla
rını açtırttığını bildirmiş ve biraz 
sonra da vapur, içindeki 40 bin varil 
petrol ile birlikte batmı~tır. 

40 kişiden mürekkep olan müret· 
tebat Jamaik'e çıkarılmıştır. 

Amerikan gemi.inden kaçan 
tel.siz memunrnun sözleri 

City o! Flint'ln telsiz memuru Jamos 
Mac Connochie, gemi Norveçin şimalinde 
Tromsoe limanına uğradığı sırada kaçmıya 
muvaffak olmuş ve radyoda :;u beyanatta 
bulunmuştur: 

"Gemiyi işgal etmiş olan Alman müret
tebatın görüşmelerinden, Deutschland kor
san kruvazörünün batırmış olduğu tical'et 
gemileri mürettebatını alını~ olduğundan 
dolayı hıncahınç dolu bulunduğunu anla
dım. Deutschland, harp patlamadan e\'vel 
bulunmakta olduğu İspanyol sularından 
geliyordu. Deutschland mürettebatının ba
zılarının başlarındaki kep'lerde, diğer harp 

Kahve Şirketi de 
Kardırllıyor 

Ankara, 2 {A. A.) - Bugünkü 
İcra Vekilleri heyeti, 1.11.1939 ta • 
rihinde müddeti biten Brezilya kah
ve şirketi mukavelesi,nin tecdit edil. 
mesine ve gerek kliring anlaşması 

ile ahdi takas hükıimleri ve gerek 
2-7005 numaralı kararnamenin dör • 
düncü maddesi hükılmleri dahilinde 
olarak takas yolu ile kahve ithalinin 
tamamen serbest bırakrlmaiıına ka • 
rar vermiştir. Halen memlekette 1 
mevcut kahve stoku dört aylık ihti
yacı karşılayacak derecededir. 

Yeni Vali Muavini 

gemilerinin ve bu meyanda Emden'ln ismi 
vardı. Bunların Deutschland mürettebatını 
takviye etmek için bu gemilerden alınmııı 
olmaları muhtemeldir. 

Deutschland'ın Clty of Fllnt'e çıkarmııı 
olduğu Alınan mürettebat, gemiye bir mit
ralyözle el kumbaraları, revolverler ve 
süngüler getirdiler. Bu mürettebat, gemi· 
de kargaşalık zuhur ettlitl takdirde bunla
rı kullanacaklarını söylemek ııuretile Ame
rikan mürettebatı tehdit ettiler. Filhaki
ka Amerikan mürettebata bombaların in
filakinln ne gibi bir tesir yapmakta oldu· 
ğunu göstermek üzere el bombalarından 

blrl5inl atblar. 
Deutschlandın zabitleri, beraberinde ra

hat rahat sefer edebileceği kafilesini bırak
mış olıın Stomegate adınkaki İngiliz v.~
purunun bu hareketine hayret etmektedir
ler. Almanlar, İngiliz kafilelerinin harekAtı 
hakkında hayrete şayan malümata sahip 
bulunmaktadırlar." 

Avu.tralyanın lngiltereye 
yardımı 

Avustralya Başvekili MenzJen, A. 
vustralya hükumetinin bahri inşaa
tını takviye etmek ve hatta arzu et. 
tiği takdirde Büyük Britanya hesa. 
hına gemiler inşa eylemek tasavvu.. 
runda olduğunu beyan etmiştir. 

Avustralya hilkumetf, ayni zaman
da seri ve kuvvetli ticaret gemileri 
de kiralıyacaktır. Bu gemiler, müsel. 
lah vapurlara ve hatt~ düşman muh. 
riplerine karşı koyabilmelerine me. 
dar olacak olan silAhlarla techiz edi
lektir. · 

Irak Mec&si Ye . 
Ankara Paktı 

Bağdat, 2 (A.A.) - Kral naibi, 
parlamentoyu açmış ve nutkunda, 
ezcümle lrak'ın Türk - İngiliz • Fran. 
sız mütekabil yardım paktının imza
sını memnuniyetle karşıladığını 

söylemiştir. Naip, "Bu pakt, Türki. 
yenin istikbale daha emin bakmasını 
mümkün kılmaktadır" demiştir. 

Estonyada Y erl•f•n 

Sovyet Kıtaları 
Reval, 2 (A.A.) - D. N. B. ajansı. 

nın verdiği bir habere göre, Sov. 
yet • Estonya paktı mucibince, Es-

Ankara, 2 (TAN) - Istanbul vali tonyada kalacak olan Sovyet kıtala. 
muavinliğine tayin edilen Haluk Ni-ı rı, kendilerine gösterilen yerlere var. 
hat Pepeyi yarın akşam 1stanbula mışlar ve hareketlerini bildirmisler-
hareket edecektir dir. 

Delilik ve 
Akıllılık 

Yazan: B. FELEK 

1. ıte ipnden çıkılmaz iki alem! 
Ne deli akıllıya lmrenir, ne 

de akıllı deliye. 
Dostlarımdan biri blr ılnir rahat

sızlıiı dolayısıyle tımarhaneye mu -
ayeneye gitmiı. İki ıün evvel beni 
ziyarete geldiği zaman kendisinde 
mutat hillfı bir şataret, bir şakla. 
hanlık velhasıl anormal bir ne§e 

gördtlm. 
- Ne o? Hayrola! Sende bir hal 

var. Yoksa Tayyare piyangosu mu 
kazandın? Diye yan ciddi, yari Uti· 
fe vaziyetini anlamak istedim. 

- Hayır! dedi, tımarhaneden ge. 

ltyorum. 
Gerçi çocuk zararsız bir çocuktur 

ama, ne olur ne olmaz diye masayı 
onunla b~nlm arama alarak hafif ter 
tip bir istihkam yaptıktan sonra gii. 

lümsiyerek: 
- Hele hele! Birini ziyarete mi 

gittin? diye sordum. 
- Ne münasebet! Muayeneye 

gittim azizim. 
- Aklından zorun mu var? 
- Tımarhaneye aklından zoru 

olanlar mı gider sanıyorsun? 
- Şüphesiz! Aklıbapnda adamın 

orada işi ne? 
- Hey gidi toy çocuk! Ayol ifte 

ben! Ben deli miyim? 
- Bayır? 
- Hayır ama tımarhaneye glt • 

tim. Beni aldılar, muayene ettiler. 
İltifat ettiler. 

- Deli olduiunu söylediler mi? 
- Söylemediler. Zaten ki.ınaeye 

söylemiyorlar. 
- O halde deliler, deli olduklan. 

nı nasıl biliyorlar? 
- Delilere, delisin deıeler de ka. 

bul etmediği için akıllıyım diye ae · 
çiniyor. 

- Ya sen? 
- Ne demek ben? Ben deU mi. 

yim yahu? Bal gibi akıllıyım. 
- Deliden farkın nedir? 
- Y egAne farkım akıllı olufUm. 
- Ne ile fsbat edersin? 
- Ne Ue mi hıbat edeıofm. Azizim, 

hanginiz akıllı olduğunuzu lsbat e. 
debillrsiniz ki benden veııikn istiyor
sunuz. Hem ben sana bir şey söyli • 
yeylm mi? Bu tımarhane pek sem • 
patik bir yer. Hlç öteki hastanelere 
benzemiyor. Ne iyodform kokusu, ne 
dcrecel hararet korkusu. Herkes ken
di aklını beğenmiş. Vaziyetinden 
memnun olanı da var olmıyanı da. 
Laf aramızda, tımarhane dtşında da 
vaziyet böyle değil midir? Hangimiz 
veya hanginiz başkasm1n aklını ken. 
dimizinkinden üstün buluruz? 

- Demek ki sen tımarhaneyi sev. 
din? 

- Pek sempatik yer dedim ya! 
Gerçi Allah düşürmesin diyoruz ama 
içinde olanlarla olmıyanlar arasında
ki fark yalnız bir doktor 5cJıadetin. 
den ibaret kaldıkça bilmem bu mü. 

-------------------------------------·---------------·- essesenin eski korkunç şöhreti artık 

• 

• 

HADiSELEflİN iÇYÜZÜ 
bir mana ifade edebilir mi? Ben.im 
aklıma öyle geliyor ki; ıeniolc Ba
kırköyüne kadar bir kere gitsek, j. 

nan olsun içinden çıkmak istemiye. 
• ceksin! Zaten oradakiler de seni pek 
Aın.terılamJan, Stolılıolrnden, Lontlratlan, ve Hatta, Clıarnberlaln son nutkunu söylerken de orada bırak.mıyacaklar .. 
Kopenltıtq'tan bilJiriltlifine göre, Almanyanın bulunan l\I. l\Iaiaky'nin bir hareketi hoş görülmemiş· - Aman! Evlerden ırak: Benim 

lı lil tir. Zira, Chamb.erlain, o nutkunda Ribbentrontan bah. mu te aarelıetleri, bü)IÜk taarruzunu Holantla. üstüme öyle şeyler yorma! 

" 

sederken: d an Ytıpacofı leanaatini teyit edecek mahiyet- - Hayır! Sen e sevimU çocuk· 
tetlir. "- Alman Hariciye Naı:ırını ilk kabul ettiğim zanınn, sundur da onun için söyJUyorum. 
J\l bana: Çilnkil, sevimlilikte biraz delilik, de. 

manyanın, bu nivetini gizlemek maksatlivle "- Bu..,.OnfJn en liizumlu hareketi, bolşe\•ı'zme kar•ı · iklik ı _. · il " " " " lilikte bıraz sempat o du~u "'.bı 
göller ili biitiin gayretla, bilaki• uyanmtf bulu· mficadele etnıektir!" demişti!" aptallıkta so!ukluk, antipatiklikte 
nan şüpheleri arttırmaktadır. Söylenildiğine gÖ· Cfünlesini siiylt'~·ince, M. Maisky isitilchile('ek kadar de biraz aptallık vardır. Ben seni ap. 
re, Almanya, H.~antladan lngiltereye Belçika. ~·iiksek se,.Je ..:iilmekten kendini menetmemidir. Onun tal görmek istemediğim i~in deli gör· 
dan tJe l•rJİçreden de Franaaya ayni ~anda ta· bu hareketi. toplnntıda bulunanlarda hU:vUk. ve mnh. me~i tercih ediyorum. Fena mı et. 
arruza geçecektir. Maamalih, bir diğer rivayete si\!ı hir hiddet nyandırmıı1tir. M. Maisky bu hiddeti tim? 

Al R hls"ettli'f lçfn. fena bir hldlseye sebebiyet vermek is. - f yt ettin. Teşekkilr ederim· 
göre, man ayi,inde, bu huıusta Ja ihtilal J 

tcmem ~ ve Ot'3da daha faı]a durmıya'l'ak toplantıyı Llkin mutlaka ya deli, ya aptal mı 
metJciıtlur. ~·arı ~·erinde tel"ketmiştir. Halbuki. 1\f. l\'lal~k~"nln, olmak lazım? 
Bir lıııım lrumanclanlar, bu iki taarruzun ayni %ti• r'hanıherlainin nutkunu tam~en dinlemeden ı;ıkıp - Azizim! I~ôf aramı7.dn hen ki 
manda yapılmasına aleyhtardırlar. Onlar, bilakis.. e-itmesl. o 2üliisilc unndırdıih ··hiddeti büsbütün art· kendimi akıllı sanının. Tımarhane. 
Holandaya bir taornız yapıltlıfı 11raJa,· -bu brınıştır. dekilerle aramda bir fark hulama · 
mcrmlelıeı• yardım olıınmaına müaaade etmeme- * dım. Hatta bu münasebetle bana bir 
.i i~in-- Belgikanın her türlii. lırılıukuna riavetkar • Moamalilt., bu vlikıaya rağmen, lngiliz - Rın de hiklye anlattllar: 
Jautanılmtuına ttttaltartlırlar. riyanli mt;ıbet l>ir inkifal göıtermelıtedir. Ho.ttô. Bir ııhhlye müfettişi bir tımarha. * ln,ilWs, Ruslarla ticari milnatebetlerinin ıık- neyi teftlt etmı,. (Tabit yaban('ı bh 

Sovyetlerlft 
Londra ıefhl M. Malsky, lıarpten •vvel memleket mevsuubahs!) Pek beğen . 

1 h 
... tl vt laşma11nı, yeni ıi;yasi anla.şmalann Ja bafl!lngıcı miş. Sertabibe, doktorlara. müdiirt 

l..ondrada ,.0k milçten p, •h• m nze bir hayat ıür. k l 
3 K t ı 1 sayma tatlırlar. F alıat Sovyet erin Almanlara ve idarecilere ayrı ayrı teşllkkiir et 

melde, bilhassa Avam amarası op antı aruıda kati. miş. Teftlt defterine de bir mlikem 
-en hfc ... örUnmenıekteydl. Halbuldı tlındl, Kamaranın gizlice mutıvenette bulrmtlulılannın fÜyuu, bu Ü• 
... • kt d mel takdirname yazdıktan sonra a. 
hl'çblr ~toplıntııını kaçırmama a ır. mı·.ı,· ıarımaktadı 

=--...;;~::;~~:;,;;;;;,....,_.-________________________ ....;~,;;;"~--~,;;;.;;:.:,::.;.r,:;,. --------------..! rıbasına binip hastaneden <'ıkmıı; 
(Liı.tfen sayfayı çevirlniz) . · 
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İŞİN ŞAKASI 

Zava h Hanriyet J 

... ~:::~:~e Maurois . Çeviren:.::~.~:~::.J 

Hakikat 
Nedir? 

Yazan: NACI SADULLAH 

Benim için: 
"- İşin kolayına kaçıyor!" deml

yeslniz diye, ikide birde ecnebi gazetele
rinden niikte nakletmekten kaçınmak is
tiyorum. Fakat hergün gözden geçirdiğim 
ecnebi gazetelerinde bazan öyle şeytani bu
luşlara rastlıyorum ki, - bu içtinap niye
time rağmen, - onları okumanın zevkini 
sizlere de tattırmaktan kendimi alamıyo
rum. 

B ir yerde buluşmamız ;çin 
Robert bana telefon edince 

~aştım doğrusu. Aramızda konusu
lacak ne vardı ki konuşalım? Ka
nsı Hanriyete karşı ta evvelden 
bir yürek sıcaklığım va.rdı. Rober
te gelince, a canım o malCım! Ze
ki, hiçbir şeyi beğenmez, bir iyi şa
rap çakıcısından ve hercai 5evgi
lerin deli fişek bir müptclasmdan 
ibarettir. On, on beş sene devam e
den bedbaht bir evlilik hayatı es
nasında zavallı Hanriyctin bıkma
dan üzerine heba ede durduğu, sev
gi ve tutkunluğa bir türlü akıl er
diremedim. 

Ogün evime geldi. Giilerek: "Ar
kadaş beni dinle., dedi. Pürosunu 
yaktı: 

- Bana bir iyilik edeceksin. 
Korkma. senden ödünç para iste
miyeceğim, şu veya bu işte lehim
de filiyata geçmeni de rica etmi
yeceğim. Bu hususta yiireğin rahat 
etsin. Bilirsin ya. Hanı·ıyetin ıti
madını kazanmış, bir ak:l öğretici
sisin. Sana mutlak bir emniyeti 
vardır. Bunda da onun haklı ol -
duğunu teslim ederim. Senin ha
yat hakkındaki kanaatlerin benim
kilerden farklı olabilir. Kanaatle -
rini makul sayarım. Onlar Henri
yet gibi uysal ve sak!n huylu bir 
insanınkilere mükemmelen uyar
lar. Ne kadar sır tutar olduğunu 
da tecrübeyle bilirim. Birıbirine zıt 
insanlara karşı besledii,rin dostluk
ları, yüreğinin biribirinc sızmaz 

kompartimanlarmda muhafaza et
mesini de ala bilirsin. Bir kocanın 
sana havale ettiği sırların, kansı
nın kulaklarına kaymasına müsaa
de etmezsin. İşte sana, tam bu se
bepten dolayı iltica ediyorum. 

Havana sigarasını bir iki çekti, 
alaylı ve sevimli bakışıle beni sü
zerek: 

- Sana doğru söyliyeyim. dedi, 
bir konferans turu yaptıktan son
ra, Malmöye tayyare He dönerken 
tayyarede bir kadına - hayır daha 
ziyade, - bir kıza rastgeldim. Ona 
tıpkı bir çocuk gibi abayı yaktım. 
Genç dilber de beni ümitlendire
cek surette davrandı. Hayır hiçbir 
~ey olmadı. Şartlar müsait değil
di. Tayyareler, insanlara vapurlar 
kadar fa'.al fırsatlar ba~ışlamazlar. 

Blr müddet yürüdükten sonra yol ii-1 
zerinde polis memurları arahayı dur
durmuşlar ve müf etti~i görtinrc: 

-Oh, çok şükiir sağ selamet çık-
mışsınız. Geçmiş olsun! Demişler. 

Müfettiş şaşırmış: 

- Ne oldu? Hayrola? diye sor
mu~. 

- Ne olacak, efendim! Şimdi te. 
lefonla haber verdiler. Siz orayı tef. 
tişe gittiğiniz sırada sizi kıu!jılayan 
doktorlar, müdürler, hastnbakıcılar 

kamllen deliymi§. Sizden cn·el has· 
talar kovuşlardan boşamp bütün 
müstahdemini kendi yerlerine kapat. 
mışlar \'C kendileri onlarm yerlerini 
işgal etmişlermiş. 

Müfettiş bunu işitince: 
- Aman. Ben mües ese~·i o ka. 

dar muntazam ve iyi idare edilir hal
de huldumdu ki, bir de tukdirnamc 
yazdım. Di~·e hal ıflnnmıs. 

Onun i<;in ne falanca akıllıdH· eli. 
ye bel hağla! Ne de fulancaya deli
dir db·e giivensizlik et! ÇHnkii bu 
iki \'3sfın ölçüsü yine bizden olduk. 
~a her akıllıyı deli olmıyarnk ve h • r 

0

cleli denileni akıllı olmıyarak kabul 
etmek akılsızlık ollU'. 

Fakat sozle oımasa da eğer kendisi
ne dönersem, kendisinden hüsnü 
kabul göreceğim bana anlatıldı. .. 
Sana ne diyeyim kardeşim? Benim 
ne olduğumu bilirsin. Bilhassa, mu 
vaffak olmaklığım hususunda ufak 
ta olsa bir ihtimal mevcut olursa, 
sempatinin gel! gel! deyişine dii.n
yada dayanamam. 

Fethin kendisine göre bir se
vinci vardır ki, senin gibi fazıl ve 
akil olanlar onu hiç deneyemez -
ler. Sözün kısası yukard:ınbcri an
lattığım esbaptan dolayı beni bu 
sene davet etmiş olan komiteye ö
ni.:müzdeki kış için dahi kendimi 
davet ettirttim. Kolay olmadı Çün
kü komite her seneki programırda 
değişikliği gözetliyor. Şimd1 kala 
kala zavallı Hanriyet meselesi kal
dı. İşte senin yardımın asıl bura
da dokunacak ... 

- Ben zannetmiyorum ki, diye 
başladım, karın ile sen aranızda .. 

- Dur hele! Ben de senden 
Hanriyet zararına olan bir ~eyi ri
ca ctmiyeceğim. Hanriyct bµ tura 
çıkmamı hiç istemiyor. Kendisi de 
beraber gelmek istiyor .. Kendisi i
çin de. benim için de müşkül ve sı
kıntılı bir vaziyet tahadcliis edecek. 
Onun da benim de hatırım için bi
zi kurtar. Muharrirlere az para ve
rildiğinden dolayı ara sıra böyle 
turlara çıkmaları mecburiyeti mev 
cut olduğunu ve bu turlarda me
rasim kabilinden bir sürü ziyafet
lerde hazır bulunup, bitmez tü
kenmez beylik laflara kulak ver
mek mecburiyetinde kaldıklarım 

nnlat. Yani sözü öyle kullan ki, be
nim gitmeme mani olmasın. benıır
le beraber gelmeği de istemesin .. 
Olmaz mı? Ben Hanriyeti çok se
verim, fakat sen de kabul edersin 

Bu mukaddemeyi ynpışımn bakıp da tah
min ettiğini7. gibi, bugün de size, ince bir 
İngiliz nüktesi sunmak hevesindeyim. 
Nakledeceğim fıkranın kahramanları Hlt-
lerle, bir Alman çocuğudur. ' 

Küçük ve saf Alman çocuğu, Hitlere, 
- yaşının verdiği masum bir gafletle - şu 

tehlikeli ı;uali !'ormus: 
"- Hakikat nedir? 
Hitler: 
"- Sen, demiş, Göbels'in, Ribbentro-

pun, Göringin nutuklarını dinlemerlin mi? 
Çocuk. önüne bakarak kel«•lemls: 
"- Hep dinlerim ama .. 
Hitler kaşlarını çatmış: 
"- Sen, nasyonal sosyalist gazetelerinin, 

ve Alman radyolarının neşriyatını da ta
kip etmiyor musun? 

Çocuk yine ayni tereddüdü göstermiş: 

"-Daima takip ederim.. ama .. 
Hltler kaşlarını biraz daha çatmış: 
"- Sen "Mein Kampf., ı da okumadın 

mı? 

Çocuk, vaziyetini ve edasını yine dei?is
lirınemls: 

"- İki defa okudum .. aına .. 
Çocuğun edası ve dc:.işmeyen r:evapları 

Hitlerin sabrını tüketmiş olacak ki, hid
detle hükmünü vermiş: 
"- O halde. sende hakikati anlamak 

kablllyeti yok!" 

• 
Bir Nutuktaki Manalar 

Evvelki gün, Molotofun nutkunu. evvel~ 
Moskova radyosundan, sonra da Paris 
radyosundan dinledim Ondan sonra da. 
bir İstanbul ~azetesinde okudum. İstanbul 
gazete~!, tam bir !'aat, kırk bes dakika sü
ren bu uzun nutkun ancak yirmide birini 
sUtunlarınıı geçirmişti. Okuyucularına da: 
"- Nutkun ~öylenı. .,n.ıllle, gıızetcmızuı 

basılış saati birbirine uymadığı için, an
cak bu kadarını yetiştirebildik!" diyordu. 
Btımem sl1" havadisin böyle borç l{ibi 

taksitle verildiğini• daha evvel duymuş 
muydunuz? 

Fakat işin asıl garip taratı, benim, Mos
ko\'a radyosundan dinl<'dijtim nutukla, Pıı
ris radyosundan dinlediğim nutuk arasın
daki mi'ına farkıydı. 

Acaba, nutku, ruscııdan fransızcaya çe
vlrmcğe memur olan zat, rusça bilmiyor
du da, tercüme edeceğine "telif,, mi etti 
dersiniz? 

Bereket ki Sovyet Hariciye Komiseri 
rusçadan başka lisan bilmez: Yoksa, nut
kunun başka dillerde ne hale gırdiğini 

l{Örsc ... Nutku tutulurdu! 

Fethi Başaran lc;in 
Mevlut Okutuluyor 

Hllll Spor KlübU Umumi Kltlpliljlnden: 
Klübümüzlin kurucuları ve idarecileri 

arasında mümtaz yeri olan memleketimi-
ki, en ahenktar çiftlerde bile bazı zin değerli avukatlarından kıymetli büyü
evlilikten bir tatil mevsimi geçir- ğilmiiz Fethi Başaranın aziz ruhuna ithaf 
mek lazımdır. edilmek üzere 5-11-939 Pazar güııii Eren-

Robert bana bir saat diller dök- köyünde istasyon karljısında Zihni paşa 
tü. Ben boyuna parmaklarımla m~- camlinde öğle namazını müteakip mevlılt 

. .. okunacağından merhumu sevenlerin bu di-
sada trampet çaldım. Benı goz hap- 1 n1 merasime lıltfen iştirakleri rica olunur. 
sine almıştı. Sonunda benden sa-
rih bir vaat almadan gitti. -*** . da gelip bana anlatmadın. Her ne 

ise. sana söyliyeceklerimi daha ko
lay söylerim. Şimdi dinle Robcrtin 
ilkteşrinde iki hafta devam ede
cek bir tura çıkması lfııımdır. Bu 
fırsattan istifade ederek Vladimir 
ile Ege denizinde bir seyahat yapa
rım. 

T uhaf bir tesadüfle ayni gü
nün akşamı Ha.nriyct te ba

na telefon etti. Gelip o akşam ken
disile çay içmemi ve bana bazı şey
ler danışacağını söyledi. 

Evine gidince başbaşa kaldık. De
di ki: 

- Bana büyük bir iyilik etmeni 
rica edeceğim. Sana rica etmekle 
pek tehlikeli itiraflarda bulunmak 
mecburiyetinde kalacağım. 

Ben: 
- Sen bilirsin ki Hanriyet.. di

ye başladım. 
- Dünyada itimat ettiğim ye

gane adamsın. Sana pek ciddi bir 
sır havale edeceğim ... Bir dostum 
var. Onu görsen sevmezsin. İlkön
ce dostum olduğu için, sonra da 
senden çok farklı olduğu ıçın .. 
Gençtir. Hatta benden çok daha 
gençtir. Bir Slovdır. P.uiste tah
sil ediyor. Bir ilah heykeli gibi gü
zel, güzel de dans ediyor. Onu çok 
seviyorum'. Beni hakikaten mesut 
ediyor. 

- Robert? 
- Onun bittabi hiç haberi yok .. 

Onun aklı fikri yakında göreceği 
bir Danimarkalı kadında ... 

- Hayrola! Biliyorsun demek? 
- Ben çoktanberi biliyordum 

Sen nasıl biliyorsun? 
- Bu sabah Robert gelip bana 

anlattı. 

-Ne biçim dostsun! Biliyordun 

- Robert o tura çıkmak için can 
atıyor. 

- Dur hele. Can attığını bili -
yorum. Bana söyledi. Fakat ben 
protesto ettim. Ağladım. Yalvar
dım. yakardım. Belki gitmek husu
sundaki kararını sarsmış mıdır? 

- Anlamıyorum, bu aktörlükler 
neden? 

- Çünkü o gideceğim deyince 
ben hemen pek ala deseydim. o
nun gitme hevesinin yarıc;ı havaya 
uçardı. Bırak ki bird~n razı oluve
rişim dolayısile içinde bir şüphe 
hasıl olurdu. Sen onu gitmiye kış
kırt. Seyahatle şan kazanacağım, 
ve benim memnun kalacağımı, ev
de kalmakla bana sözümü geçirmiş 
kanaatini vermiş olacağını, bu hal 
beni şımartarak eninde sonunda 
evdeki rahatı kaçacağını, bana bun
dan dolayJ acnnamasım anlat. A
man krdeşim seni göreyim. Bu jşi 
becer. 

Ben: 
- Zavallı Robert, dedim. 
- Evet, dedi, yüzüne ciddi bir 

hal geldi. "Zavallı Robert,, diye 
tekrarladı. 

Yedi Aylık Torununu 
Oldüren Kadının 

Muhakemesi Başladı 
Yedi aylık torununu •ürürle 

zehirliyerek öldüren T arlab~m
da 28 numaralı evde oturan E
morfiyanrn dün Ağırceza Mah
kemesinde durutmaaına baş
landı. 

Altmışlık suçlu evvelce frengi has
talığına tutulduğu için mahkemeye 
bir koltuk değneğile gelmişti. Başı
na siyah ve kalın bir baş örtüsü ört
müştü. 

Reis kararnameyi okuduktan sonra 
sordu: 

- Bak, dedi. Sen sürürle torununu 
zehirliyerek öldürmüşsün. 

İhtiyar kadın ağlıyarak cevap ver
di: 

- Ben zehirlemedim. Çocuğu ana
sı bana 25 günlükken bıraktı. Yedi 
ay baktım. Öldürmek hiç aklımdan 
geçmedi. Çocuk tombul tombul oldu. 
Ben başıma sürmek için ara sıra sü
rür alırdım. Bir gün evvel de yine 
sürür almıştım. Dolaba koydum. E
vimizin alt katında oturan sütçü lb
rahimden bir gün dolabı biraz yu
karıya kaldırmasını rica etmistim. O 
gür. gelecekti. Ben sürürü dol~ba koy 
muştum. Oradan çıkardım. Karyola
nın üstüne koydum. Unu:muşum. Bi
raz sonra çocuğu da karyolanın üs
tüne yatırdım. Çocuk kağıdı ağzına 
götürmüş, sürürü yemiş ve zehirlen
miş. 

Bundan sonra morg raporu, bele
diye doktorunun raporları okundu ve 
sıra şahitlerin dinlenmesine geldi. 
Emorfiyanın evinin alt katında otu
ran sütçü İbrahim şöyle şahadet etti: 

- Hadise güniı saat on beşte eve 
geldim. Madamın katına çıktım. Gar
bis isminde ihtiyar bir adamın h&-r<>
ue.ı omruyordu. Çocuk da karyolanm 
üstünde oynuyordu. Beni görünce 
gülmüştü. Madam Emorfiya da bu 
arada çocuğu okşadı. Bir saat sonra 
Emorfiyanın kızı ve ölen çocuğun a
nası Efistirati evel gelmiş. Çocuğun 
boyuna kustuğunu görmüş, beni ça
ğırdı. Ben de yukarıya çıktım. Ço
cuk hakikaten kırmızı kırmızı bir 
şeyler kusuyordu. Anası karyolanın 
üstünde kırmızı tozlar gördü. Bana 
gösterdi. Sonra dışarıya çıktı. La
zımlığın arkasında bir beyaz kağıt 

bulmuş. Bu kağıdın ic:inde de ayni 
kırmızı maddeler vardı. Madam E
morfiya çocuğa hiçbir şey içirmedi
ğini söylüyordu. Sonra anası çocuğu 
doktor Cezveciyana götürdü. O ilaç 
vermiş, çocuğu eve getirdi. Çocuk {e
nalaşıyordu. Tekrar çocuğu doktor 
Nikoli Fakaçelliye götürmüş. O şırın
ga vermiş. Biz çocuğu sıhhiy~ memu
ru Aliye götürerek şırınga yaptırdık. 
Çocuk sabaha yakın karakola götü -
rülürken ölmüş. 

Rahmiye isminde bir kadın da ay
ni şekilde şahadette bulundu. Doktor 
Fakaçelli de şunları söyledi: 

- Çocuğu geç vakit bana getirdi
ler. Kusuyordu. Çocuğun vaziyetini 

ağır buldum. Ağustos aylarında sık 

sık sütlerle zehirlenenler görüldü
ğü için ben sütle zehirlenmis olaca
ğını tahmin ettim ve ilaç verdim. Ço
cuğun hastahaneye kaldırılmac;ını 

tavsiye ettim. 
Şahitlerden polis 27 

Rüştü: 

numaralı 

- Madam Emorfiya Mısır çarşısın 
dan sürür aldığı dükkandan tekrar 
sürür almak için gönderildi ve ~ür
mü meşhut yapıldı. Ben bu kadar bi
liyorum, dedi. 

Şahitlik sırası çocuğun babası o
lan Beşiktaş tramvay d~poı:;unda e
lektrikçilik eden Rüştüye gelmişti. 

Suçlu madam: 
- Hakimler bu benim düşmanım-

dır, bunu dinlemeyiniz, diyordu. 
Rüştü bildiklerini şöyle sıraladı: 

- Ben Efistirati ile beraber ya
şıyordum. Sonra ayrıldık. Mahkeme
lik olduk. Altıncı hukuk mahkeme
sine müracaat ettim. Çocuğun kanını 
tahlil ettirecektim. Maamafih çocuğa 
yardım ediyordum. O g':!ce saat üçte 
Efistirati Beşiktaştaki mesai yerime 
geldi. Çocuğun ağır hasta olduğunu 
söyledi, beraber geldik. Ben eve gir
mek istemedim. Sonra ihtiyatla gir
dim. Çocuk hasta idi. Kucağıma al
dım. Karakola götürürken yolda öl
dü. Efistirati evvelce bana demişti 

ki: 
- Anam Türkten ve MüsHiman

dan çocuk doğurmamı istemiyor. 
Singer dikiş makinesini rehin koyup 
para bulacak ve çocuğu düşürttüre
cek. 

Ben bundan sonra Efistiratiyi ora
dan çıkardım. 

Bundan sonra mübaşir Efistiratiyi 
.,_.., __ _,_ t..,--•J - 6cu'ır ve guzcl oır 

kadın girdi. Reis: 
- Siz suçlunun kızısınız. Şahadet 

edecek misiniz? dedi. 
Efistirati: 
- Evet edeceğim. dedi ve anlat

mıya başladı. Ç~cuğumu annem ze
hirlemiştir, derken göz yaşlarını tu
tamadı. 

Reis kendisini teskin ve tesliye et
tikten sonra sıra ile anlattı. 

Reis sordu: 
- Annen ara sıra başına sürmek 

için sürür alır mı idi? 
- Hayır almazdı. Aldığını hiç gör-

medim. 
Madam Emorfiya: 
- Ah seni doğuracağıma taş do

ğursaydım. Almaz m1 idiın? Hiç .. di
yordu. Şahit ana, şunları da ilave et

ti: 
- Ben üç ayhk gebe idim. Anam, 

Türkten ve Müslümandan çocuk do
ğurduğumu istemiyordu. Makinesini 
rehin koyarak para buldu ve çocuğu 
düşürtecekti. Ben düşürmedim ve ev
den kaçtım. 

Gelmiyen şahitlerin çağırılması i
çin duruşma başka bir güne bırakıl
dı. Emorfiya da tevkifhaneye gönde
rildi. · 

' ' , ' 1 f - . - ------ ------
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RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tilrkiye 
Titr kiye 

Radyodifiizyon 
Radyosu Ankara 

Postalan 
Radyosu 

Dalga U%nnluğu 

r. A. Q. 

r. A.. P. 

1639 m.. 183 Kca. 120 ııt.w . 

19,74 m. 1511l5 Kca. 20 Kw. 

31,70 m.. 9456 Kes. ıo ltw 

Cuma, 3. 11. 1939 

12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.~0 
Türk müziği (Pl.), 13,30 - 14.00 Müzik 
(Karısık hafif müzik - Pl.). 

18,00 Program. 18,05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 
Tilrk mliz.iği (Fasıl heyeti), 19,10 Konu,
ma (Spor servisi). 19,25 Tiirk mü:z;iği: Ca• 
!anlar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fer
san, Cevdet Çağla. 

1 - Okuyan: Neeml Rıza Ahıakaıı. ; 

1 - Cemil Bey: KürcHllhicazkAr peşre
vi, 2 - Arif Bey: Kürdilihicazkar şarkı 
(Niçin terkeyleyip l{lttin), 3 - Arif Bey: 
Kürdilihlca.zkAr şarkı (Sırma saçlı yare), 
4 - Suphi Ziya.: KürdillhicazkAr şarkı 

(Bahçenizde sünbül olsam), 5 - Rahmi 
Bey: KilrdilihicazkAr şarkı (Yetmez mi 
sana), 6 - KürkilihicazkAr şarkı (Bata 
girdim kamısa). 

11 - Okuyan: Semahat Özdenaea. 
1 - Bedriye Hoşgör: Eviç şarkı (Dil· 

şünmek istemem), 2 - Seniha Kambay: 
Uşşak şarkı (Yıktı blr meltem), 3 - Me
lekset: Uşşak ~arkı (Usandım a!lamak
tan ), 4 - Udi Ahmet: Karcığar şarkı (Gö
riince ben seni), 20.10 Temsil, 21.10 Mü
zik (Radyo orkestrası - Şef: Hasan Ferit 
Alnar) 1 - J. il ydn: Senfoni (fa dlez mi
nör), 2 - F. <:!chubert: Rosamunde'den 
parçalar, 3 - Jon. Strauss: Güzel mavi 
Tuna (Vals), 22,00 Memleket saat ayan, 
ajans haberleri, ziraat, esham - tah~!t. 

kıı.mbiyo - nukut borsası (Fiyat), 22.20 
Müzik (Stravinsky Petrouckka sulti - Pl.), 
22.50 Müzik (Cazband - Pi.), 23,25 - 23,30 
Yarınki program ve kapanıs . 

TEŞEKKÜR 
(Zevcim), (kardeşim) İstanbul be

lediyesi muhasip murakıplarından 
ve eski şirketler komiseri Ahmet Ra· 
sim Ahızhanın nagehani bir surette 
olan elim vefatı dolayısile, gerek ilı-
"J.." Q.&.J. "au.uı~ı.: eaıp me1.ıtuu1uu \,..-...u-

ze merasimine iştirake koşan ve ge
rek mektup ve telgraf göndermek su
retile beyanı taziyette bulunan zeva• 
tı kirama ay~ ayrı arzı minnettari
ye, acı teessfirlerimizden dolayı im· 
kan bulamadığımızdan, kalbi tefek
kür ve tazimlerimizin iblağ~na muh
terem gazetenizin delalet ve tavassu
tunu rica ederiz. 

Merhumun zevcesi: Aliye Ahızha. 
Kız kardeşi: Nebihe Ahızha. , 
Dinamit ile Kuyu 

ameleye ihtiyaç vardır. 

Posta kutusu 406 numara
ya mektupla acele müra. 

Açan 

caat edilmesi. 

BORSA 

Londra 
l'Jevyork 
Para 
MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berıtn 

Brüksel 
Atına 

Sotys 
Prag 

Madrid 
VarsoY• 
Buda peste 
Bükreş 

Belırad 

Yok:ohama 
Stok.."ıolm 

Moıkova 

ÇS'ltLD 

2 • 11 • 9311 

5.24 
130.025 

2.96875 
6.675 

29.315 
69.405 

21.7425 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
2.495 

30.745 
31.19 

Şarkm Ses Kralı · ABDÜLVEHAB'ın l F.SRAM VE TARVtl.AT 
Ergani 19.45 

mestedici bir müzik ••• gaıyedici bülbül nağmeleri Merkez Bankası 1oa.1s 

sesler ve hazin bir ile dolu -----' 

GÜNÜ 
Her hafta cuma günleri 

bütün seanslarda 

A E T enzilitlı tarife 
TORKÇE SöZLO - ARAPÇA ŞARKILI müstesna filmi H Dühuliye 10 Kuru' 

N 
A~ Gündüz ve gece 2 fil:n 1 lstanbul sayın sinema merakhlarına en büyük bayram 

'9 hediyesi olacakhr. , Metro Jurnal en son 

haberler 

LUIZ 
Gl2ACE MOORE 
GEO~ES THILL 
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TAN 
ABONE 

TDrklyı 

BEDELi 
Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 

" .. 
,, 

1 Sene 
8 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2aOO 
1500 
800 
300 

Kr. 
• 
• 
" 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet surasiyle ao, 111, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 26 kuru~tur. 
Cevap için mektuplara 1 o kuruşluk 
pul ilAvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Belediyenin 

Bafardığı 

Eserler 

• 

L (atfi Kırdarın İstanbula gelişin. 
den kı!'IB bir müddet sonra, 

zazeteciler kendisiyle görü"?DJüşler, 
~e neler başarmayı tasarladığını öğ
~enmek istemişlerdi. Valimiz, bu hu-

'8t1Sta kendisine sorulan suallere ver
diif cevaplarda, İstanbula kazandır. 
ınak istediği hemen bütün eserleri 
birer birer saymışlardı. 

Bu eserler, büyük bir liste teşkil 
ediyordu. Ve doğrusu o zaman bu 
listeyi görenlerden bazılan dudak 
ı,Wanüşler, şüpheye düşenler olmuş· 
tu. 

Lt\tfi Krrdar, fstanbula geldiği 
Kibılerde, Ankara ile İstanbul ara -
&ında hayli seyahat yaptı. 

Gazetelerde ikide birde onun gi. 
.U~ geliş haberlerini okuyanlardan 
\anlan; 

,._ Bu zat vali mi, seyyah mı?,, 
-demişlerdi. 

Fakat, bu seyahatlerin sonunda, 
l.\atfi Kırdarın İstanbul belediyesine 

Jnilyonlar kazandırışı, o hükmü ve. 
!'enlerin yüzlerini kızarttı. 

llele evvelki gün, İstanbul Umu· 
nıi meclisinin toplantısında LıitEi 
kırdan dinlemiş olanlar, ilk günler
de verdi.kleri hükümlerden de utan. 
dılar. 

.. fi 
Zira o gün hepimiz giirdiik ki, 

Lutn Kırdar, başarmayı tasarladığı 
hUtün işleri, hayret verici bir sürat. 
le taınamlamı;?tır. 

Ve o gün ondan öğrendik ki, kısa 
bir zaman içinde İstanbul sehri, Ru· 
ıneli nııntakasında 34, Anadolu mın
takasında Yirmi cadde kaznnmışhr. 

Bu kadar kısa zaman içinde, on 
•okakta 19755 nıetre murabbaı adi 
l:aldınm, 500 metre murabbaı parke 
hldınm, 4258 ~etre murabbaı şose 
~pılmıştır. Tamır edilmiş olan yol. 
ların mıktan da, 70 bin metre mu • 
rabbaını geçmiştir. 

Yine bu kadar kısa bir znman i. 
Pnde, şehirde meydanlar, çocuk ve 
halk bahçeleri açılmış, refüjler ya _ 

Jnlınış, bir çok mezarlıklar imar '1e 
ıslah olunmuş, köprüler klll'uJmuş • 
tın. 

Y-me bu kadar kısa zam:tn içinde, 
'köylerimiz tam 22 ilkmektep bina· 
aına, şehrimiz, çok daha zenı;in bir 
itfaiyeye, susuz ve pastörize süte, 
hile.siz, • nisheten • ucuz ,·e temiz 
ekmeğe, yeni dispanserlere ve yarım 
düzineden fazla modern heliıya ka
~şmuştur. 

Başanlmı olan biitiin isleri bi · 
1'er birer saymağa, maalesef yine sü
tun müsaait değildir. 

Fakat hiç kimsenin şüphesi yok
tur ki, Lutfi Kırdar, bu şehri bir ~ok 
bıahrumiyetlerinden kurtarmış, bir 
Çok ihtiyaçlarına kavuşturmuş, hat. 
ta miizmin ı;;a~·ılan derin yaraların · 
dan bazılarını, bir Belediyeci meha. 
!'eti ,.e bir doktor şefkati ile sarmıs. 
tır. Bunun içindir ki, bugünl,ü ista~· 
bul şehrinde, Lütfi Kırdarın harckn
tını takdir, <-mniyet \·e ümitle takiı> 
etmeyen tek ,·atandaş yoktur. Vakıa 
nıüfrit bir takdirkarlık, prensibimize 
tıygun değildir. Fakat Lıitfi l{ırdarın 
geniş bir enerji, ve yorucu hir gay • 
l'etle kavuştuğu neticeleri allcı~lnmn· 
nıak, kad irnac;inaslık sayılacak in • 
afsı7.ca bir siikıit olur. 

Biitiin bu eserlerivle. l.l''itfi Kır. 
darın İstanbullulara kazandırdığı en 
büyiik nimet. iimittir. 

Bunun içindir ki, Lutfi Kırdar, 

bize bunu kazandırmakla, İstanbu · 
lun en harap tarafını imar etmiş sa
yıla bilir! 

''Tanzimat,, ın Yüzüncü 
Y ıldönümündeyiz 

Bugünkü yüzüncü yılmı id. 
ra.k ettiğimiz "T anzi

mat", Osmanlı İmparatorluğu 
tarihinde uzun bir inkılap dev
resine verilen isimdir. 

O değifikliği düfünenler ve 
yapanlar, o devirde, "inkılap" 
kelimesini kullanmaktan çe

kindikleri, ve "ısla.hat" "teced
düt gibi tabirleri de nahof bul-
dukları için, eserlerine "T anzi
mat" adını vermiflerdir. 

Yalnız Osmanlı imparatorluaun
da değil, bütün A vrupada sü;ekli 
akisler .uyandı:mış olan bu siyasi 
hare~etın rnahıyeti iyi anlaşılabil
mek ıçin, o hareketi doğuran se
beplerle, taallılk ettiği zamanı ve 
muhiti gözden geçirmek icap eder. 
Osmanlı padişahları, !stanbulu 

payitaht yaptıktan, Mısın ve Hi
cazı alıp kendilerini İslamların ha-
1!fesi ilan ettikten sonra, Centra
lı.ste, ~utocratique, Bourgaucra
tıque, hır saltanat kurmıya çalış
mışlardı. 

Fakat, bu emellerine muvaffak 
olamamışlardı. Çünkü memleket 
çok genişti. Muhabere ve münaka
le uzun zamana ihtiyaç gösteriyor
du. Halk, ırk, dil, din, ahlak, ülkü 
bakımlarından biribirine hiç uygun 
ve eşit olmıyan kütlelere ayrılmış
tı. Türk - İslam feodalitesinin ar
tıkları ortadan kaldırılmamıştı. Or
du asiydi. Hocalar, imtiyazlı bir 
sınıf haline girmişler. siyasete bu
runlarını iyice sokmuşlardı. Vatan
daşlık hakkı yalnız Müslümanlara. 
verilmişti. Harpler yüzünden, ik
tısadi ve sınai vaziyet te berbattı. 

Bütün bunlar yüzünden impara
torluk, vustai, ve feodal hatları ga
lip bir son çağ devleti siması ta
şıyordu ve her. taraftan kırılıp dö
külüyordu. 

osırada, devlet idaresinde e-
saslı ve geniş bir değişiklik 

yapmayı ülkü edinen, ülküsüne er
mek için padişahlarla mücadı:?le 

yapan ve nihayet ortaya bir eser 
koyan, Mustafa Reşit Paşadır. 

Reşit Paşa, düşüncelerini padi
şah ağzından kaleme aldığı bir be
yannamede tesbit etti. Buna "Tan
zimat hattı,, denildiği gibi, Gülha
nede okunduğu için "GJlhane hat
tı,, da denir. 

Memleketin vaziyetini, ve bun
lara karşı alınması lazı:n gelen ied
birleri ihtiva eden bu hattı, Reşit 
Paşa bizzat okudu. 

Reşit Paşa, Tanzimat devrinin 
ana kanunu demek olup, (26 şa
ban 1255) t 'h' . .. . arı ını taşıyan bu pek 
muhım vesikayı, o tarihe tesadüf 
eden 1839 ikı·n 't . . . .. _ .. .. eı eşrınının ııcuncü 

gunu, Gülhanede okurken, ~ey -
dan çok kalabalrktı 0 .. k • .. 1k. . . . gun. as e-
rı, mu ı, ılmı bütün d" •l t . l' 

ik 
- \ c rıca ı. 

patr ler, :lçiler, hahambaşı, Gül-
haneye çagırılmıştı Bu"y"' b' . · un: ır ıca-

labalık ta, kendiliğinden gelip top-
lanmıştı. Sultan Mecit Kend' .. • ısı ı-

çin kur~lan b~r çadırdaydı. Reşit 
Paşa, gur sesıle Tanzimat hattını 
okuyarak, devlet idaresinde yepye
ni bir devrin açıldığını ilan etti. 
Onun yapmak istediği bu değişik
liği halkın hoş görmiyercık kendi
ne hücum etmelerine ihtimal ver
diği ve Gülhaneye gelmeden ço
luk çocuğile hclallaştığı gibi, va
siyetnamesini de yazıp evinde bı
raktığı rivayet olunur. 

Hakikat te, onun sezdiği gibi i
di. Halk, İslamlarla hırıstiyanları 
bir seviyede tutmak istiye:ı bu ye
niliği beğenmemisti. Hıristiyanlı!t 
ta, ötedenberi dillerine doladıkla
rı müsavatsızlık teranesini artıd: 
kaybedecekleri ayrılık ülkülerinin 
baltalanacağı korkusile ayni hoş
nutsuzluğu göstermişti. 

Hatta, Rum patriği, hattın oku
nuşundan sonra, mahfaza:;ına kon
mak üzere bir memura verildiğini 

YAZAN: 

M. Turhan TAN 
görünce, yanında duran bir elçiye 
eğilerek: 

"~ Bu kağıdın, şu torbadan bir 
daha çıkmamasını temennı ede
rim!., dediği meşhurdur. 

B ununla beraber, Reşit Paşa 
çalıştı. Okuduğu beyanna

mede yazılı esaslara göre, kanun
lar tanzimine koyuldu. Bu değişik
liğin tahakkuk eden iyiliklerindE>n 
biri, padişahların dilediklerini öl
dürmelerinin ve gözüne kestirdik
lerinin mallarını müsadere etme
lerinin önüne geçilmiş olmasıdır. 

Padişahlardan bu hak almmca, 
sadrazamların, valilerin, vezirlerin 
de adam öldürmelerine imkan kal
mıyordu. Bundan dolayı da bir çok 
nüfuzlu memurlar Tanzimat hattı
nı uğursuz bulmuşlar, v~ muhalif 
bir cephe almışlardır. O nevrin Sı
vas valisi bulunan adamın hattı o
kur okumaz hüngür hüngiir ağla
dığı ve: "Bir vezirin kelle kopara
maması ne demek?,, diye çırpındığı 
da Tanzimat devrile alakalı ve a· 
cıklı bir garibe olarak yıllarc,-ı söy
lenmiştir. 

Tanzimat devrinde h.1yli şeyler 
yapıldı. Sıra sıra irticai hamleler 
görünmekle beraber, atılan adım 

geri alrnmadı, hele Reşit Paşanın 
İngiltere. Fransa ve Sardunya Be 
ittifak ederek, Kırım muharebe
sinde Rusları yenmesi (1854) iize
rine yenilik hareketi biraz daha 
hızlandı. Osmanlı imparatorluğu, 

vustai çehresini değiştirerek, asri 
bir renk aldı. Hatta Paris muahe
desile Avrupa devletleri ailesi a
rasına girdi, büyük bir devlet ta
nıldı. 

Fakat Tanzimat umulan şifayı 
getirmedi, İmparatorluğu kemiren 
derde deva olmaktan çok uzak kal
dı. Bu muvaffakıyetsizliğin bir çok 
sebepleri varsa da en mühimmi, 

• 

Tanzimat usullerile, dinleri ne o
lursa olsun, hukuk ve menfaatleri 
bir olan tebaadan bir millet, bir 
Osmanlı milleti yaratılmak isten
mesidir. 

Millet duygularının olgunlaştığı, 
Avrupanın milliyet prensiplerine 
değer verdiği ve o prensipleri öne 
sürerek Osmanlı imparatorluğu i
çinde karışıklıklar çıkarmanın da, 
Rusya gibi hır takım devletlerce 
siyaset umdesi tanıldığı bir rlevirde 
dilleri, dinleri. emelleri ayrı ya
rım düzüne milleti c;uni bir millet 
haline koymak güçtü. 

B ununla beraber bu devirde 
imparatorlukta yaşıyan 

Türk unsurun düşünceleri, duygu
ları ve ülküleri hızla değişmiştir. 

Biribirini tamamlıyan bir çok 
zaruretlerin zorile viicut bulan 
Tanzimat devrimi siyasi idari. ik
tısadi bir takım tedbirlere daya -
nan bir değişikliktir. 

Tan z im at, Osmanlı im
paratorluğunu Avrupanın medeni 
kıyafetine kavuşturdu. Avrupamn 
bize uyan ileri kanunlannı aldı. 

Avrupa devletlerinin mali ve ida
ri metotlarını tatbik etti. Hatta bu 
ileri cereyan derinlcştik~·c, düşün
mekte ve düşünceleri ifade etmek
te ve yazmakta büyiik değişiklik
ler oldu. Ortava bir Ta!lzirrıat ede
biyatı çıktı. Bu vakıRlar, Müsli.i -
man Osmanlı ziimresinin geri ha
yatında dtinyaya bakışın değismi
ye başlaması demekti. Zaten Tan
zimattan beklenilen en faydalı ve 
en ileri büyük neticelerden birisi 
de İslam halkını, asırlardanberi 
ayrı yaşamıs olduğu Hıristiyan iç
timai heyetine yaklaştırmaktı. 

Tanzimat ışığından nur alarak 
ortaya çıkan yeni Osmanlılar. hü
kümdarın ve hükumetin salahiye
tini daraltmak ve halkın hukuku-

LOKMAN HEKiMiN· 'ö&O·TLERI · 
. ''• . 

Yaşhlarda Burun Kanaması 
yaslı, hatta yaşlıca, hir kim-

senin burnu knnayınca yal· 
nız kanı ke:ımek yetişme7:, onun 
sebebini aramak mutlaka lazım
dır. 

Hele içki kadehi ile dost olmuş 
bulunursa burun kanaması kara· 
ciğerin bozulduğunu haher verir 
ve içkiden hemen vaz ge~mek lü
zumunu ihtar eder. Eski hekimler 
karaciğer hastalıklarında burı,tn ka
naması sait taraftan olursa hayrrh, 
sol taraftan olursa pek zararlı sa
yarlardı. Doğruc;u., kan hurunun 
hangi tarafından gelirse gelsin ha· 
yırlı bir alRmettir. Ciinkii. <:ok de
fa, o vakte kadar hic bilinmeyen 
bir karaciğer hastalığının ilk ~la· 
meti olur ve hurnu kanavan vR"lı
ca kim-.e vaktinde hcki~c ~üra· 
caAt ederek hastalığını tedavi et· 
tirir. 

Burun kanaması, va ... Itl:udn. da
marlardaki tansiyon· fa7Jnlı~ından 
da ~clir. O 7.aman da \'İne havırlı 
Mnlmalıdır. Ciinkii t~nsİ\·on fa7. 
lalıi?t bilinmivorc;a hem o~u hnher 
\'erir, hem de damarlardan hir az 
kan cıkınasına schep olarnk tnnsi· 
:\·onu düşüriir. Hatta damarlarıb 

tansivon fazla olduğu \'akit -ı;i'; 
miiddet kan ı?elmesi c>n ivi alamet 
olur. K~n haska yerde. m·e,.ela göz
de, he;\•tnde ;\'ahut heyin 7arlnrın • 
da yayılırc;a neticesi şiiphesiz da
ha zararlıdır. 

Bunun gibi, ha7ılarındn dn, hu
nın kanaması o \'akte kadar hilin
meyen .hir hiibrek hac;talıi!ını ha· 
her .ver•!· O 7.aman da hastalığı te. 
~n.vı .ettır!"eğe sehep olncnğından 
ıyı hır nlamet sayılmalıdır . 

.. K~n;:si~c~c> ~de burun k~naması 
Y:n~.re k has ; 1ıı:_ının alômcti olur. 

u!e as a ıgının. hurundan kan 
gelmce:re kadar bilinmemesi pek 

.az olursa da, bu hastalıkta da bu. 

rundan kan gl'lirse telaıı etmel?e 
mahal yoktur. Ciinkii kan gelince 
yüreji'in yiikü hiraz hafiflemi::ı olur. 

Bir de havanlarda hayatın c;on· 
hahar mevsh.;,inde burun.un ka~a
dığı '\'ardır. O mevc;;mdc de netiN•
si ~hemmiyetsiz oldlığunclan telaş 
ettırecek hir c;ey değildir. 

Ya .. Jılarda hur11n kanamnsınm 
hemen her \•akit iyi hir alamet ol· 
masına bakarak. burundan kan 
geldiği vakit memnun olmak. akan 
kanın seyrine bakmak do~ru ol -
maz. Burundan aelen knn cok o. 
hınca haska tiirlÜ tehlik<-lcr' mev· 
dana çık~r. 1\fe:-;cla daınarlnrclnki 
tano;;h•f>n fa7.lalığından hurun ka -
naması ivi hir c;ev olmakla hera -
her çok kan akı~ca n<'ticec;i nere· 
ve varacaih önceden kestirilcmeı. 
Kanı dindirin dindirmemck Jıasta
lıih tedavi ed<'cek hekimin hilrceği 
bir iştir. Ync:lı adamın kendisine 
ıHiscn ''a7.ife, hurnundan kan l?e
lince, kendio:ini hrmen hekimine 
muavene ettirm<-ktir ... 

Zaten ~·ashlarda olsun, ~enç · 
lerde olc;un burun kanam11sının se. 
bepleri hu iki Yaztda c;övlcdikle -
rimden ihııret dPi\'ildir. Rnrun ka· 
naması daha hnska s"heplrrden de 
ifori J"{f'lohiJir. l\JeseJa kım ha"ta -
lıklarından . Sıtma hac;talığ'ınn tu • 
tulanlann hnnlannda burun kana· 
mac;ı sıtma nöh,...finin verine> ı?eçer 
, ... ateş nöbeti gibi \.·akit v~kit ge. 
lir. 

Bunlardan hac;ka burun kana • 
ması ha7ılnrında atedi hir hastalı· 
ğın hasladıihna aliime-t ohn" J\fe • 
seltt kara humma hastnh~ında, 
grip hasta] irında. t'ocuklardn kır • 
mı71 lekeli hastalıklardır. 

Onun icin. hnrunnn kendi ken· 
dine kanamac;ı, kanın mıktarınca 
ehc>mmiyet!'liz bile olsa kendisini 
hekime muayene ettit·mek daima 
ihtiyatlı bir hnrckettir. 

nu ve hürriyetini genişletmek iste
diler. Meşrutiyet rejiminin kurul
ması neticesini veren bu hareket 
Tanzimat devrinin yarattığı bir e~ 
serdir. Reşit Paşa olmasaydı, Meh
met Paşa, Akif Paşa, ve Şinasi ol
masaydı, Namık Kemal vücude 
gelmezdi. Bundan dolayıdır ki. Os
manlılığın Meşrutiyet de,rri, haki
katte, Tanzimat devrinin devamı
dır. Bir kanunu esasi i1e bir me 
buslar meclisinden ba§ka öbür de
virden düşünce. sistem bakımın -
dan hiçbir farkı yoktur. Tanzimat 
devri, Osmanlı tarihinin içinde u
zun tetkiklere mütehammil büyük 
bir sayfa teşkil eder ve onu ku -
ranları inkılapçı saymak farzdır. 

Reşit Paşa, Tanzimat devrinin e
hemmiyetini halkın gözünde bü -
yütmek için, 26 şaban gununun 
büyük merasimle kutlulanmasmı 

ve her yıl o günün gecesinde do
nanma yapılmasını karar altına al
dırmış. padiı;;ahın bu baptaki ira
desini, devletin resmi gazetesi o
lan (Takvimi Vckayi) de ilan et
tirmişti. Bu karara ~öre, 26 saban 
gecelerine "Adalet ~ecesi,, adı ve
rilecekti. Yine Re~it Paşa, bir Tan
zimat abidesi diktirmeyi tasarla -
mış, ve projesini yaptırmıştı. Fa
kat onun bu arzuları maalesef ta
hakkuk edemedi. 

Y alnıı, 1850 de, Brükselde 
yaptırılan TanzimR.t madal

yası, o devrin taraftarları arasın
da, bir hatıra olarak saklamldJ. 
Bu madalyanın bir yüzünde Türk 
bayrağı, Abdülmecidin turasını 
havi arma vardı. Armanın bir ta
rafında Tanzimat hattını temsil e
den bir tomar kağıt ı;(örünmckte o
lup, kağıdın kıvrımları üstüne 
fransızca: 

"- Tanzimat!., ile, Reşit, ve Ali 
isimleri yazılmıştır. 

Armanın muhtelü yerlerinde de 
muhtelli isimler görünüyor. Orta
da Birinci Osmanın: bayra,ğln üs
tünde Fatihin, topun üstünde Ka
nuni Sülevmanın, zırhın üı::tünde 

de İkinci Mahmudun isimleri yazılı 
olup, armanın altında şu yazı da 
bulunmaktadır: 

" - Regeneration de l'Empire 
d'Osman par Abdulmecid .. , 

Bu yazının biraz üstünde Köprü
lünün adı göze çarpar. Madalvanın 
yine bu yüzünün etrafında fran -
sızca şu altı ibare yazılmıştır: 

1 - "Justice egale pour tous!,, 
2 - L'instruction rependue! 
3 - Les arts de la paix encoura

geec>. 
4 - Protection aııx faibles. 
5 - Les droits de l'Hospitalite 

maintenus. 
6 - La dignitec de I'empire re. 

levee. 

B u ibarelerin sırasile türkce 
tercümeleri bervechi iıtidir: 

1 - H,.,rkes için müsavi adalet. 
2 - Kültür yayımı. 

3 - Barış nimetini kuvvetlen. 
dirmek. 

4 - Zayıfı koruma. 
5 - Misafir hukukuna ria~·et. 
6 - Devlet onorunu yükselt

mek. 
Bunlar, tanzimat devrinin bel. 

li başlı siarlandır. Madalyanın ö. 
bür yüzünde, Osmanlı saltanatının 
daimi yasıyacağını bildiren fran. 
sızca şu cümle var: 
"- L'emprie subsistera: Dieu 

le veut." 
Daha altta 1850 rakamı ve: 
"- Hort .J 1 Bruxelles." 
İbaresi okunmaktadır
Tanzimat devrinin, Osmanlı im-

paratorluğunda oynadığı ileri ro. 
Iün manası, şu belli başlı ve be. 
şeri şiarlarının asaletinden de bel. 
lidir. Ve bugün, yiizüncü yıhnı 

kutluladığımız bu ileri hareketin 
kahramanı, Mustafa Reşit pasa: sa
hip bulunduğu: "Büyük,. sıfatına 
hak kazanmış bir şahsiyettir. 
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Yazan: Sabiha Z ekeriyf1 Sertel 

Karışık dünya hadiseleri içinde, 
Türkiyenin dahili \'C harici 

siyasetini usta bir mimar ılhi çizen 
bu nutkun en bariz noktası, Türkiye. 
ııin evvelden kararlaştırılmış kati 
siyasetini, şaşalamadan, bocalama • 
dan takip ettiğidir. 

İsmet İnönü, Tiirk milletinin itimadı 
na dayanarak cümhurriyasetine geç. 
tiği gündenberi, bu milletin yüksel. 
mesi için çizdiği programı harfi har· 
fine takip etmiş, bütün milletlerin 
dünya hadiseleri karşısında geçirdiği 
buhranlardan hiç birine dü~menıiş • 
tir .•. Bir harp muvacehesinde olma. 
mıza rağmen dahili siyasette takip 
ettiği sanayileşme, imar, terakki f~ 
n,·etine devamda gösterdiği ısrar, 

bilhassa maarif meselesinde bilgisin· 
den istüade edilecek unsurları ön 
safa alarak kiiltürünıüzün harpten 
müteessir olmamasına karşı ta,·siye 
ettiği tedbirler, İnönünün dahili 
programındaki kati hattı hareketin 
ı:-arsılmadığına en büyük delildir •. 
Harp dolayısıyle dahili umran ve 
faaliyetler bir çok memleketlerde ü. 
çüncii safa alındığı halde, ismet İnö. 
nü çizdiği programın hiç bir badire· 
den müteessir olmadan ayni hız Te 

ayni süratle devamı için millet ve • 
killerine yaptığı tavsiyelerle, dahili 
vaziyetimizin ne kadar sağlam oldu· 
ğunu işaret etmektedir. 

Bu nutkun harici siyasete temas 
eden kısımlarında, İsmet İnönünün 
bir ideal olarak takip ettiği sulh ve 
insaniyet akidelerinin de sarsılma • 
dığını görüyoruz. Muhtemel tehli • 
kelere karşı yaptığımız anJa~maların 
tedafüi mahiyette olduğunu, büyük 
bir zaruret olmadıkça harp haricin· 
de kalacağımızı müjdeleyen cümle • 
ler, bütün millete huzur ve sükiın 

verecek yüksek ve insani bir şiann 
umdeleridir: "Bugün olduğu gibi ya. 
rın da memleketimizi harp mıntaka· 
sı haricinde bırakma~'l, emniyet ,.e 
taahhütlerimizi ihlal etmemek ~artt. 
le, milletimize karşı vazife icabı o. 
larak cidden arzu ediyoruz.,. Bu 
ciimlenin içinde milletini harp badi· 
resine sürüklemekten mütevellit bir 
azabın mesuliyetini duyan yüksek bir 
devlet adamının ölçiiJü siyoseti, ve 
tedbirli kıyaseti saklıdır... İsmet t. 
nönüniin en samimi arzusu sulhu 
muhafaza, ve milletini harp haricin. 
de bırakmaktır. Fakat emniyetimizi 
tehdit eden bir tehlike k;rşısında 
harbe girersek, bunun mernliyeti 
bizim değil, bizi bu badire:rc sürük· 
leyenlerindir. Fakat, -İsmet. İnönü • 
niin nutkundan anladığımız şudur ki, 
biz en kati zaruret olmadıkça, hiç 
bir devletin menfaatine alet olmak 
için harbe girmiyece2iz. Ancak em. 
niyetimizi ve taahhiitlerinılzi yerine 
getirmek zarureti bizi bir harbe sil· 
rükJeyebilir. 

Bir Cümhurreiı;;inin milletini har. 
be sokmamak husuımnda gösterdiği 

ve gö~tereceği bu metin, kati, ölçiilü, 
hesaplı siyaset, bütün millete huzur, 
itimat ve siikiin vermeğe kafidir .. Bu 
nutukta yirmi sene binbir mahra • 
miyete katlanarak, emek, ahnteri 
ve gözyaşı dökerek mamur ettiği 

toprakları, kahredici bir h~rhin ha· 
rabezara çevirmesine yiireği razı ol. 
nu.ynn bir devlet adamının derin hüz 
nü, fakat bu toprakların emniyetini 
temin etmek i~in harbi dahi göze a. 
lan bir Cümhurreisinln kati imanı 
ve azmi vardır ... İsmet İnönünün bu 
kadar candan bağlandığı sulbü, kah· 
redici istila emellerinin bozmaması. 
nı hadiselerin bu arzuyu tahakkuk 
ettirme.sini temenni edelim. 

Ayvallk istiklôl Mektebi 
Tamir Edilemiyor 

Ayvalık (TAN) - Zelzeleden du
varları çatlıyan İstiklal mektebi bL 
nasının şimdilik tamir edilemiyeceği 
anlaşılmıştır. Bu mektebin talebesi, 
cümhuriyet ilkmektebinde ders gör
mekte ve çifte tedrisat usulü takip 
olunmaktadır. 

~··························· Biıe (Fitrenizi Türk Hava Kuru- i 
muna veriniz) dedikleri uman hiç t 
tereddüt edebilir miyiz? Göklerin ko- • 
runmasma tercih edebilec:efimiz hiç. t 
bir mesele var mıdır? • 

························~-·: 



' DÜNYA 
SiY ASETINDE 
TÜRKIYENIN 

VAZiYETi . 
(Başı 1 lnclde) 

ldyenin !ogiliz ve Fransızlarla ittifak 
akdetmesini suitefsir etmek isteyen
lere de sarih bir cevap teşkil eder. 

Bu beyanat, Türkiyenin istikba • 
le emniyetle bakabileceğinin, harp -
ten mümkün olduğu kadar uzak ka. 
lacağmın en kuvvetli garantisidir. 

''Türkiye dostluklarına vefakar ve 
taahhütlerine sadıktır,, ve Türkün 
hu hasleti Avrupanm bu mmtakası. 
ırun sulhün en büyük zımanıdır. 

Cümhurreisimizin nutuklarında 

dünya buhranı içinde Türkiyenin 
vaziyetini tasrih eden bu kısımdan 
sonra, memleketin umran ve istik -
baline ait tasavvurlar, proje ve plan. 
lar mühim bir yer işgal etmektedir. 
Bu da gösteriyor ki, hükfunetimiz 
dünya harbinden müteessir olmak
sum imar işine devam etmektedir, 
ve devam edecektir. Bu umran faa
liyetini durdurmayarak Türkiyeyi 
dünyanın en mesut ve müreffeh bir 
memleketi 11allne getirmek için hiç 
bir gayretten geri kalınmıyacaktır. _ 

Onun için Milli Şefin nutku hal. 
!ka huzur ve emniyet vermiş, ve her. 
kesi sevindirmiştir. 

Bitaraflık Kanununun 

Müzakeresi Baıladı 
Va§lngton, 2 {A.A.) - Bugün me

bıuan meclisinde bitaraflık kanunu. 
nun müzakeresinde Connacec, allo§
lar arasında ayanın kabul ettiği IAyi_ 
hayı mebusan meclisinin de kabul 
etmesini istemiştir. 

Cünauriyetçi Hamilton Fioh, ce
vap vererek Amerikanın harbe girdi. 
ği 1917 senesindenberi ilk defa ola. 
rak bu derece harpcu sözler söylendi 
ğini beyan etmiştir. 

Muhale! etin başlıca iddiası, am
bargo muhafaza edilirse harbin ça
buk nihayet bulacağı merkezindedir. 

Cümhuriyetçl Barthon, ambargo
yu kaldırmak tarihin kaydettiği en 
manasız ve en garip bir harbe mey
dan v~rmek olacağını söylemiştir. 

Demokrat fsaak ambargonun kal
dmlmasını istemiş ve Hitler ile ar
kadaşları aleyhinde çok ağır sözler 
sarf etmiştir. 

Mfllt Şefimizin Nutliu 
ve Alman Matbuatı 

Berlin, 2 (A.A.) - Volkischer Be
obachter gazetesi Türkiye Reisküm
huru İsmet İnönünün nutkunu mev
zuubahis ederek Türkiyenin harp dı
şında kalacağı ve ancak hayati men
faatlerine tecavüz ettiği takdirde si
laha sarılacağını ifade eden kısımla
n tebarüz ettirdikten sonra diyor ki: 

"Her ne de olsa, bu. Türkiyenin İn
giltere ve Fransa ile pakt imzalamak 
la düştüğü şüpheli bir vaziyeti değiş
tiremez.,, 

Libyaya Nakledilen 
ltalyanlar 

Roma, 2 (A.A.) - LibyayA 11.000 
köylO nakletmekte ve biri Ven~dik
ten, diğeri Palermodan gelmekte 
bulunan ve her birine iki torpido 
refakat etmekte olan iki gemi kafi. 
lesi, dün öğleden sonra Akdenizde 
karşılaşmışlardır. Kafileler, Libyaya 
do~u seyahatlerine devam etmi~ler. 
dir. 

PragClald Nazi Aleylitan 
Tezahüratında Ölenler 
Budapeşte, 2 (A.A.) - Röyter a. 

jansı, resmi Çek kaynaklarından aL 
dığı bir habere göre, geçen cumarte
si günü Prag'da cereyan eden nazi 
aleyhtarı tezahürat neticesinde ölen 
ve kaybolanlar altı kişidir. Pilsen ve 
Tabor şehirlerinde Alman polisi ve 
S. S. ler tezahüratçılara ateş açmı:
lardır Ölülerin miktarı henüz malum 
değildir. 

Hendekte Şiddetli Bir 
Zelzele Oldu 

Hendek (TAN) -Ayın 31 inci gü
nü gecesi saat yirmi üçe üç kala. 8 
saniye kadar devam eden çok şiddetli 
bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Erzincanda Kar Yağdı 
Erzincan (TAN) - Civanmızdakl 

dağlara bu sene üçüncü defa olarak 
kar yağmıştır. 

TAN 

lsviçre de Muhtemel 
Bir Tecavüze Karşı 
Ksymıya Hazırlanıyor 

(Bap 1 incide) 
1/olantlatla tedbirler 

Londra, 2 (Hususi) - Holanda hü
kumeti memleketin stratejik mahiye
ti haiz her tarafında örfi idare ilan 
etmiştir. 

Bu yüzden üç vilayet hariç kal -
mak üzere memleketin her tarafın
da örfi idare hüküm sürmektedir. 
Holandanın aldı!;'l bu· tedbir Al

manyadan gelebilecek her hangi bir 
tecavüze karsı en esaslı müdafaa va
sıtasını teşkil eden meşhur su setleri 
hattının her tarafına şamil bulun -
maktadır. 

Büyük şehirler idarei örfiye hük
münden hariç kalacaktır. 

l•viçrenin müdalaaaı 
Londra, 2 (Hususi) - İsviçre hü

kumeti icabında bitaraflığını müda
faa edebilmek için yeni bir takım ka
rarlar vermiştir. Bu kararların bi•i 
hududa yakın sahalardaki sanayi 
merkezlerini memleket içlerine nak
letmeyi icap ettirmektedir. 
Diğer bir kararname yabancı hıgal 

vukuu takdirinde halkın ne gibi hak
lan ve mecburiyetleri olacağını zik
retmektedir. 

Bernde bu kararlar manidar gö-

rülmeltle beraber, bunlardan tellşa 
düşmiye mahal olmadığı söylenmek
tedir. 

Cenevre, 2 (A.A.) - Popolo d'İta
lia gazetesinin fsviçrenin bitııraflığı
na ve İtalyanın bu memlekete karşı 
takip edeceği hattı harekete dair o
lan makalesinden bahseden Journal 
de Geneve, diyor ki: 

"Biltun devletlerin geçirmekte oldukla
rı bu milşkOl devrede Popolo d'İtallantiı 
makalC!Ü İsviçre için cesaret verici ma
hiyettedir ve bir tesellidir. Bizim italyanın 
dostluvunn itimadımız vardı. Bununla be
raber mütehassis olduk, çünkü bu dostluk, 
çok samimi bir şekilde izhar edildi. 

İtalya, bize karşı sempati ini 1zhar ve 
bizim lstikl.ıllmlzin zarurl olduğu nokta
sında ısrar etmekle büyük sulh siyasetine 
sadık olduğunu lsbat etmls ve presUJlni 
arttırmıştır." 

Bern, 2 (A.A.) - Milli meclis se
çimlerinin kati neticeleri şudur: 

Radikal demokratlar 43 yerine 51. 
muhafazakarlar 42 yerine 44, sosya
listler 50 yerine 49, köyliı ve sanat
karlar eskisi gibi 21, ve diğer muh
telif partner 25 yerine 23 mümessJl 
seçmiş1erdlr. 

Komünistler Zürih ve B~le'den 2 
namzetlik kaybettiklerinden hiç bir 
mümessilleri kalmamıştır. 

Molotof'un Son Nutku 
Almanyada Derin Bir 

inkisar Uyandırdı 
(Başı t incide) l ton dfinyanın yilzilne karşı söylenen bu 

memlckeU arasındaki dostluk mnnasebet- sözlerde insnnl hQrmetten eser bulunma
lerinln akim kalmasını bekllyenler naza- maktadır. Molotofa göre, Hitler mntear
nnda şüphesiz pek de hoş deiildlr. J.1:o1o- nz değildir. Molotofa göre barışı isteyen 

. ti ı b'ta fiı""mı idame Führerdir. Harbi isteyen de mQtteflkler-
tof, Sovyet sıyase n n 1 ra • dir Bu müttefiklerin Sovyet haric:l.,.,. ko-
t kl be ber Rooscvcltln hattı hare- · e me e ra • _ mlscrine gore, harbi menfaat, maddi hod-

keUnl takip etmiş ve batün d~~y~ya ~u~ binlik ve ihtirruı vesilcsile istemektedirler. 
hissiyatının hangi tarafta yer a ı ı;.nı g s- Bö l b' nutuk her tarafta hakikati yani 
termistir Fakat Amerika RelslcQmhuru Y e ır 
Amerika~ bltarafiılını tahdit surcUle mut- insanlığı hiçe saymak gibi bir his uyandı-
tefiklcrln sempatisini kazanmak iste~i nyor." 
halde, Molotof, Rusyanın bu harbe sebep Kalenin'in cevabı 
olan Fransız ve İngı1iz emperyalizmleri D S 
ancak takbih edebileceğini açıkça ihsas Vaşington, 2 (A. A. )- eyaz a-
eylemistir." ray, dün akşam, Amerika birleşik 

/talyatlaki telakki devletleri reisi Rooseveltin, 15 mayıs 
tarihli sulh mesajına cevaben Sov -

Jıoma, 2 (A.A.) - İtalyan matbu.- yeller birliği yüksek Sovycti divanı 
atı, enternasyonal vaziyet karşısında reisi Kaleninden aldığı cevabı neşr 
muhafaza ettiği kati ihtirazdan ayrıl-

için matbuata vermiştir. mamakla beraber bu vaziyetin inkişa 
fını derin bir alaka ile takip etm~k- Altı ay evvel gelen bu telgrafta, 

Kalenin, "Finlandiya da dahil olmak tedir. 
Molotofun nutku hakkmda tefsir- üzere, Avrupadaki müstakil devlet • 

lerde bulunulmuyor, fakat yabancı leri işgal etmemesini Hitlerden tale
memleketlerdeki akisler bariz bir a- beden Rooseveltin bu asil hareketi 
laka ile kaydediliyor. karşısında duyduŞu derin seınpatiyi" 

Türkiye Reisicümhuru İsmet 1nö- bildirmekteydi. 
nünün nutkuna da geniş bir yer ayı- Bu telgrafın nesri hakkında .ıyn
ran İtalyan gazeteleri, bilhassa Tür- ca herhangi bir izahat verilmemek • 
kiyenin harbe karışmamak hususun- tedir. Fakat Molotofun dünkü nut
daki azmini ifade eden kısımları e- kunda Roosevelte yaptığı hücumları 
hemmiyetlc kaydeylemektedir. müteakip neşredilmiş olması sarih 

Rus - Finlandiya müzakerelerine bir mana ifade etmekte ve bizzat 
gelince gazeteler Rus taleplerine Kalenin'in bu telgra'fı kafi ve vazıh 
karşı Finlandiyanın ileri sürdiığü de- bir cevap teşkil eylemektedit'. 
!illeri tebarüz ettiriyorlar. Vaşington, :lıı(A.A.) - Ma!!sachaıJ-
Fransız gazetelerinin tel.irleri sets mebusu demokrat Maccormack. 

Paris, 2 (A. A.) - "Havas,, Bü • Moskovadaki Amerika büyük elçisi. 
tün gazeteler Molotofun evvelsi gün nin Molotofun nutkunda Finland.i
söylediği nutku hakkında tefsiratta ya - Sovyet ihtilafına Rooseveltın 
bulunuyor ve nutku derin bir te~i. J müdahalesi~d.e~ bah~e~en kısmı pro
ke tabi tutuyorlar. Figaro gazetesın- ı testo etmesını ıstemıştır. 
de Wladimir d'Ormesson, geçen 31 Mebus, bu nutkun meclisteki bita
mayısta Sovyet hariciye komiseri ta. raflık kanunu müzakerelerine müdn
rafından söylenen nutukla evvelsi hale için bir Rus manevrası olduğunu 
iUnkü nutku mukayese ediyor. iddia eylemiştir. 

Geçen mayısta Molotof Münib Mosk~va mahlülerinde 
anlaşmasını takip ediyordu. Teşrini
evvelde Polonyadan hiç bansetmiyor 
ve d'Ormesson da müstehzi bir eda 
ile şu satırları yazıyor: 

"M demki bu iki nutuk arasında ... mef
humlar dejişmlştir, o halde Fransa ile İn
giltere Almanya tarafından Çekoslovak
yaya yapılan tehdide s!Uihla mukavemet 
etmemekle :fena hareket etmlslerdir. Ve 
Polonyanın lmhaStnı kabul etmemekte de 
daha fena yapmaktadırlar. Mayıstaki nu
tuk şöyle diyordu: Milsalemetperver dev
letler müttehit bir cephe ile taarruza karşı 
dikiliyorlar. Sovyetleı- Birliği ancak bu 
cephede ilk safta bir yer alabilir. İste bun
dan dolayıdır ki SovyeUer Blrlltt vtmdi, 
herkesin bildiği ıibl. 1 eyldlde Polonya
nın mfithlı bir taarruzuna kurban olan 
Almanyanın yanında yer almaktadır." 

Populaire gazetesinde Leon Blüm 
Ribbentropun ve Molotofun nutuk -
lan arasında meraklı bir mukayese 
yapıyor ve şu satırları yaz•yor: 

"HakikaUn lnkfınnda Molotofun yaptı
ğından .daha ilerl gitmek imkAmızdır. BQ-

Moskova, 2 (A. A.) - Röyter mu
habiri bildiriyor: 

Moskovadaki Amerikan mahfil -
leri Molotofun Roosevelte yaptığı 
hücumlardan ve ezcümle Filipin ve 
Küba hakkındaki telmihlerlnden in
cinmiş bulunmaktadır. 

Molotofun nutkunda Romanya ve 
Basarabya hakkında bir tek kelime 
bile bulunmaması da nazan dikkati 
celbetmekted ir. 

Aynca, Moskovada, halen Rus 
limanlannda bulunan Alman gemi • 
!erinin Sovyetler tarafından -satın a. 
lınacağı hakkındaki şayialan teyit 
eden herhangi bir malumat, bu ane 
kadar, mevcut değildir 

* Beme, 2 (A. A.) - Alman matbu-
atı, Molotofun nutkundan ehemmi • 
yetle bahsetmekte devam ediyor. 

Sovyetler Bizden 
Arazi istemi§ 

Değildir 
(Başı 1 incide) 

akdidir. So.yetler ittihadı bu yolda 
akdolunacak bir paktın kendisini hiç 
bir vakit Almanya ile müsellilh bir 
ihtilafa sevkedecek hareketlere yol 
açmaması ve harp tehlikesi halinde 
Karadeniz devletlerinden madut ol
mıyan devletlere ait harp sefineJeri
nin Boğaziçi tarikile Akdenize geç -
melerine Türkiyenin müsaade ctmi
yeceğine dair Sovyet Rusyanın temi
nata malik bulunması fikrindedir. 

Türkiye Sovyetler Birliğinin bu 
iki maddesini reddetmiş ve bu suret. 
le paktın imzasını gayri mümkün 
kılmıştır. 

Sovyet • Türk müzakerelE'ri bir 
p~kt akdine müncer olmamış bulun
makla beraber hiç olmazsa bizi altıka
dar eden muhtelif birçok siyasi me. 
selelere temas imkanını vermiı;tir. 
Bugünkü beynelmilel siyasi vaziyet. 
te bizimle münasebetleri ciddi bir e
hemmiyeti haiz olan devletlerin ha
kiki çehresini ve siyasetini tanımak 
çok lüzumlu bir şeydir. Gerek Mos
kova görüşmelerinden ve gerek Türk 
hükumetinin siyaset sahasındaki son 
efalinden sonra bugün Türkiyenin si
yaseti bizim için daha çok sarahat 
kesbetmiştir. Türkiye hükumetinin 
kendi mukadderatını harbe iştirak e. 
den Avrupa devletleri grupuna bağ
lamağı tercih ettiği malümdur. Tür
kiye hükumeti, Almanyaya karşı iki 
avdanberi harp halinde bulunan İn. 
giıtere ve Fransa ile karşılıklı bir 
müzaheret paktı akdetmiştir Bunu 
yapmakla,· Türkiye tam ihtiyatkar 
bitaraflık siyasetini iterek, inkişaf 
etmekte olan Avrupa harbinin malı.. 
rekine dahil olmuştur. Kendi harp sa 
halarma mümkün olduğu kadar faz
la bitaraf memleket çekmek arzusun. 
da bulunan İngiltere ve Fransa bun. 
dan memnun bulunuyorlar. 

Türkiye acaba bir gün bu hareke

tine esef etmiyecek. midir1 C.Meollat.o 
muhtelif hareketler). 

Biz yalnız komşumuzun hnrici si
yasetindeki yeni tezahüra'tı göz ö
nünde tutarak hadiselerin inkisafını 

dikkatle takip etmek vazifeslie mü

kellefiz. 
Eğer Türkiye hükQmeti, şimdi el. 

lerini bir dereceye kadar bağlamış 

ve muharip devletler zümrelerin • 
den bir tarafın maruz bulunabilece
ği tehlikelerin ağırlığım kendi üze. 
rine almağa muvafakat etmişse, pek 
sarihtir ki deruhte ettiği mesuliyeti 
herhalde müdrik bulunmaktadır. Fa. 
kat bu tarzı hareket Sovyetler itti
hadı tarafından takip olunan harici 
siyaset hattı değildir. O hat ki Sov -
yet Rusyaya harici siyasetinde pek 
çok muvaffakıyetler temin etmiştir. 

Sovyetler ittihadı ellerini istik -
bale dahi serbest bulundurmayı ve 
bitaraflık siyasetini idame et.tirmek 
suretiyle yalnız harbi köriildeme -
melde kalmıyarak bilakis st•lhü ia
de etmek için mevcut temayiile işti
rak eylemeyi tercih etmekmektcdir. 
Biz eminiz ki Sovyetler ittihadının , 

zaafa uğramadan, takibettiği sulh 
siyaseti istikbal için daha iyi vfıdlerle 
doludur. Biz bu siyaseti Karadeniz 
havzasında da, gerek SovyP.tler itti
hadının ve gerek onunla dost olan 
memleketler menafiinin lüzum gös • 
terdiği şekilde tamamen tahakkuku. 
nu temin edeceğimize emin olarak 
takip edeceğlz. 

AvustralyCI da iyice 
SilCihlanıyor 

Sidney, 2 (A.A.) - Avustralya 

Başvekili, Amerikanın ambargoyu 

kaldırmasını müteakip Avuc:tralya

nın Amerikadan killliyetli miktarda 

tayyare ve torpido alacağını söyle
dikten sonra şunlan ilave etmiştir: 

"Avustralya. ordusunu motörlen. 
dirmek için, bir bucuk milyon İngi-

liz lirası sarfedecek, yeniden dört 
mühimmat fabrikası kuracak, Avru
paya gönderllmek üzere 20 btn kişi
lik bir kuvvet hazırlıyacaktır." 

Gazeteler, Rusyayı, şimdi dünyanın 

en büyük devletlerinden biri olarak 
vasfetmektedirler. Diğer taraftan, 
Türkiye Reisicümhurunun nutku 
hakkındaki tefsirler de elln Türk -
İngiliz - Fransız paktının imzasın
dan mütevellit memnuniyetsizliğin 

akisleri görülmektedir. 

3. u. 939 

Moskovada Finlandiya 
Heyeti ile Uçüncü Defa 
Müzakerelere Başlandı 
Finlclncliya Hariciye Nazırı, Rus Tekliflerinin 
Anlaımıya Vardmadan ilanını Tenkit Ediyor 

Londra, 2 (Hususi) - Finlandiya heyeti, bu sabah saat 10 da 
Moskovaya dönmüttür. Heyet, Te,rifat Şefi ve Finlandiyanm 
eski Moskova Elçisi B. Rafael Hakkarainen ile bir kaç tercü
mandan mürekkeptir. lstasyonela B. Rarkov ve diğer bazı Sov
yet ricali ve Moakovadaki Skandinavya devletleri sefirleri tara
fından ka,..ılanmı,tır. Bu heyet, Moakovaya giden Finlandiya 
heyetlerinin üçüncüsüdür. 

Müzakerelere derhal bcqlandı 
Sovyetlcrle Finlandiya murahhas

ları arasındaki müzakerelere derhal 
bac:lanılmış ise de henüz bu mllzake
relerin seyri hakkında hiçbir şey bL 
!inmemektedir. 
Finlô.ndiya Hariciye Na%1nnır. 

•Özleri 
Molotofun nutku yüzünden Fin -

landiyanrn korkmadığı anlaşılıyJr. 
Finlandiya Hariciye Nazırı, M. Er

rko, diin beyanatta bulunarak Fin
landiyanın sulh dairesinde bir tesvi
ye suretine varmak istediğini ve bu
nu kolaylaştırmak için her şeyi yap
tığını, fakat teshilttt göstermenin de 
bir haddi olduğunu sövlemiş, daha 
sonra beyanatına şu şekılde devam 
etmiştir: 

"Bir mütecniz Finlandiya toprak· 
larını çiğniyerek Rusyaya tecavü
zü kurduğu takdirde Finlandiya 
bütün kuvvetiyle mütecavize kar. 
şı koymağa hazırdır. Finlandiya, 
bununla beraber Leningradın mü· 
dnfaesını da temfn etmektedir . ., 
B. Errko, M. Molotofun, Rus tek-

liflerini kendilerile anlaşmadan ilar. 
etmesini tenkit etmiı ve sonunda 
Ttnıanaıyanın istiklalini ve bitaraflı-
ğını korumak azminae olduğunu ila
ve etmiştir. 

Danimarka münakalat nezaretin!n 
bir tebliğine göre, Finlandiya körfe
zinin ağzında kain olup Sovyetler 
Birliğinin Finlandiyadan kendisine 
verilmesini istediği Hangö liınal)ına 
mayınlar konmuştur. 

'.Almanya teıebbiislerde 
bulunmUf 

Stokholm, 2 (A.A.) - Aften Bla
det gazetesinin Berlin muhabirinin 
bildirildiğine göre, Baltık mıntaka -
sında Sovyetlerin genişlemesinden 

endişe duymakta, olan Almanya. 
Moskovanın Finlandiya hakkındaki 
tedbirlerini hafifietmek maksadile ga 
yet ihtiyatkar bazı teşebbüsler yap
mışsa da, her hangi bir muvaffakıyet 
elde edememiştir. 

Bütün İsveç gazeteleri Rusyanın 
Finlandiyadan yaptığı talepleri tet· 
kik etmekte ve bu taleplerden bazı
larının katiyen kabul edilemezliğini 
müttefikan kaydeylemektedir. 

Bu kabul edilmez taleplerin ba~l• 
cası Hangoe veya Perkala'da bir üs
sü bahri tesisi ile .;Finlandiya ile La
doga gölü arasmda Korcli'nin as • 
kerlikten tecrididir. 

Gazetelere nazaran Rusya Finlan
diyanın bütün müdafaa teşkilatını sı
kı bir kontrole tabi tutmak iste!llek
tedir. Bundan başka Rusların Stok
holmun 20 mil ötesine yerleşmeleri 
İsveç için de bir tehlikedir. 

Memeltleki Almanların vaziyeti 
Kaunas, 2 (A.A.) - Pek yakında 

Litvanya ile Almanya arasında akte
dilecek olan itilAfname. Memelde kal 
mış olan Almanların Litvanyaya gir
melerine ve Memelde b1rakm1cı olduk 
ları emlnk için bir tazminat almala
rına medar olacaktır. 

Diğer taraftan Vllnodaki Yahudi
lerin beynelmilel kızılhaç teşkilatı 
vasıtasile ve Birleşik Amerika ·ile ce
nubt Amerikaya hicret etmek maksa
dile müzakeratta bulunmakta olduk
ları istihbar edilmiştir. 

Vilnodaki Katolik piskoposunun 
Litvanya aleyhindeki hnrekAtmdsn 
dolayı değiştirileceği haber verilmek 
tedir. 

VilnoJa Rıu tanlılan 
Kaunas. 2 (A.A.) - Dün gece bir

denbire kırk kadar So.vyet tankı Vil
noya gelmiştir. Niçin oldu~u bilin
miyor. İki saat evvel Litvanya kıtaa· 
tı şehirde yahudiler aleyhine nüma-

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

j Müzakere j 
lnkıtaa • 
Uğradı 
Amsterdam, 2 (A.A.) = Bel. 

sinkiden Telegraf eazetesine 
bildirildiiine &üre Sovyet.Fin· 
Jandiya müzakereleri inkıtaa 

uiramıştır. 

Bu sabah l\losko\•aya gelen 
.Finlandiya heyeti Hariciye Ko. 
miserliği ile temasa gelmiye 
beyhude yere uğraşmı~tır. i\lo. 
lotof ile Stalinin l!ijksek Sov· 
yet Meclisi ile meşgul oldukla. 
n ve binaenaleyh hugiin gi>rüş.. 
meye imkan olmadığı Finlaıı.. 

diya heyetine bildirilmiştir. 

1 • • 
1 ................................ 

Finlandiya orilulan 
RCıfkwnantlanı Marepl 
~ MANHAYlM 

yişler olduğu için devriye geziyOT'du: 
Yahudilere evlerinde bile tecavüze
dilmiştir. 

Vilno ve Kaunastaki yahudi cema
atleri Litvanya hükumetine müraca
at etmişlerdir. 

--0-

Lehlilerle Yahudiler 
Arasında Bir Çarpışma 
Kaunas, 2 (A.A.) - D. N. B. ajan· 

sı bildiriyor: 
Vilnoda, dün genç Polonyalılarla 

Yahudiler arasında çarpışmalar ol. 
muş, polis ınüdahaleye mecbur ka. 
larak müteaddit tevkifat yapmıştır. 

Dört Kuruş için 
Adam Ö~diirüldü 

Kızılcahamam (TAN) - Çeltikçi 
nahiyesinin pazarında bir cinayet iş
lenllmiştir. Mal alıp satmağa giden 
Ankaranın Zir nahiye~inin Görün. 
düz köyünden Mehmet ile dört ku. 
~ ölçü parası için kavga eden pazar 
mültezimi Bac:nren köyündc>n Kara
başoğlu bir taş fırlatmı<ı:tır. Tas. Meh· 
medin başına gelmiş ve zavallı köv. 
lü dört saat sonra ölmüştür. Kara. 
başoğlu tutulmuştur. 
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lngiliz Başvekili Avam 
Kamarasında Askeri 

Vaziyeti izah Etti 
Dominiyonlar Nazırları Londrada Toplanıyor 

Garp Cephu incleki Alman tahşi.datı 

Londra, 2 (Hususi) - Mister 

115 
F r R. KA 

32 
F' 1 R t\A 

ı2 
Ft R KA 

9 
f" t R K A 

Tarih 
Kurumu 
Toplandı 

Ankara, 2 (A.A.) - TUrk Tarih 
kurumunun umumi heyeti bugün sa
at 15 de halkevindeki merkezinde il
mi bir toplantı yapmış ve bu toplan
tıda kurum üyelerinden Maarif Ve
killiği mü~cr dairesi müdürü ve A
lacahöyük hafriyatı direktörü Hamit 
Koşay, Alacahüyük hafriyatından d
de edilen neticeler hakkımla bir teb
liğ okumuştur. 

Plan, resim ve orijinal eserler gös
terilmek suretile canlandırılan bu 
tebliğde Alacahüyükde meydana çı
karılan ve Eti devrinde;t Kalkoitik 
devre kadar temadi eden kültür ve 
mimari katları ve kata!arda bulu -
nan kültür eşyası başka hafriyatlar
la mukayese suretile izah edilmiştir. 
Bu tebliğe nazaran Alacahüyükte üs
tüste dört Eti mimari katı bulunmak 
tadır. Bunlardan !sfenksli kapı en 
muahhar devre aittir. İkinci ve ü
çüncü mimari katlar, bi.iyiik ölçüde, 
surla muhat mabetlerdir. Mabetlerin 
birinde 't>ulunan ve hiyeroglif mü
hür izini taşıyan büyük kliiplerle bir 
Eti kilerindeki sifonlu kap ve muh
telif kült eşyası bilhassa zikre şa

yandır. 

Kalın bir yangın tabakasile ayrı. 
lan Eti devrinden sonra dört mimari 
katı ihtiva eden ve Milattan önce ü-

1 

çüncü bin yıla tesadüf eden bakır 
devri katında 1935 denberi 12 adet 
kral ailesine mensup eşhasa ait me. 
zarlar bulunmuştur. Bu mezarlardan 
çıkan eserler zenginlik bakımrndan 
Mezopotamyada• Si.imerlere ait Ur 
şehrinde bulunmuş olan kral mezar. Chamberlain, bugün söylediği. nu - -·· 

tukta askeri vaziyetten bahset • = 

miş ve Dominyonlar Nazırlarmın bu 
gün toplanmağa başladıklarını anla. 
tarak bu konferansın bütün impara
torluk işlerini tanzim edeceğini ve 
bunun da imparatorluk bir1ığ•nin en 
canlı tezahürü olduğunu söylemiş ve 
İngilterenin kolonilerini dahi arzula. 
n hilafına yardıma sevketmediğini 
anlatarak "imparatorluğun bir par • 
çasını tehdit eden tehlike, bütün im- I 
paratorluğu tehdit eder,, demiştir. 

TEBLiGLER -: larındaki eşyalara ancak kabili kL. 
1 yastır. Bu eserler türlü şekillerde 

Fransız Tebliği 1 güneş kurslan, altın, gümüş kapka-

Mister Chamberlain, daha sonra 
-askeri harekatı hulasa etmiş, garp 
.cephesinde sukiınetll'l hükum sür • 
düğünü, deniz harbinin nisbeten ha.. 
disesiz geçtiğini söyledikten sonra; 
"tahtelbahir tehlikesine karşı gele -
ceğimize ve bu tehlikeyi kaldıracağı. 

mıza beslediğimiz inanç hiç bir sar. 
sıntıya uğramamıştır.,, demiştir. 

Mister Chamberlain hava harbin
d~n bahsederken keşü tayyareleri • 
nın Almanya Üzerinde 200 kadem al. 
çaklığında uçarak çok kıymetli re -
simler aldrklannı ve eşsiz fedakar • 
lık ve kahrarnanlık gösterdiklerini 
anlatmıştır. 

Garp cepheaincle mukayeae 
Faris, 2 (A. A.) - Havas a. a 
bild . d'V• .. J nsı -

nın ır ıgıne gore, askeri vaziyet: 
Almanlar, ufak taarruzlar i in 

hücum taburlannı gitgide daha f:zl~ 
kullanmaktadırlar. 

Bu mütehassıs efradın ınevcudi • 
yeti, bazı ecnebi müşahitleri hataya 
dü§iirmüş ve Alman taarruzunun 
başladığı zannını uyandırmıştır. Hal 
buki böyle bir şey yoktur. 

Cephede arasıra Alman hücum 
taburlannın mahalli taarruzlarla ih. 
lal ettikleri bir sükıinet hükôm sür. 
mektcdir. Son defa tutulan Alman 
esirlerinin büyük bir ekseriyeti, Hit
lerci gençlik teşekküllerinden gelen 
pek genç çocuklardır. 

Bu hadise, geçen harp ile Al-
manyada askerlik hizmetinin 
ihyası arasındaki müddet zarfında 
askerlik çağına girenlerin askeri ter
biye noksanını teyit eden bir nokta
dır. 

Kumandanlık. bu efradı kiiçiik ta
arruz hareketleri için kullanmakta 
tereddUt göstermektedir. 

Cephe faaliyeti ~imdi yalnız gün 
düze fohisar etmek temayülii göstel"
mektedlr. Dün gece, diğer geceler gi
bi sakin geçmiştir. 
Düşman topçusu kısa ve şiddetli 

ateşe devam etmektedir. 

Almanyacla kumanda makamı 
Londra, 2 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Yorkshire Post gazetesinin askeri 

muharriri Almanyada tek kumanda 
makamı bulunmadığını söyledikten 
sonra diyor ki: 

"Göring bir hava taarruzu yapıl -
masını istiyor, amiral Reader hareka
b denize teşmil etmek arzusundadır. 
General Keitcl, Sarre'de umıımi bir 

Paris, 2 (A.A.) - Büyük umumt ! cak, ziynet eşyası, geyik, boğa figü. 
karargfıh tebliğ ediyor: i 

Cephenin her tarafında gece silkO- • rinleri, bereket ilahesi heykelcikleri 
net içinde geçmiştir. gibi dini eşya ve silahlardan ibaret .. 

Parls, 2 (A.A.) _ 2-11-939 akşam tir. Kültür tarihi için büyük ehem. 
tebliği: miyeti haiz olan bu eserler hayvıan 

Gündüzün Rhin ile La Blles araı:ın- • mücadelesi ve zoomorf tefekkür tar
da k~it kollanmız faaliyette bulun- İ 
muştur. 1 

Alman Tebliği 

Bertın; 2 (A.A.) - D. N. B, a~Rnsı 
bildiriyor: Ordu Başkumandanlığı ta
rafından tebliğ edllmlsUr: 

Garp cephesinde birkaç noktada 
hafif topçu faaliyeti vardır. 

l'lllfo, 2 .<A.A.) - Bu sabah saat 11 e 
doğru bir Alman bombardunan tay
yaresi Fransız topraklarında iki İngi
liz tayyaresi tarafından düşürühnü5-

tür. 
w 

taarruz taraftandır ve Ribbcntrop, 
büyük askeri taarruzdan evvel yeni 
bir diplomatik taarruz yapılması mü
taleasındadır.,. 

• Brüksel, 2 (A.A.) Fransa -
Lüksemburg hududunda ve Fransa 
dahilinde kain Rodange kasabasında
ki miktarları yirmiye baliğ olan bü
tün Lüksemburglu aileler kasabayı 
terkederek Lüksemburga dönmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Alman ölülerinin intikamı ( ! ) 
Londra, 2 (A.A.) - (Hü:- Alman

y a) ismindeki r adyo merkezi, Tous
saint yortusu arifesinde, Hitlerin 
hatasına kurban olan bütün Alınan
ların hatırasına ithaf ettiği bir me
saj neşrederek demiştir ki: "Ölüle
ri~izin intikamını, ancak nazi rcji
mınin enkazı üzerinde aldığımız tak
dirde tatmin edilmiş olacağız.,. 

• 
. ~ndra, 2 < A.A.) - Times· gazete-
sının Rotterdam muhabirine göre, Al 
man mahafill Alman d' 1 . . . • ıp omasısının. 

şimdilik Alman, İtalyan ve Sovyet 
dostluklarını telife ug~rs"m d .. .. ~ asın an 
memnun gorunmekle beraber derin 
surette inkisara uğramış bulunuyor. 
hır. Şimdiye kadar bu hususta sar. 
feclilen gayretler muvaffakıyet kn _ 
zsnmıı; görlinmemektedir. 

Sovyetler Milletler 
Meclisinden Çekilmedi 

Londra. 2 (A.A.) - Cenevredcn ge 
len ve Sovyetler ittihadının Millet
ler Cemiyetinden çekileceğine dair o
lan h aber Sovyet sefaretince teyit e
dilmektedir. Sovyet sefaretinde ifa
de edildiğine göre böyle bir karar ve. 
rilıniş olsaydı, Sovyet Rusyanın 
Londra el~isi olup elyevm Milletler 
Cemiyeti reisi bulunan Maisky'nin 
bundan haberdar olması icap ederdi. 
Matsky•nin Milletler Cemiyetini, 4 
Ununuevvelde Jçtimaa çağıracağı da 
ilave edilmektedir. 

zına müstenit bir iç Asya kültürünün 
ön Asya kültürü üzerine olan tesirini 
göstermekte ve bilhassa geyik hey. 
kelleri Hunlara ait Nuin, Ula ve Or. 
dosta bulunan eserler ve keza iç Asya 
kültürü ile münasebeti ecnebi alim • 
ler tarafından gösterflen Kaban hav
zaıııındaki Maikop buluntularile bü. 
yük müşabehet arze!mı>ktcdir. 

Bayburtta iki Resmi 
KüJat Yapıldı 

Bayburt (TAN) - Cümhuriyet 
bayramında iki mühim resmi küşat 
yapılmıştır. Bunlardan biri, on ay 
evvel başlanılan elektrik tesisatı, di
ğeri de şehrimizin ortasından 
büyük caddedir. 

---0--

Derslere Baılandı 
Şişli Halkevlnden: Biçki • Dikiş, Çlçek, 

Sapka, tarkçc, lngilizce fransızca ve al
manca dcr:-:lerine ba~landı. Gayıtlı olan
ların ve yeniden yazılmak isteyenlerin ace
le müracaafüırı. 

İ 
.................... , 

P.i.tremitl, l'fne kartallan:nız i~n, 
goklerden yabcak ölüme kuşı bizi 

! 
k~ruyacak Kızılay lc;in, yurdun yann
kı koruyUcuları yavrularıma için 
vereceğiz. 

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

Terfi Eden Orman 
Mühendisleri 

Ankara, 2 (TAN Muhabirinden) -
Orman umum müdürlüğünde başmii
hendis ve mühendislerden bulunduk. 
ları derecede müddetlerini doldura
rak terfi edenlerin isimlerini bildiri.. 
yorum. 

55 lira maaşlı birinci sınıf orman 
başmühendis muavini Ankara çevir
ge müdürü Alaettin Kıraltı, Denizli 
orman çevirge müdürü Cafer Değer. 
Zingal orman komiseri Tevfik Ka
ğan, Uludağ orman komiseri Şeref 
Erdoğan, yetmiş lira maaslı üçüncü 
sınıf orman başmühendisliğine; 45 
lira maaslı ikinci sınıf orman başmü. 
hendis muavini Kastamonu orman 
çevirge müdürü Kemal Çağlar, A
band devlet orman işletmesi revir a
miri Cevat Alevcan, Antalya orman 
çevirge müdürü Saffet Konter, Dur. 
sunbey devlet orman isletmesi revir 
amiri Nazım Batur, Eskisehir devlet 
orman i letmeıııi revir amiri Sami 
Karaslizcn. Eskisehir orman cevirge 
müdürü Yakup Gönendir, Konya or. 
man cevirge müdürü Havrettin Öz
gen, tcel orman komiseri İsmail Sa
hap Töresil, Mu2'la orman cevirge 
müdürü Osman Nuri Catl)lıdağ, Ko. 
caeli orman çevirge müdürü Mehmet 
Ali Erdoğan, Sıvas orman çevir.ıze 

müdürü Asım Darcan, İsmail Hakkı 
Özgen, amenaimanda Aziz Elkin 55 
lira maaşlı birinci sınıf orman bas. 
mühendis rnuavinllğiJle terfi etmiş. 
]erdir. 

Oç Dava Karara 
Bağlandı 

Diln birinci ağır ceza mahkemesin
de üç dava karara bağlanmıştır: 

Samatyada deri fabrikalarında ça
lışan 1325 doğumlu Hasan Köprülü, 
kız kardeşi Esmayı beş yerinden ya
ralıyarak öldürdüğü sabit olduğu i
çin 24 sene ağır hapse mahküm edil
miştir. 

28.3.939 günü Galatada eski met· 
resi Despinayı öldüren şoför M11h
mut Nedim 12 sene hapse mahkum 
edilmiştir. 

Sinema filmlerinde gördükleri bir 
cinai sahneyi taklit ederken arkada
şı Arikoyu öldüren Jozefi 6 ay hapse 
ve 40 lira ağır para cezasına ve 800 
lira tazminata mahkum edilmişitir. 

Aydın Hapiıanesinde Kurs 
Aydın (TAN) - Halkevi, hapisha

nede altıncı okuma ve yazma kursu
nu açmıştır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhk, ve bütün ağrllarınizl derhal keser. 

Wfj) 
icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. r- - -LLL 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 

Şube ve Ajana adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat P.ankumda kumbaralı ve lhbamz t asarruf heııaplannda i n 
az 50 lirası bulunanlar a senede « defa çekilecek kur'a ile a~ağıdaki 

Adet 

' • 
' • 

40 • 
100 • 
120 -

plina eöre ikramiye daiıtılacakhr. ~ 
1.000 Liralık 4,000 

500 
%50 
100 
·1 

40 

• .. 
• .. .. 
" 

2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

Lira 

• .. • ... 
• r • p 

• 
160 • 20 ;; 3,200 ; 

DIKKAT: Hesaplanndakl paralar blr sene içinde 50 liradan aşağı 
diışmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazla.siyle verilecektir. 
Kuralar senede f d efa, 1 Evltll. 1 Birlncik&nun, 1 Mart ve 1 Bıızlran 
tarihlerinde çekilecektir. 

TÜRK TiCARET BANKASI A. s. 

KURULUŞ TARiHİ 1919 

. 
sermavesı : T. L. 2.200.00 Tamamen yatırılm ış 

Merkezi: ANKARA 

HER NEVi · BANKA MUAMELELERi 

Telgraf Adresi: 
• 

Umum Müdürlük: 

TORKBANK 

Subeler: TiCARET 
1 
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Emek ve zaman kazandıran kolayhklarla karşı karşıya 
Asrımızın kolaylık ve sürat rökonma muvazi bir mesai ile en yeni eserimizi ortaya koyduk. 

Bu eser; memleketimiz san'at aleminde etsiz bir muvaffakıyet; bü}rük noksan ve ihtiyacmuza 
ilk ve kat'i bir cevaptır. 

En son ststem 1 O O 
otom.ıtik vası· 

talarla katiyyen 

insan eli sürül

meden imal ve 

ihzar edilen: 

Mercimek 

Bezelya 

Buğday 

Nohut 

iktısadf 
ıa lcıırı 

Lezzet, nefaset 
ve kudret 
k ynağıdır. 

Gramlık 

)ir paket 

Kompri-
. 

menın 

kimyevi 

an~liz 

raporu: 

{ütubet miktarı 
%7 

rağlı maddeler 
% 19,80 

Yağın hamizi
yeti % 01 

Tuzu% 8.50 
<:ülün hamızı 

1 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayanla
ra mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan
tazi rodier, moreau. harris. 
tweed ve saire YONLU KU· 
MAŞLARIN emsalsiz çeşit, cins 
ve renkleri Beyoğlunda BAKER 
Mağazalarında her yerden mü-

ı 

said şartlar ve ucuz fiatlarla 
satılmaktadır. 

iLAN 
Beyoğlu Altıncı Noterden musad

dak 3 T. Sani 1936 tarihli 8190 Bay 
Emanüel Şönfeld'e vermiş olduğum 
VP. Beyoğlu Altıncı Noterden musad
dak 4 şubat 1938 tarihli 1082 sayılı 
Bay Nesim Kampeas'a vermiş oldu
ğum umumi vekaletnamelerın hük
mü kalmadığını ilan ederim. 

"ELEKTRA,, FARUK TU
NAY Galata, Ban!rnlar 75 

l)r. SUPHI SENSES 

ler anartımım. FakirlerP uıırıııı11 .. 1 tdrar yollan hastalıkları mOtehasSlıoıJ 
Beyoğlu Yıldız sinemaııı karşısı Lek-

ı ' Tel: 439? 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 dan 13 e 

5alı, Cumartesi 12 ye kadar tıkaraya. Di· 
ıanyolu No. 104. 

RADYOLİN i 1 e 
Niçin Dişleri fırçalamak Lazımdır! 

Çünkü geceleri ağız guddelerinın yemeklerden sonra ve her halde bol 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş- bol "RADYOLİN,, ile fırçalamak ve 
tur; çünkü yemekler, sigara ve kahve temizlemek şarttır. Bu sayede dişle
gene ayni tesiri yapmıştır. Binaena- rin de, ağzın da sağlığı ve sağlamlığı. 
leyh dişleri her gün 3 ke.re bilhassa güzelliği garanti edilmiş olur. 

Sabah. Öğle ve akıam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

ile dişlerinizi fırçal -ayınız. 

ve emsali sebze 

komprimeleri -

nin benzer ve 

taklitleri olma

masına rağmen 

memleketimizin 

her tarafına şa

mil olmak üze

re, bakkalları

nızdan 

<lormada eri -
miyen kısmı 

1/100 

Hamiziyeti: 

lstanbul Arkeoloii Müzeleri Arttırma ve 

Riyasetinden: 

Eksiltme Komisyonu 

50 gr. lıkları 

100 gr. lıklan l 5 

kuruştan alabi

lirsini?:. 

50 gramlık bir 

komprime 2,5, 

100 gramlık bir 

komprime 5 por

siyon içindir. 

Münferit veya toplu aıle gezintilerinde; ,ehirde; köyde; dağda; 

l 00 gram un için 

.arfedilen nor

nal kalevisanti

metre mikabı o

larak 3 CC nor

İdrat dö 

t arbon mecmuu 

49,65 Azot total 

ıesabile yapılan 

nevaddı proto -
niye % 18,50 

velhasıl her yerde 1 
ve her zaman (hariçten hic bir madde ilave etmeği dü~ünıneksizin) en acele ve en dar zamanı

nızda nefis ve leziz 

ÇAPAMARKA Çorbahk Komprime ve Püresini 

• 
Yapılacak itin clnıl ve mahiyeti 

Ayasofya Müzesi dış kapısı ittisalin
deki odanın tamiri, metruk su depo
sunun yıkılması, ahşap çatı yapıl-

ması vesaire. 

Ketlf bedeli 
miktarı 

Lira Kr. 

3444 90 

Muvakkat teminat 
miktarı 

Lira Kr. 

258 38 

Ekılltmenln nerede ve 
hangi tarih ve Hatte 

yapılacaliı 

Eksiltme 20-11-939 tarih.inde Pa
zartesi günü saat 15 de Yükaek 
Mektepler Muhasebeciliğinde. 

• Ayasofya Müzesinde bermucibi keşif yaptırılacak olan lnşıtat ve tamirat işleri yukarıda yazılı gnn ve saatte açık eksiltme
ye konmuştur. Olbaptaki keşif ve ~artnameleri görmek isteyenlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Umum Müdürlüğüne tamir 
ve in~aat yerini mahallen görmek arzusunda bulunanların Ayasofya Müzesine, talip olanların da Villiyet Nafia İdaresinden al
mış oldukları muteahhitllk ve Ticaret Odası vesikalarile muvakkat teminat makbuzlarını hMıilen Yuksek Mektepler Mu-
hasebeclliğindeki komisyona müracaatları. ..904:1 .. 

Cinai 

Nihayetsiz serit 
Benzin 
Nişan fişeği 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Miktarı 

9750 Adet 
40000 Kgr. 

500000 Adet 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

14512 50 
8000 00 

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

1088 43 
600 00 

Ekalltme 
günU ıekll Natl 

20 - XI - 939 Kap. Z. 
" " Paz. 

22 - ,, " .. 
15 
16.30 
14 

Bef, on dakika zarfında hazırlıyabileceksiniz. Lezzet ve nefaset itibarile Avnıpadaki emsalı~ 

lerile beraberdir. 100 gramlık bir paket komprime evsaf ve yüksek kalitesile bir günlük kalori 

sarfiyatmıza tekabül eder. 25 senedir fasılasız mesaisinde Türk neslinin gürbüz ve sıhhatli ye. 

titimine hizmeti en ulvi bir maksat bilen Çapa Marka; senelerce devam eden azami fedakarlık 

ve ciddi tetkikler neticesi bu yepyeni eseri kendi bran,ına ilave ederek memlekete takdim et

mekle; bu sahada da büyük bir boşluğu doldurduğuna ve vazifesini yaptığına kani bulunmak

tadır ... 

I - Şartname ve niimuneleri mucibince yukarda miktan yazılı (3) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle altın 
alınacaktır. 

II - .Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, eksiltme gün ve saatleri hizalarında gösterilml:ıtlr. 
III-Eksiltme Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü keçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 
V - Kapalı znrf miinakasasına girecekler miıhürlil tekli! mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme paraslle makbw: 

veya banka temlnnt mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflaruıı eksiltme günü ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkOr 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksiltmeye girecelderin % 7,5 güvenme parasile birlikte 7U• 
karda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (9117) 

Bir memleket işi saydığımız yeni eserimiz üzerinde muhterem vatand~larnnızın tenkit ve ir
tatlarmr kemali hürmetle beklediğimizi arzederiz. 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: Sahibi ve Neşriyat Mfidüril Halil 

Lfitfi OÖRD"ONCt) 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. Beşiktaş: ÇAPAMARKA Kuruluş tarihi: 1 9 1 5 Tel: 40337 1 

'---------------------------------~ j 

Adapazıırında yapılacak telefon müşedd ide merkezi binası inşası bir ay müddet
te pazarlıkla eksiltmeye konulduğundan taliplerin evvelki ilanda yazılı şartlar 
dairesinde Kocaeli P. T. T. müdürlüğüne müracaat etmeleri ve pazarlığın 27-11-

Basıldığı yer TAN matbaası 
939 pazartesi günü saat onda yapılacağı ilan olunur. (9013) 

1 Türk Maarif Cemiyetinin ----~ 1 ,----··-----•iiiliiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiııiiıııi-miiliil_iiiıii_ iiiiii~::~;;;;;;;;;;--;;~M;-iiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 
lstanbul Belediyesi llCinları ı Zengin ikramiyeli 

E A Pi 
5/ 11 / 1939 ikramiye: 15400 Lira. 

Biletler piyango b:ıyilcrlnde, Cemiyetin Merkez ve şubeleriyle Yeni Postane 
karsısında Erzurum hanında Resmi ilan İfilerl bürosunda bir lira mukııbilinde ı 
satılmaktadır. (76fi9) 

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

Devlet Limanları işletme Umum Mü~ürlüğünden: 
İdare ihtiyııcı ıçın yjqni kalem muhtelif boya levazımı ve zehirli boya kapalı 

zarf usulile cksiltıncyc konulmuştur. Muhammen bedeli 7536 lira 50 kuru'l ve 
muvakkat teminatı 565 lira 24 kuruştur. . 

İhalesi 15/l 1/ 939 tarihine rastfıyan çarşamba gürıd saat on beşte Galata Rıhtı
mmda umum müdı.!rlük binasında toplanacak olan satınalma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

Sartname ve tt:ierrüatı her gün levazım müdürlüğünde ıörülebilir. (8982) 

1 Dökümcü Ahnacak 
DEMİR ve TAHTA FABRIKALARI 

TÜRK ANONİM ŞiRKETiNDEN: 

1 
İç ve dış RASUR l\IEMELERİNDE, Basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, ccrrnhatlenmiş fistüllcrde.' kanayan basur memelerinin 

tedavisinde REKTA patı ş1fayı temin eder. 

' ~ 
Ticaret Vekc11etinden: 
Ölçüler ve Ayar mürlilrlü~ü kadrosunda münhal bulunan 300 ve 250 lira ücretli 

"İhtısas mevkii,, Fen müşavirliğine elektrik ve makina mühendisle'rİ alrnacaktrr. 
Talip olanların tahsile ve askerliklerini ifa ettiklerine dair evrakı müsbite

lerile birlikte iç ticaret Umum müdürlüğüne bi:ızat veya tahriren müracaat etme. 
leri ilan olunur. (5604) (9009) 

DETA 
DEMiR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ankara, Selanik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi: Deta - Adapazarı. 

Soba, Poyra, Etüv~ Her Nev'i araba 
Adapazarındn bulunan Fabrikamız dökümhaneleri için on adet do
kümcüye ihtiyaç vardır. İsteklilerin sarih tcrcümei hal ve bir kıt'a 
Fotografla (OETA • ADAPAZARI> adresine tahriren müracaatları. 

' • , ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehassıadır. 

r: SİNiR BOZUKLUGU, CAN SIKINTISI ' '9 Bilumum döküm, Demir ve tahta işleri yapılır. 

ııeriya az ~eker yiyenlerde bulunur. Aradığınız neteyİ Gölcük Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Fabrikamız gemi tamir işlerinde kullan ılm:ık üzere (Beş) ve Torna işlerinde. kul-

H 1 
Firmah bir kutu şekerin içinde bulacaksınız. 

Tecrübe Ediniz. , 

lanılmak Uıere de (Beş) ki cem'an on i~çiye lhtiyııç vardır. "Sanayi mektebi me
zunları terclhım kabul olunacaktır." Talip olanların gerek şer:ıiti öğrenmek ve 
gerekse imtihan olmıık üzere Gölcük Deniz Fııbrik:ıları Umum Müdürlüğüne mü-
racaatları. (9018) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1/11/939 tulhindcn itibaren mevsim dolayıslle 

tatn edilecefi ilan olunur. 
Tayyare yolcu ıcrerlerlni.n 

(9006) 

ilk 
teminat 

233,78 

78,70 

56,67 

202,50 

. 
Muhammen 

bedell 

3117,00 

1438,27 

755,53 

2700,00 
• 

Hast:ıhaneler yıllık ihtiyacı için alınacak Kuru tl'znm, Or
yanl Erik vesaire. 
Zinclrlikuyu mezarlığı cephe dıvan tamiratı ve üzerine 
kafesli tel parmaklık konulması. 
Karaağaç müessesatı yıllık ihtiyacı için alınacak 58 ka
lem levazimi kırtasiye. 
Karaağaç müessesatı yıllık ihtiyacı icin alınacak İki 
Kamyon ve teferruatı. 

299,77 3996,87 Silivri Sıfat ista!l:yonu tamiratı., 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı tsler ayn ayn açık 

eksiltmeye konulmuştur. İhale 20-11-939 Pazartesi günü saat 14 de dalml encü
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdilrlüğ(l kaleminde görü
lebilir. Silivri Sıfat istasyonu tamiratı işine talip olanların buna benzer en az 3000 
liralık Jş yaptıklarına dair Nafia Müdürlüğünden vesika almaları lAzımdır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları Jle ihale günü munyyen saatte daimi 
encümende bulunmaları. (9109) 

·. Devlet Oemiryolları ve Limanları işletm~ U. idaresi ilaniarı 
Muhammen bedeli 7000 lira olan 4 kalem aldlmültıtör plAk ve çubuklan 

22.11.1939 Çarşamba gilnü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahlllnde
lti komisyon tarafından kapalı zarf ıısullle satın alınacaktır. 

Bu ise girmek lstiyenlcrin 525 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin et
tiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfiarını ayni gün saat (14) on dörde kadar 
komisyon Reislltine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8582) 

i ZER'·~ 
KARYOLA ve MADENi EŞYA FABRIKASI 

Fabrikanın mamulatı evvelce olduğu gibi timdi dahi fabrikadan 

batka hiç bir yerde aatılmadığı muhterem mütterilerine bildirir. 

Adres: lstanhul, Demirkapı, Salknnsöğüt Cad. No 7 Tel: 21632 ~ ' ~ . ~ 


