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Akdeniz Anlaşması . B. M. Meclisile 
Avam Kamarasında Tasvib Olundu 

Müşterek emniyet sisteminin istinat ettiği hükumetler l)e Akdeniz deııiz üıleri haritada kırmızı ile gösterilmiştir 

Müşterek beyannameyi Mecliste 
okuyan Başvekilimiz 

Tecavüzlere Karşı Koyacağız Müşterek beyannameyi 
okuyan Chamberlain 

-MDŞJEREK BEYANNAME---

Akdeniz Anlaımasının Bilhassa Bir Sulh ve 

Emniyet Garantisi Olduğunu Tebarüz Ettirdi. 

'.Ank:ara, 12 (A. A.) - Büyük Millet Meclisiniİı bugün 
Abdülhalik Rendnnın başkanlığında yaptığı iKinci celsene 
Başvekil Dr. Refik Saydam alkışlar arasında Kürsüye gelerek 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Muhterem arkadaşlarım, 

1 Avrupadaki siyasi ve askeri ve -
kayiin, son zamanlarda, ne yolda ve 
ne süratle inkişaf etmiş olduğu ma
lumunuzdur. 

insanlığın 
Sulhü ve 
Selameti 
Uğrunda 

Dünya sulhünün büyük ve kanlı 
vekayi ile haleldar olmaması, idare 
mesuliyetini ellerinde t~t'an devlet ' 
adamları için en mühim ve en dik • 
kate değer mevzuu teşkil ediyor. 

1 
Memleketimizi, yarının tehlikeli 

hadisatından mümkün mertebe uzak 
bulundurmak ve Avrupada ve bü -
tün dünyada baş gösteren ihtilaflar 
önünde su~perver siyasetimizin sa-

(Sonu: Sa. 10, sü. 1) 

' , 

ı - T ürkJyc ve Büyük Britanya hiikfunetJeri, biribir1eriy1e sıkı 
bir istişarede bulunmuşlardır. Aralarında cereyan eden ve halen de
vam etm~kte bulunan müzakereler, görüşlerindeki mutat birliği te· 

•Üa e.u.\•ı · Ür, --.~~~._...., . .......,...,.._ 

2 - İki devletin, kendi mnli emruretleri~f'ine olarak 'karplikb 
taahhütleri tazammun edecek mmn müddetli nihai bir anlaşma ak
detmeleri takarrür etmiştir. 

3 - Bu nihai anlaşmanın akdine intizaren, Türkiye hükfuneti ve 
Büyük Britanya hükfuneti, vuku bulacak bir tecavüz hareketinin 
Akdeniz mıntaka mda bir h arbe saik olması haHndc yekdiğeriyle 

bilfiil is birJiğ'i yapmağa ,.e yedi iktidarlar~nda buJunan biitiin yar
dım ve müzahereti biribirlerine göstcrmiye hazır bulunduklarını be
yan ederler. -Bravo sesleri, alkı;2lar-

4 - Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen anla..5ma hiç bir mem
leket aleyhine miiieveccih değildir. Ancak lüzumu tahakkuk ettiği 
takdirde Tiirkiycye ve Büyük Britanyaya karşılıklı bir yardım ve 
müzaheret teminine matuftur. 

5 - Nihai anlaşmanın ikmalinden evvel, karşılıklı taahhütlerin 
mevkü fiile geçmesini icap ettirecek ~artların daha sarih bir surette 
tayini de dahil olmak üzere, bazı mescJelerin daha derin bir tetkike • 

· ihtiyaç gösterdiği her iki hiikiimetçc kabul edilmektedi"I. Bu tetkik 
haJen devanı etmektedir. 

6 - İki hiikumet Balkanlarda emniyetin teessüsiinü temin etmek 
lüzumunu dahi tasdik ederler ve bu gayeyi en seri bir surette istih· 
sal için müşavere halindedirler. -Çok giizel sesleri.-

7 - Şurası mukarrerdir ki, yukarda zikredilmiş olan hükümler 
iki hükumetten herhangi birininı sulhün takviyesindeki umumi 
menfaat iktizasrndan olarak diğer hlikftmetlerle anlaşmalar akdet
mesine mani değildir. 

lngiliz Başvekili Dün 
erdiği ut 

Müıterek 

ittifaka 
Beyannamenin Uzun 

Başlangıç Olduğunu 

Vadeli Bir 

Bildirdi. 

Londra, 12 (A. A.) - Başvekil Chamberlain, bugün A
Yam Kamarasında beyanatta bulunarak Büyük Britanya ile 
Türkiye hükumetleri arasında sıkı istişarenin ve aralarında 
cereyan eden ve halen devam etmekte bulunan müzakerele-

rin görüşlerindeki mutat birliği 1 

tebarüz ettirdiğini bildirmiştir. 

İki hükumet yakında, kendi milli 
emniyetlerinin nefine olarak karşı -
lıklı taahhütleri tazammun ed~ek 

uzun müddetli nihai bir anlaşma ak
tedeceklerdir. Bu nihai anlaşmanın 
akdine intizaren iki hükumet, vuku
bulacak bir tecavüz hareketinin .\k
deniz mıntakasında bir harbe saik 
olinası halinde yekdiğeriyle bilfiil 
işbirliği yapmağa ve yed ikdidarların
da bulunan bütün yardım ve nıüza
hereti birbirlerine göstermeğe hazır 
bulunduklarını beyan ederler. Gerek 

(Sonu Sıt. 10 Sii. 2) 

· Londra 
Radyosunun 
Dün Akşamki 
Konfera ns ı 

Biz herh'angi mütecavizle 
çarpıımaktan çekindiği· 
rniz için değil , bitarafhk, 
istiklal ve insanhk vazife· 
lerimiıi müdrik olduğu· 
nuız için sulh istiyoruz. 

Yazan: Aka Gündüz K. Özalp Nutkun.da: IF • . Okgqr Nutkunda: 

Türk - lngiliz anlaımasının 
ilanı üzerine dün gece 
Londra radyosunda ente · 
resan bir konfe rans ve· 
rilmiştir. Bu konferansı 
karilerimize bildir iyoruz. 

L ondra radyosu Tiiı k-tngiliz anlaş
masının ilanı üzerine "Londra 

mahafili, Türk . İngiliz anlaşmasını , 
sevinçle karşıladı ve iki meml~ket 

mütekabiliyet esasına müstenit bir 
anlaşma yaparak sulh ve emniyeti 
sağlamlamağa karar vermişlerdir. 

T ürk - İngiliz aı;tlaşması bir 
bir emrivaki oldu. Bugüne kadar 

Çok tahminlere, dedikodulara 
~?ep olan bu hadise; insanlığın sul

u "e selameti uğrunda elde edilmiş 
llıesut bir ınuvaffakıyettir. 

Dizinı gibi hakiki sulhü, hakiki 
lıusnüniyetlerle istiyenJerin bu 
lleticdcn memnun olacakları p ek 
tabiidir. 

1 Oı-tada olan şey, sadece (tabii şey) 
0 rralnın ta kendisidir; gazetelerin 
s~nsasyonel haberleri arasına bile 
€ırrrıiyecek kadar tabii. 

Ortada bir "müşterek Akdeniz 
~~niyeti,, meselesi vardı. Bunun, ı 
ıç bir tarafın başka taraflar zara

~ına olnıaksızm müşterek bir an· 
aşnuya varması lazım geliyordu. 

Gün oldu ki bu mm•azene 
-kuvvet muvazenesi değil, emni-ı' 
Yet nıuvazencsi- sarsıntılar gös-

terdi. Gün oldu ki bu · emniyet,ı 
tnuayyen t&.r .. afların ~t~~k.:~?e 
'1eya aleyhine dö~iit:·~~I-
ii. Gün oldu ki ~it~~· h l\< -b&Jı 

(Sonu; ~:' ; Sil: 3)i ~ . • 
• . \ı 

.. ( 
~ 

Memleketimize Tevcih Edilecek Herhangi Bir 
Hazırlandığımızı Anf attr. 

Topraklarımıza Hor Bakan G özler, Türkiyeyi 

Kahraman Ordusu il e Dimdik Bulacaktır, Dedi Tecavüze Karşı 

· Kazım ôzalp 

Muhterem arkada.ş1ar, bu okunan Arkadaşlar, Başvekilin şimdi er 
teklif mill'i liükuınetım izin teşekkiı· kutluğu beyannameyi dikkatle, mem 
1ündcnberi yapılan siyast anlaşmala- nuniyetle ve meserretfe dinledik, 
rın en mühimle;:inden · biridir bundan evvel hükumetimizin İngil -

Akdeniz malum olduğu veçhile tere hükumeti ile Akdenizde sulh ve 
gc ek bizim için, gerek İngilizler i emniyeti istihdaf eden müzakerP. -
çin çok ehemmiyeti haiz bir vaziyet. lerde bulunduğunu biliyoruz. Bu 
tedir. Burada mahdut ve mühim ge- müzakereleri muvaffakıyetle intaç 

' çit noktaları olan Cebelitarık ve Sü· ederek bugün bize bu beyannameyi 
.. veyş İngilizlerin, Çanakkale ve Ka • getirdiğinden dolayı hükumeti teb -

radeniz boğazı da bizim elimizde bu- rik ile sözüme başlamak istiyorum. 
lunuyor. İngilizlerin şarka giden de- Beyannamenin manası çok mü -
niz yolları ve mühim bahri üs1eri, him ve büyüktür. Ve Türkiye Cüm· 
bizim sahillerimiz ve kıymetli liman huriyetinin şimdiye kadar takip etti· 
!arımız buradadırlar. Görülüyor ki, ği harici siyasetinin bir ·dönüm nok
Akdenizde iki milletin müşterek ve tasını teşkil etmektedir. Beyannamc
hayati menfaatleri vardır. Burada nin haiz olduğu ehemmiyeti lay1kile 
tam bir emniyetin devamı bu müşte- tebarüz ettirebilmek için Türkiye 
rek menfaatlerin icabındandır. Hü - Cümhuriyetinin şimdiye kadar takip 
kumetimiz basiret göstererek vazi - etmekte olduğu sulhcuyane siyaseti 
yeti iyi görerek, milli menfaalerimi- bir kaç kelime ile hulasa etmek isti
ze uygun bir şekilde ve zamanında yorum. İran ve Irakla olan gayet 

(Sonu: Sa. 10, Sü: 6 da) (S?ııu Sa. 10 Sil. 4) Fethi Okyar 

1 Şimdi Mister Charlestower bu an -
!aşmanın kıymetini anlatacaktır" 
Dedi, biz de hatibin çok güzel kon -
feransını dinledik. 

1 Mister Charlestower evvela nn -
taşmanın süratle intaç edilmiş olma
sından bahsetti ve eski Osmanlı İm
paratorluğu ile yeni Türkiye arasın· 
daki ilk farkın bu sürat olduğunu 
söyliyerek "modern Türkive eski 
Babıali değildir. Öyle olsa;dı, bu 
anlaşma mevzuu uzun bir müddet 
sürüklenirdi.,, Dedikten sonra sözüne 
şu şekilde devam etti: 

"İki memleket araJarındaki haki
ki menfaatleri anlamış ve bu muştc
rek hakiki menfaatler üzerine haki
ki bir dostluk kurmuşturJar Mister 
Eden bu siyaseti ta 1934 t<? müdafaa 
etmiş ve o zaman Türkiye ile İngil
tere münasebetlerinin nisbeten ger -
gince olmasına rağmen Türitiye - !n-

(Sonu: Sa. 10, sü. 4) 
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PENCEREMDEN 

Eski Devirde: 

TA~ 13 - 5 - 939 

Bir Ana· Kız 
Konuşması! 

GÜNÜN RESiMLERi: GENÇLiK BAYRAMI PROVASI 

Y .azan: M. Tızrhan TAN· 

Eıulcruni Vasıf, edeb1 sanat ba
kımından değfü;e bile hnlkı 

anlamış ve halk için yazmı~ olmak 
jLibariylc unutulmaması liium gelen 
mi airrerdendir. Onun _arkı güf -
teleri yaz:makta ger~ekten fi tat ol -
doğu da - edebiyat ne u~raşanlarca
malumdur. 

te ha ·r, lle kadınlan ağ-
u ile ıve muha\' re rund ibir nınn
zımıe tahmis etmiJür ki 19 unca 
asırda 7apmış c.ahil tabakalar zih - _ ,. 
niyetini - mübalağalı olmakla bcra - •. .. · ı · 
ber _ teb riiz türen tarihi bir vesi- Dun Kadıkoy stadyomunda 19 Mayıs Genç ık Bayramı provalan yapıldı ve bayrama girecek mektepliler provalarda muvaffakıyetli ıimnastık hareketleri yaptılar. 

ka mahlyetind dir. Biz, bugünkü 
nesle mensup bir genç kızın ana ınn, 
bab ma nasıl i yan ederek h boş 

dolqtığını, )'ahut nesiyle, babasiy
le dala tığını duydukça elcmleniyo
ruz e belki eski de,irlerde bu gibi 
tcrbiye\i tuğyanlar olmadığı zehabı
na da kapılıyonız. Va ıfm bu nıan • 
zu i işte o zehabı kökünden gide
reuk bir değerde olduğundan bir iki 
parçasını • gcli l gii,:cl - iktibn edi-
yonun: 

Ananın sözlerinden; 
Şebnem - misal ıığlama ey gUI • ni

hnli ter 
Hoca kadının urduğu yerlerde gül 

biter 
Okumuş ol ki, dövmeye kalfa ndahi 

beter 
Haylaz kalma Molla Hanım gel, ye

ter, yeter 
Olma sokak süpürgesi kadın, kadın

cık ol 

Hay ibari, yürü, yordamına güleyim 
biraz 

Turp sıkayım, zarafetine, fos çağa, 
bu naz 

Gel tuzlayım da kokmayasın a zavallı 
kaz 

Bin kere sana etmedi .mi süt nine 
niyaz 

Olma sokak süpürgesi kndın, kadın
cık oU 

Erlerle etme pencerelerd~n alış veriş 
Dadına kfıhi yardım edip sen de gör 

ki iş 
Yağ bağlasın yüreği ninenin ka-

n~ karış 
Tek dur, küçükten evde oturmaklığa 

alış 

Olma sokak süpürgesi kadın, lcadı.n
cık ol 

Kızın cevapforından 

Kendi keser göbeğini öksüz olan, sa
vul! 

Yanşık karışma dırdır edip kalayım 
mı dul 

İf edeyim ki sana görüp saçlarını yul 
Korn u kapısın a~ıp elimle usul usul 
On beş yaşında krndime bir oynaş a-

rayım 

Çıkrık misal dırlayacağına hey ozan 
Gir dest • gfıhe doku bezin, paracık 

kazan 
Pazarı - derler • a bu haramzadedir 

bozan 
Satıp, savıp ta neyse sahan, tencere, 

kazan 
On beş yaşında kendime bir oynaş 

arayım 

Dedikoduyla geçti bütün yaz ile kı
şım 

Davacı gitti Bursoya yok gayri hiç 
işim 

Yap~tı kaldı biribirine iki apışım 
Çıkmazdan evvel abu akız yirmi yaş 

dişim 
On beşyaşında ker.dime bir oynaş 

arayım. 

Bu bi~im konu~an anayla kız. un
nctmeyin ki, zamanımızda hulun • 
sun. Onun için e ki aile terbiyesinin 
''aktıyle temiz olduğunu iddia eden
)el" - eğer nraımzda var a - bu vesi
kaları gözden geçirmelidir. 

Tahsilat Yekunu 
Mart 1939 sonunda tahsilat 

217587218 lira idi. Nisan 1939 niha
yetinde 235.409.179 liraya baliğ ol
muştur. * Sıvasta bir erkek sanat okulu a
çılması kararlaştırılmıştır. * Istanbul gümrükleri baş müdü
rü Methi rahatsız olduğundan dört 
gündenbcri vazifesine gelememekte
dir. 

Hava Seyrüsefer 
Kanunu 

Hazırlanıyor 
Hava seyriise!er kanun layihası 

Meclise gönderilıniştir. Kanunun mu
cip sebepler layihasında ezcümle de
nilmektedir ki: 
"-Bazı yabancı hava sefinelerinin 

müsaade almaksızın Türkiye hava -
lanndan ve memnu mıntakalardan 
geçmek teşcbüslerindc bulundukları 
görülmektedir. 

Hukukumuza teca\'ÜZ mahiyetinde 
görülen bu gibi vekayie mani olacak 
bir kuvvcl müeyyide halen mevcut 
olmadığından hava seyrüsefer ka
nununa ihtiyaç vardır. 

Herhangi bir tayyare vakası karşı
sında madun makarıılann sureti ha
reketlerini tayin etmek ve hava sefi
nelerinin mütecasir bulundukları 

gayri hukuki teşebbüsata mani ol
mak için bu layiha hazırlanmıştır." 

Layihanın ihtiva ettiği maddeler 
meyanında hava limanları ve hava 
sefinelcrinin nelf'..rdcn ibaret buluna
cağına dair hükümler vardır. 

Sinirlenip Öldü 
Gedikpaşı:ıda oturan 75 yaşında 

Maksut dün Beyazıttan bindiği tram
vayla Sultanahmede doğru giderken 
tramvayın içine tükürmüştür. Diğer 
yolcuların ihtiyar hakkında şiknyette 
bulunmnları üzerine tramvay dur
muş ve i§e polis vaz'ıyet etmiştir. 

Böyle, yerlere tükürmek yasak oldu
ğundan hakkında muamele yapılmak 
üzere karakola götürülürken fazlaca 
sinirlenen Maksut tam Sinanpaşa se
bili önünde birdenbire düşüp ölmı.iş
tfü. Cesedi muayene eden adliye dok
toru Enver Karan ölüm sebebini tes
bit edemediğinden ceset morgn knl
dınlmıştır. 

---o---
lngiliz iktısat Heyeti 

Ingilterenin Romanyaya açmıs ol
duğu beş milyon sterlin kredinin mü
zakereleri için Londrndan Bükreşe 

gitmiş olan lngillz heyeti evvelki gün 
kredi anlaşmasının imzasını mütea
kı:p dün saba.h saat 8 de Romanya 
bandıralı B uarabya vapurile şehri
mize gelmiştir. 

Inglliz heyeti doğruca Atinaya git
mekte olduğu için vapur limanımızda 
kaldığı müddetçe şehre çıkmamışlar
dır. 

S - Liseden çıkan iki oğlum 

var. Biri lngillzce, diğeri almanca 
okuyor. Bunları üniversiteye ver -
meyip, ticaret tah'.'ıil etmek üzere 
birini lngiltereye, diğerini Almaıı 

yaya göndersem doğru hareket ct
mi olur muyum? Göndermem la· 
zım n hnngi mekteplere göndere
yim?° Tnh illeri için ne masrafa 
ihtiyas vardır? 

s Çar 
a ar 

Si 
• • 
tır z 

fı istimlak 
Ettiler 

Mısırçarşısındaki esnaf ile burada- ı müsait mevat satılır. Bunun için hal 1 mesi dolayrsile bu planla istimiak e
k i diikkan sahipleri dün 85 imzalı ittihaz edilecek binanın havadar ol- dilecek ada üzerindeki esnaf ta dün 
bir istida ile belediyeye müracaat e- ması lazımdır." belediyeye müracaat ederek, Mtsır
derek M.ısırçarşısının istimlak edilip Halbuki belediye kanununun 15 çarşısının hal ittihazı hakkındaki ka
yardımcı hal ittihazından sarfı na- inci maddesinin 53 inci fıkrasile b<>· rarı iyi karşıladıklarını ancak çarşı
zar edilmesini istemişlerdir. lediyeye bu hususta salahiyet veril- nın istimlakine ait muamelenin ik-

Müracaatçi esnaf, belediyenin bu- miştir. Bu salahiyete binaen beledi- malinden hale tahvil edilmeden evvel 
rayı istimlak etmek için kanuni bir ye kati kararını vermiş olmakla be- ikinci planın tat':>ik edilmemesini, ak
hakka malik olmadığını da ileri siir- raber vatandaşların bir müracaati ol- si takdirde, birinci planın tatbikinde 
mektedirler. mak hasebile bu istidnyı da, tetkike- olduğu gibi yeniden bir dükkan tu-

Bunlar diyorlar ki: "Etrafı kapalı dilmek üzere fen heyetine ve sıhhi- tup nakletmek mecburiyetinde kala
olan Mısırçnrşısının hal ittihazı sıhhi ye müdürlüğüne göndermiştir. caklarını bildirmişlerdir. Bu esnafa 
bakımdan dn mnhzurlndur. Çünkü Diğer taraftan, Eminönü meydanı- ait müracaat te belediyece tetkik c
halde bozulmağa ve taaffün etmeğe na ait ikinci pliının ta1bikine geçil- dilmektedir. 

ONIVERSITEDE: 

Asılsız Bir Haber 
Üniversite kadrosu için yeniden 

7 ecnebi profesör angaje edildiği ve 
bunlardan bir kaçının da şehrimize 
gelerek yeni vazifelerine ba.Şladığı 
hakkında dünklı gazerclerden birisi-
n1n v rdlgı lla1:n:r---ao ..cı~o... -

niversite rektörü Cmnil Bilsel, bu hu
sus hakkında diin kendisile görüşen 
bir muharririmize demiştir ki: 
"- Bizim böyle bir şeyden haberi· 

miz yoktur. Filvaki üniversite kadro· 
sunda profesör Lipman'ın ölfünilc kn

dın doğum profesôrlüğii inhilal et
miş bulunuyor. Bunun için Avrupa
mn muhtelif otoriter profesörlerile 
muhaberede bulunuyoruz. Değil altı, 
yedi profesörü, aradığımız bir profe
sörü bile angaje etmiş değiliz." 

Lisan imtihanları Bitti 
üniversite yabancı diller mektebi, 

imtihanları dün bitmiştir. Bu imti -
hanlara 2400 kişi girmiştir. Sözlü im
tihanlarda muvaffak olamıyan tale
benin miktarı bunun yüzde altısı nis
lıetindedir. Devamsızlıkları dolayısi· 
le imtihan hakkını kaybedenlerin 
miktarı ise yalnız 58 kişidir. Bu ta
lebe tatil kurslarına geldikleri tak -
dirde eylül devresi imtihanlarına gi
rebileceklerdir. 

inhisarlar Müdürü 
Inhisarlar umum müdürü Adnan 

Taşpınar diin Ankaradan şehrimize 

dönmüştür. 

KARILERIMIZIN 

!>OLISTE: 

Sevgilisinin Yüzünü Kesti 
Diln Ortaköyde Blırhancttin isminde 

bir genş, Semahı:ıt isminde bir kız.ı bı· 

çnkla yüzilnden yaralamıştır. 
Semaha t ile Bürhancttin bundan b ir 

müddet •ev<'cl konusnııyı:ı başlamışlardır. 

Son znmnnlı:ırda Semahat BUrhancttine 

olnn genç, -Oün gece kfaın oturmakta ol
~uğu OrtaKöydc Sarmacı s9kağındakl e
vine gitmiş ve bıçı:ıkln yti7.linü kesmiştir. 
Yaralı Beyoğlu hnstanf".sine kaldırılmış, 

suçlu bıçağı llc beraber yakalanmıştır. * Tepebnşmdn Saat sokağında helvıı
cılık eden Mehmedin çırağı LCıtfi dün ayni 
soknktan geçen tanımndılı bir kadından 
çiçek istemiştir. Bunn muğber ol:ı.n kadi
nın arkadoıılnrı Neşet ve H i.iscyin ikisi 
birden LCltfinin Uz.erine hücum etmişler 
or.;.! ndnrnnkıllı dövdükten başka bıçakla 
kolundan yaralamışlardır. Yaralı ~avı 
altına alınmış, sııçlular ynkalı:ınmıştır. * Uzun Çarşıd:ı portnknlcılık eden İl· 
yas ile .seyyar koltukçu Veysel arasında 
.ıı lış veriş yüzünden kııvga çıkmıştır. Ne
ticede Veysel İlyaııı bıçakla başındı:ın a
l!ırca ynralamışbr. Yaralı hnstııneyc kal
dırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

Tenzilath Kartlar 
Şirketi Hayriycnin bu sene için ha-

zırladığı mevsimlik nboneman kart-
1arı satılığa çıkarılmıştır. Bu kartlar 
bir ve üç aylıktır. Kartlarda bilet üc
retlerine nazaran yüzde elli tenzililt 
yapılmıştır. 

Akşam Bugün Çıliıyor 
Akşam ve Haber refiklerimizin in

tişarına müsaade edildiği ve bu gün 
den itibaren çıkc.caltları memnuni
yetle haber alınmıştır. 

BELEDiYEDE : 

Meclis Dün Toplandı 
Şehir meclisi di.ın, birinci reis ve

kili Necip Serdengeçtinin riyasetinde 
toplanmıştır. Omer Seyfettinin ke
miklerinin Asri meza!lığa defni hak
kındaki teklif kabul edildikten sonra 
"C'-:.-.:.:.-..:.; 'ft .. 1 -ı:...ı.-... /\...l-1 T.:'-·ıı. 

Beyoğlu kazalarında tenvirat ve tan
zifat resminden borç~u olan mükel
lefler hakkında tahslli emval kanu
nuna müracaat edilmesine dair olan 
kavanin encümeni mazbatası kabul 
edilmiştir. 

oförl rin mü· ca:ıti üzer1ne -i.ak i 
otomobillerinin dahilde boyanmaları
na müsaade edilmesi için taksi tali
matnamesinin bu işe dair olan mad
desinde tadilat yapılması hakkında
ki teklif te mü' 'ye encümenine gön
derilmiştir. 

Meclis, bundan sonra da karnesiz 
otomobil kullananlardan alınmakta o
lan 25 lira cezanın 5 liraya indiril
mesi hnkkındak1 teklifi tetkik et -
miştir. Bu mesele hakkında kavanin 
encümeninin, cezanın 25 liradan 5 
liraya indirilmesine dair olan kararı 
aynen kabul edildikten sonra köy büt 
çelertne, bütçenin miis3adesi nisbe • 
tinde tahsisat konulması hakkında 
makama salnhiyet verilmesine dair 
olan teklif te kabul edilerek toplan
tıya nihayet verilmiştir. * Karadenizde Kefken adasına 
doğru ilerliyen mayni imha etmek i
çin Deniz Ticaret müdürlüğü bir mo
tt;r gondermiştir 

SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

lcncn ~ö:ılcr beni italyayn hergün 

biraz daha dii man yapıyor. Yani 
propaganda aksi tc:;ir icra ediyor. 

Bu mesele hakkında si:ıe bir iki 
:;ual sormak istiyorum: Bu radyo 

istas~·onu isteyene fa~i:r.m hakkın· 
da kitaplar göndereceğini bildiri· 

yor. ital~·adnn gelen kitap ve mek 
tuplar san iire tabi değil midir? 

C E ·V A P + . 
paganda kitaplarını istiyecek bir 
Tiirk bulunamaz. 

• 
S - Bulgar Sadık tefrikası ki-

tap halinde çıkmı · mıdır? 
C - Daha çıkmamıştır. Çıkmak 

üzeredir. 

• 
S - Fotografçıhk tah l1 etmek 

C - Bizce <'oc1ıklannızı önce 
Yüksek Ticaret mcl~tebine gönde
riniz. Orada tahsillerini tamamla
dıktan sonra Avrupaya gönderi • 
niz. Bunun bir kaç faydası vardır. 
Evvela çocuklar Avrupada daha az 

müddette tahsillerini bitirebilirler. 
Sonra dünyanın bu buhranh dev· 
rinde onları yanınızdan uzaklaş
tırmamış olursunuz. Fazla olarak 

ta çocuklar Avrupaya gittikleri za
man tamamen olgunlaşmış olur -
lar. Hele Almanyado bugün yerli 
halk bile yiyecek bulmakta giiç
lük çekmektedir. BCJylc bir zaman
da tahsil için Almanyaya çocuk 

göndermek bize pek makul görün
müyor. Hangi mektebe gönderme
nin muvafık olacağını tayine ge
lince, bunun için Bcrlinde Türk 
Ticaret odasına, Londrada Türk 
konsoloshanesiııc müracaat edip i
zahat istemenizi tavsiye ederiz. 
Onlar size her türlü malumatı ve
rebilirler. 

• 
S - Ge~endc gazetenizde bah 

~ettiğiniz İtalyanın Bari i ta"lyonu 
hala tiirkçe neşri~·ata devam edi
yor. FJh:aki bu istasyonda söy • 

Bu propaganda eserleri serbestçe 
memlekete giriyor mu? 

C - Bari istasyonu türkçe neş
riyatına devam ede dursun. Biz I
talyanın emellerini biliyoruz. Bari 
istasyonunun kötü propagandası 

Türkiyede aldatabilecek saf bir za 
vallı bulamaz. ltalyadan gelen ki-
tap ve mektuplar sansüre tabi de
ğildir. Fakat radyo Barinin pro-

\çin Avrupaya veya Amerikaya 
gitmek istiyorum. Bu hususta Al
manyayı mı, yoksa Amerikayı mı 
tavsiye eder iniz? 

C - Almanyada da, Amerikada 
da fotoğrafcılık ileri bir sanat ha· 
line gelmiştir. Fakat Almanyada 
yaşamak güçleşmiştir. Amerikada 
daha müsait şartlar içinde emeli
nize kavuşabilirsiniz. 

Mülk.iye 
Müfeffişlerinin 

Teftişleri 
On senelik belediye muamelatını 

tahkik ve teftişe memur edilen mül
kiye müfettişleri, belediye daimi en
cümeni tarafından, bu on sene zar
fında verilmiş olan kararlara ait tef
tişlerini bitirmişlerdir. Müfettişler bu 
kararlar hakkındaki fezlekelerini p ey 
derpey Dahiliye Vekaletine gönder
mektedirler. 

lktıs~t müdürlüğüne ait muamelfı
tın teftişleri bir kaç güne kadar ik
mal edilecektir. Tahkiki en fazla de
vam edecek iş belediye muhasebe teş
kilatına ait hesaplardır. Dahiliye Ve
kaleti bu şubeye ait tahkikatın da 
kısa bir zamanda ikmal edilebilmesi 
için mülkiye müfettişlerinden Mem
duhu da bu işe memur etmiştir. Ye
ni müfettiş te, belediyede kendisine 
tnhsis edilen odadg i~e başlamıştır. , _______ _ 

Emine Santurun 
........... 

Universitemizin Tıp fnkülksi 
son sınıfının en güzide talebesi, 
Şişlı Sıhhat Yurdu sahiplerin -
den Bayan Seniye Santurun ve 
merhum Dr. lfalil Santurun kı
zı :Yi.ıMek M11hencUs mektebi 
profesörlerınden Fikri Santu
run ve Teşvikiye Sağlık evi sa
hibi Dr. Jbrahim Osman Gücer 
ile avukat Cellll Derviş Derişin 

yeğenleri Emine Sar.tur gözlcıi
ni hayata kapamı§tır. Iradenin, 
zekanın ve sayın cnnlı bir mi
sali olan bu gencimizin istihkak 
kesbettiği diplomasını alacağı 

bir dakikada kendisini ölümün 
kollarına terketmesi ne kadar 
feci ise fennin ve itinanın bü -
tün mesaisinin ak!m kalınası da 
o kadar acıklıdır. Onu sevenle
rin bu muhterem ölüye son va
züeyi yapmak üzere 13.5.939 
saat 14 te Nişnntaşında Baytar 
Ahmetefendi sokağında Aile a
partmanında bulunarak bu ha
zin merasime iştiraklerini tees
sür ve saygılarımızla dileriz. 

·ı'eşvikiy!'? Sağlık evi sahibi 
I. O. Gücer 

Şişli Sıhhat Yurdu ailesi N. 
M. Ikiz , .................... , 

TAKViM ve HAVA 

CUMARTESi 
13 Mayıs 1939 

5 inci ay Gün: 31 
Arabt: 1358 
Reblillevvcl: 24 
GünCB: 4.45 - Öğle: 
İkindi: 16.06 - Akşam. 
Yatsı: 21.04 - fms~k: 

Hızır: 8 
Rumi: 1855 
Nfs:ın: 30 

12.10 
19.16 
2.42 

Hava Vaziyeti 
Ye§llköy Meteoroloji ist:ısyonundnn a

lınan rnnltlmata göre, hava yurdun Ege ve 
Ortn Anadolu bölgelerinde kap:ılı ve yer 
yer ynğı§lı, diğer bölielerde umumiyetle 
çok bulutlu ve mevzii yağı~lı gcçmi§, rüı
gl'ırlar Dolu ve Knradenlzin Şark kısım

larında Şarki, diğer bölgelerde Garbi is
tikametten ortn kuvvette esmiştir. 

Dnn istanbulda h ava çok bulutlu gcÇ
rnlş, rüzgftr Şimali Şarklden S!lnlyede 2-' 
metre hız.la esmiştir. Saat 14 te hava ta%
yiki 1012,6 milibar idi. Slihunct en yilk
se!t 22,7 ve en duşük 13,4 santigrat olar t 

kaydedilmiştir. 
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1 BUGÜN 1 
Akdeniz 
Emniyeti 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

1 ngiltere - Türkiye anlaşma -
sı çok şümullü ve büyük bir 

tarihi hadisedir. Biz burada onun 
yalnız bir cephesinden bahsetmek 
istiyoruz. O da: Akdeniz emniyeti • 
nin bu yüzden ihraz ettiği büyük ka
zançtır. Akdenizin emniyeti, bütün 
dünyayı alakadar eder. 

Danzig'de Kanlı Nümayişler 

Çünkü dünya milletleri şarkla 
garbı birbirine bağlayan bu rnuaz -
zam şerhtan istifade ediyor ve mü
badelesini bu yol ile yapıyor. 

Lehler ".:"imanlar Birşey istiyorlarsa 
Almıya Kalksınlar, Bunun Kolay 

Bütün dünya milletlerini canrlan 
alakadar eden bu deniz yolunda, em
niyetin hakim olması, bütün dünya 
milletleri için bir zarurettir. Bugün 
Akdenizin emniyetini ihHH eden 
bir kaç amil vardır. Akdenizin gar -
binden başladığımız takdirde ilk 
karşılaşacağımız manzara İspanyanın 
vaziyetidir. İspanyanın dahili harbi 
devamınca Akdenizin emniyeti muh
teldi. Bu yüzden Akdeniz milletleri 
korsanlıkla mücadele için anlaşma _ 
ğa mecbur oldular. İspanya dahili 
harbinin nihayet bulmasından sonra 
geniş bir ölçüde bu harbe karışan İ
talya v.e Almanyanın buradan ~ekil
meleri bekleniyordu. Fakat bu ümit 
henüz tahakkuk etmemiştir. Tabak • 
kuk etse de mihver devletlerinin İs
panya limanlarından, adalarından, 

üslerinden ve müstemlekelerinden, 
bilhassa Fastaki mıntakasından isti

Olup Olmadığını . _Görürler.. Diyorlar 
Londra, 12 (Hususi) - Bu gün şöyle denildiği işitilmektedir: .. .,.,.. 

Danzigten gelen haberlere göre bu
radaki nazistler Lehlilere karşı bir 
çok taşkınlıklar yapmışlardır. Nazist
ler, Lehlilere, ait bir çok müessese-

"Fransa ile İngiltere Danzigi Stras 

burg veya Douvres gibi müdafaa e
deceklerdir." 

ğini bir tavassut için bir demarş yap-ı ~et ve müsavat dairesinde anlcışma
tığının doğru olmadığını söylemiştir. ga taraftardır. 

Bundan bahseden gazete de Ber· Fransız Başvekilinin 
lin ve Varşovada bir yoklama ya _ nutkunun akisleri 
pldığmı bildirmiş olduğunu kaydet- M. Daladier, bugün meclisten 230 

lerin camlarım kırır.ışlar, Mareşal * 
Pilsudskinin ölüm senei devriyesi Tokyo, 12 (A.A.) - Domei: 
münasebetile asılan resimlerini yırt- Hariciyenin salahiyettar bir me-
mışlar ve Lehliler aleyhinde nüma- muru, Almanya ile Polonya arasm
yişler yapmışlardır. Lehliler bu gün da Japonyamn tavassutu meselesi 
Pilsudskinin şerefine nümayiş yap- . 

k 
. t d.kl · h ld b ta b hakkında sorulan oir suale verdigıw· ma ıs e ı erı a e za ı una 

mani olmuştur. l cevapta Japonyanın bu iki memleket 

Danzig arazisinde kain Marfano- arasındaki ihtilafın ınııslihane bir 
vo istasyonunun müdürii altı şahıs ta- surette halledilmesini temenni etti
rafından ağır surette yaralanmıştır. 

mek icap eder. 

Mü, terek sulh cephesi 
Müşterek sulh cephesi vücude ge

tirmek bahsinde Parisin salahiyetli 

mahfilleri neticeden katiyen emin -

dir. Ingiliz - Rus - Fransız anla§ma

sına "bir emri vaki nazarile bakmak

tadır. Fransa, Rusya ile mütekabili-

Alman doktorları "vakitleri olmadı
ğından" bahisle yaralıyı tedavi etme 
mişlerdir. 

fade etmek, İspanyayı mihverin kah- Danzig senatosu, Lehlilere ait bir 
zasında yaşatmak ve mihverin emel- gümrük karakolunım bombardıman 
lerine hizmet eden siyasetlere alet edilmesi yüzünden Lehistandan özür 
etmek istedikleri göze çarpıyor. İs _ dilediği gibi silahlı nazilerin Lehlilere 
panyanm Antikomintern pakta gire- vuku bulan tecavüzleri yüzünden de 
rek, Milletler Cemiyetinden ayrıla - özür dilemiştir. 

Hataylılar Ana Vatana 
iltihak Etmek için 
Sabırsızlanıyorlar 

reye karşı 375 reyle itimat kazan -
mıştır. Itimattan evvel M. Blum be
yanatta bulunarak "hükfımet yalnız 
harici siyaset üzerinde rey istemiş ol
saydı, hepimiz de ona. rey verirdik" 
demiştir. Paris gazeteleri Daladier

1
-

nin dünkü nutkunu çok iyi karşıla
mıştır. Matin'e göre "kuvvet hareket
lerinin tehlikesizce yapılabildiği de
vir artık geçmişti\·." Journal'e göre, 
"bütün dünya Fransanın feragat et
mek istemediğini ve asla feragatte 
bulunmıyacağını anlamıştır.'' E
poque gazetesi Daladier, Fransanın 

bundan böyle lıir tek adam gibi geri 
gitmemeğe karar verdiğini ve kati
yen geri gitmiyeceğini bütün dünya
ya hatırlatmıştır" dıyor. 

Berlin mahafili Daladier'nin de 
' Cbamberlain'in de nutuklarını ihata 

rak mihverci bir hattı hareket takip Varşova mahflllerinde Vatikan, 
etmesi; diğer taraftan Cebelitarıka Roma veya Tokyo tarafından Al -
hakim olan İspanya sahillerinde, ve man - Leh ihtilafında tavassutta bu
Fas mıntakasında İngiltereyi Cebeli- lunulacağına dalı' ecnebi memleket
tarık mevkiinden uzaklaştırmayı is- lerde dolaşan şayiaların hayal mah
tihdaf ed:m tahkimat yapılması A k- sulü olduğu, söylenmekte ve şöyle 
deniz satlisünün bu nuntakada denilmektedir: 

siyasetini gizlemek için tehlikdi bir 
ınaneVTa saymaktadır. Bunlara göre. 

Antakya, 12(Tan muhabirinden)- günleri daha çok neşe ile geçirmiye Danzig Almanyaya aittir ve Le'ıis-

Devlet Reisi Tayfur Sökmen, Anka· sebep olmuştur. tanın istiklalile hiçbir alakası olmT
Bir kaç gündenbcri ilhak gününü yan meseledir. Alman mahafili, Daradan döndükten ve Iskenderunda 

ladier'yi, siya.5i realizmden mahru
miyetle itham etmektedir. 

tehlikelerle kar ılaşmakta olduğunu "Varşovada bir Runciman kabul 
.ıc>c.t ... ;...... ~ ı yoruz. Al.man1ar bıZde bir şey 

~alea~ adalarının Fransa ile şi _ istiyorlarsa, almağa teşebbüs edebilir 
nıalı Afrıka ·arasındaki muvasalaları ler. Bunun kolay olup olmadığı o za
tehdit eden tarzda tahkimi Akdeniz man anlaşılır.'' 
emniyetini ayrıca tehdit eden bir a- Chamberlain ve Daladier'nin nu-
nıildir. tukları bütün mahfillerde memnuni-

kutlama komisyonunun teşekkül ede

ceği de halk arasında söylenmekte

dir. 

Tayfur Sökmen pazar günlerini ka 

zalara giderek halkın dertlerini din
le:mekle geçirmektedirler. 

Bu haftalarda Iskenderuna giderek 

Gazetelerin mütaleası da ayni ma-

hiyettedir. 
Roma mahafiline göre, Daladier'

nlıt nutku, hiç bir yenilik ihtiva et
memekte ve yalnız Italyaya karşı i
tilafgirizlik göster.:nektedir. Cham -
berlain'in nutkıı ise Lehistanı sertlik 

Sicilya ile Tunus aras1ndaki Snn- yetle karşılanmaktadır. Her tarafta 
tellaria'mn tahkimi, Tunusun tehdi-

söylediği nutku Antakyada tekrar et
tikten sonra herkes Ilatayın anava

tana ilhakı gününü iple çekmeğe baş
ladı. 19 yıllık hasret yılım istiklal ı
le gidermiye çalışırken Hatayın Tür

kiyeye ilhakı müjdesile karşılaşan 

halk her an, her yerde bu mevzu ü

zerinde yeni haberler, to.ze müjdeler 

beklemektedir. 
Halk partisini şereflendirmişler ve göstermiye davetten ibarettir. 

d' L'b ı, ı yanın askerle doldurulması . ' 
Yıne Akdeniz emniyetini ihl31 eden 
ve etmeğe d~vam edecek olan hudi
selerdir. 

Garbi Akdeniz havzasını, şarki 
~kdeniz havzasından ayırmayı da is
tıhdaf eden bütün bu faaliyetler ve 
hazırlıkları İngiltere ile Fran -
sa gibi alakadar devletler mukabil 
tedbirlerle karşılıyor. 
Fakat, Akdeniz garp havzasını şark 
~avzasından ayırm_anın hedefi, garp 
avzasında yalnız Ingiltere ile Fran

sayı tehdit değildir. Ayni zamanda 
Şarki havzada tahakkümdür. Arna _ 
VUtluğun işgali hu tahakküme do«
~~ ~tllan ilk adımı teşkil _.etmez, çil~-
~ dk adım, Oniki adanın mütemn • 

dıyen tahkimiydi. 

k Bütün bu tehlikeli faaliyetler<' 
arşı, tehlikeyi bertaraf edecek knti 

tcdb" •rlcr alınması lazımdı. 

I 
Türk - İngiliz anlaşması, bu yolda 

a ınan t db" I · d e ır erın en mühimlerin • 
a:n ve en müessirlerindendir. Bu 

laşına sayesinde bütün Akdenizde 
enuıi t .. .. .. 

Ye hukum surec·ek ve onun 
garbı 
t nı şarkından ayırmak şarkını 
ecr·t , 

İllt ~ ederek tahakküm etmek için 
t kan kalmıyacaktır. Belki bütün bu 
ecav" k h uzane teşebbüsler derhal mu • 
a ele görecektir. 

81 Bu suretle Tiirk İngiliz anlaşma
Sulhü ll'l tamamlayan en kuv'f'etıi 

fi:esnetıer arasında yer alacak ve bü
.. n d·· 

de ıınya bu anlaşmadan lstifade e-
Cektir ........ . i ........ _, .................... ~ 

Polonyanın 
Matem Günü 

Varşova, 12 (A.A.) - Bugün Ma
reşal Pilsudski'nin ölümünün yıldö
nümü münasebetiyle Polonyada ma
tem tutulmaktadır. Merasime sabah
leyin başlanmıştır. Duvarlara asılan 
beyannamelerde Pilsudski'nin hava
tından ve büyük faaliyetinden bili
sedilmcktedir. Beyannamelerde şöy
le denilmektedir: 

"Pilsudski'nin dehası, kudretli ve 
nizam amili bir Polonya, rlünyanın 

hürmetini kazanmış, sözüne sa<lık, 
sulhe bağlı fakat namus, şeref ve hür
riyeti mevzuu bahsolduğu zaman e
ğilmez ve korkunç bir Polonya ya
ratmıştır. Gelecek nesillere: bu ne
silden miras kalacak olan işte böyle 
bir Polonyadır.,, 

Gazeteler, Mareşalin resimleri, e
serlerinden ve nutuklarından pnrça
larla siyah bir çerçeve içinde ~ı.kmış
lardır. 

Suriyeden Mahsul 

ihraç Edilmiyor 
Şam, 12 (TAN Muhabirinden) 

Milli bayram günlerinde şehri süs

liyen takı zaferler, elektrik tenviratı, 

celgeller ve bayraklar artmakta ve 

halkın dertlerini dinliyerek notlar al
mışlardır. Beylana da uğrayan Tay

fur Sökmen, yayla meselesi hakkında 

direktifler vermişlerdir. Kırıkhanda 
yeni baştan ihzar edilmektedir. 

Hele bir hasbihalde Devlet reisi halkın ihtiyaçlarını ve çütçinin du-

ekselans Tayfur Sökmenin Milli Şef 
Inönünün yakında Hataya geleceğini 
söylemesi bu sevinç ve müjde dolu 

rumunu tetkik eden Tayfur Sökmen 

akşama Harbiyedeki köşklerine av

det etmişlerdir. 

• 

• 

HAD i SEL.ER i N i Ç Y 0 Z O 

Makedonya istik1ılli peşinde koşan Makedonya komitası şefi 
Mihailof Romadadır. İtalya Balkanlarda müstakil b ir Makedon· 
ya ku rmak için Mih ailofla mü zakerededir. Bu m üzak ereleri de 
Bulgaristanı tehdit için silah olarak kullanmaktadır. 

• Berlin - Roma mihveri yeniclen Yugoslavyayı tazyika 
başlamıştır. R·omada Prens Pol' e 20 senelik istiklal. ve 
bütünlüğünü garantietmek şartiyle Yugo•lavyanın 
pakta girmesi teklif edilmiıtir. Yugoslavya bitaraf kal
mıya çalı,maktadır. 

* Sovyet Rusya, lngili.zlerle anlaşamıyacağını anlayınca, 

Harp tehlikesi dolayısiyle Suriye ve 
Lübnanın hiçbir gıda maddesi Hı- ~~' 

raç etmemesi karar altına alınmış
tır. Piyasada müthiş bir iktısadi 
buhran hüküm sürmektedir. Bu • 

Şark devletleri ile, yani Polonya, Romanya, Balkanlar 
ve Türkiye ile ayn bir anlaşma yapmıya karar vermiş 
görünüyor. Potemkinin seyahati bu gaye ile yapılmak

tadır. Bu anlaşmaiarı yapmıya muvaffak olur11a Rusya 
ile lngiltere arasında ayrı bir İttifak akdine li.i;um kal
mıyacaktır. Çünkü bu anlaşmalar, /ngilterenin Akde
nizde ve Balkanlarda teminine çalı,tığı garantileri ta
mamlıyacaktır. 

* yıl Suriyede mahsulat çok iyidir. 
İhracat yapılamadığı takdirde mal-

Sovyet Rusya, Polonyanın siyasi ve arazi bütünlüiünü 

Dünkü Meclis 
Toplantısı 

Ankara, 12 (A.A.) - B. M. Mecli
si bugün Refet Canıtezin başkanlı

ğında yaptığı ilk toplantıda haziran
ağustos 1938 aylarına ait divanı mu
hasebat raporunu tasvip etmiş ve 
denizaltı sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline 
müteallik kanun layihasının birinci 
müzakeresini yapmıştır. 

Ruznarnede bulunan D. D. yolları 
ve limanları umum müdürli.iğüni:ın 
1939 mali yılı bütçesinin müzakere
si esnas~nda söz alan Münakalüt Ve
kili Ali Çetinkaya, Devlet Demir 
Yollarının umumi vaziyeti etrafında 
izahat vermiştir: 

Müzakereler sonunda, mezkur u
mumi müdürlüğün bütçesi tasvip e
dilerek celseye nihayet verilmiştir. 

B. M. Meclisi gelecek toplanusıııı 
pazartesi günti yapacaktır . 

Çin imparatorlarının 
Tahtı Çahndı 

Nevyork, 12 (A.A.) - İki milyon 
dolar kıymetinde olan Çin imparator
larının tahtı geçen pazartesi günün
denberi kaybolmuştur. Taht, Madam 
Çank Kay Çekin idaresinde bulunan 

Rakı = Bit 
Numarah 
Düşman 

3 

Yazan: B. FELEK 

Millet Meclisinde İnhisarlar büt
çesi görüşülürken (rakı) nın 

lafı geçti. Öğrendik ki; halka zararı 
az dokunsun diye (rakı) nın derecesi 
indirilecekmiş. 

Vazüesini yapmayan memurun 
derecesini indirmek gibi. 

(Rakı) nm derecesi indirile dur -
sun bu mesele müzakere edilirken 
bir de "rakı bizim milli içkimizdir" 
diy-e bir laf edildi. 

Ben Yeşilay cemiyeti azasından 

değilim. Lakin içkinin ve bilhassa 
ra.kr denilen zehirin oldum bittim 
düşmanıyım. Muarızıyım. Elimden 
gelse dünyadan kaldırınağa kadar 
varırım. 

Rakının milli içkimiz olduğu id
diasını ileri sürenin kim olduğunu 

bilmiyorum. Fakat bu sözü içtimai 
bünyemizi kemiren hu belaya karşı 
lüzumsuz ve hatta zararlı bir tevec
cüh telakki ederim. 

Avrupanın bir çok yerlerinde ra· 
kı ve o kuvvette ispirtolu içki satmak 
yasaktır. Pariste alaturka yemek y~
pan bir lokanta müşterilerilerine ra
kı sattığı için birincisinde on beş gün 
kapatılmış, bir daha tekerrür ettiği 
için büsbütün seddedilmişti. 

Rakı genç ihtiyar bizim halkın İ· 
tiyatları arasına girmiş bir zehirdir. 

İki kadeh rakının verdiği arızi 
neşeye mukabil ferdin sıhhati, aile
nin saadeti ve memleketin bünyesi 
üzerinde ve nihayet ahlakı umumi -
yede açtığı gedik ve yaraları burada 
sayıp dökmeğe imkan yoktur. Vak -
tiyle yirmi yaşındaki gençlerin rakı 
meclisine girmesi ayıp telakki edilir
ken; şimdi bu yaşta rakı içmeyeni 
bulsalar yüzük taşı yapacaklar. Bu 
kadan yetmiyor gibi rakı ve o vasıta 
ile içki kadınların itiyattan arasına 
girmeğe de başlamıştır. 

Bereket ki; hakiki kadınlığın ve 
kadının aile ve memleketteki vazife
sinin müdriki olan ekseriyet bu ha
bis itiyada kendilerini ve çocukları
nı kaptırmaktan korumaktadırlar. 

İçki \•e bilhassa rakı en mütevau 
fertten en büyük dahiye kadar müp
telasını affetmiyen bir haindir. Rakı 
içmeğc başlayanların da yüzde dok
san beşi ayyaş olurlar. 

Akşamları evine gelmeyip pis, 
mundar, harap, isli ve yıkılası mey
hanelerde yayık yayık, politikadan, 
şundan bundan ve kendinin yüksek
liğinden, aslanlrğından, kaplanlığın

dan bahseden ve bütün bu tafrafu -
ruşlukları iki kadeh kötü ispirtonun 
bünyeye karşı yaptığı suikastten ile
ri gelen betbahtların evlerinde bo • 
yunlan biikük bekleyen karıları ve 
çocukları, nihay~t giiniin birinde de
lirip tımarhaneye, cani olup hapis • 
haneye ,·eya çatlayıp mezara giden
lerin aileleri rakının aleyhine veri -
lecek hükmi.in mümkün olduğu ka
dar ağır olmasını isteyen hukuku 
şahsiye dnvacılarındandır. 

Bana sorarsanız, ben rakının de
recesini indirmek değil, vücudünü 
kaldrrırnn. Ve bunu yapmakla da be
şeriyete \'e Türklüğe yapılacak hlz -
metlerdt-n başlıcasını yapmış oldu -
ğuma inanırım. 

Bilirm iki; bu benim yapmak is· 
tediğimi yapmak kimsenin aklına 

gelmez. Belki de karilerinıin içinde 
bu yazılarıma muğber olup: 

- Ukalalık etmiş, softa! Diyen -
lcr bulunur. 

Rakının müptelası rakı hakkında 

rey sahibi olmayan bir hastadır. 
Derler ki; 

- Her rakı içen ayyaş olmaz. 
Bu sözii söylemek, onun müptela

sı olduğunu itiraf etmektir. ~.~ .... ··~~!~A HABER.!:~~. I 
:rafla Fransada artan milli müdafaa mas
tikr rını kar~ılamak üzere bir dahili is-* a~ akdedilmektedir. 
Pren Ugoslavya Kral Naibi Prens Paul ile 
rafı se$ Olga, mutat merasimle Papa ta-

lar çürüyecek ve fiyatlar çok düşe
cektir. Her gün komiserliğe yüz
lerce protesto telgraf ve mektupları 
gönderilmektedir. • 

garanti edecektir. Bunu iktııadi bir anlasma takip ede-
cektir. • 

* Almanya, Moravya ve Slovakyanın Polonya hucludunda 
tahşi~at )'apmaktadır. Almanlar bu tahfidatı ihtiyati 
tedbır olarak göstermektedirler. 

öksüz Çinliler müessesesinin menfa
atine olarak "Arden" galerilerinde 
teşhir edilmek iizere "Zaandam'' va
purile Amsterdamdan .Nevyorka nak
ledilmiş idi. 

Geçen pazartesi günü "Zaandam" 
limana geldiği zaman gümrükte "Ar

den" galerilerinin mümessillerine ge

mide galeriler rıam:ına hiçbir sandık 
mevcut olmadığı bildirilmişitir . 

Çünkü rakının aleyhinde söyle _ 
nen sözlerin müdafaası onun vaziye
tine, satışına, kratına halel gelmesi 
korkusundan. 

* tıdnn kabul edilmişlerdir. 
Vile[ct Terııyiz mahkemesi, idam mahk\lmu 
seme ~~nn ve Millon ile bunların yirmi 
hakk ureğe ınahkiıın ı;uç ortakları Blanc 
kara ıncta cinayet mRhkemesinin verdiği 

* 
rı tasdik eylemiştir. 
I<ont c· . ri itt·r ıano Alman - Italyan aske-

Berı· 1 akını iınza etmek üzere 20 Mayısta 
ıne gidecektir. 

Mısırdan Şama dönen Doktor Şeh
bender Emevi camiinde bir nui:uk 
söylemiye kalkmış, fakat Vataııi 

kütle taraftarları buna mümana·:ıt 
etmişlerdir. Bu yüzden çıkan kav
gada üç kişi ağır surette bıçakla ya
ralanmıştır. Bu hadiseden °sonra po
lis yeni tevkifat yapmıştır. 

* Mussolini, Londra Sefiri Kıont Grandiye, Almanya ile 
lngiltere arasında bir müzakere z emini hazırlaması için • Kaliforniyada kıiin Oaklandda pro

fesör Otto Munchcn adı·esine gönde
rilen bu sandtk rıhtımda üç gün kal-talimat vermiştir. 

-----------------------------...,;,· dıktan sonra nihayet dok amelesi ta-
rafxndan ici bos olarak bulunmustur. 

Biliyorum ki; ne desem rakmın 
bugünkü vaziyetine büyük bir tesir 
yapamam. Fakat bu ifritin belki ra· 
vaş yavaş kredisi bozulur diye her 
fırsatta ve dili111 döndiiğü kadar a· 
leyhinde söyliyeceğim ve yerece • 
ğim. 

Rakının zararını tahdit için ahna· 
(Lfı tfen sayfayı çeviriniz) 



TAN 13 • 5 - 9:19 

~ahkerrielercle 
MEYL Ü T 

Hüsnü Tabiat Matbaası sahiplt.!
rinden Asım Akdumanın oğlu Divan 
yolu maliye şubesi tahakkuk şefi 

ve Yedek Subay Okulu talebesinden 
Mustafa Nesip Akdumanın ölümU
nün senei devriyesi münasebetiyle 
ruhuna ithaf edilmek üzere Mayısın 
(141 üncü Pazar günü öğle namazım 
müteakıp saat birde Aksarayda Va
lide camiinde mevllıdü şerif okuna.
cağından Maliye Meslek. Yedek Su
bay. Ali Ticaret \'e İstanbul Lisesi 
mektep arkadaşlariy le akraba ve 
dostlarından arzu edenlerin gelm::!-

Bir Seyyar Satıcı 

Öldürüldü 

iki Gazete Aleyhine 
Açılan Davalara 

Dün Devam Edildi 
Dün a:;liye b~ı'inci ceza mahkeme

sinde Impeks şirketi müessislerindcn 
Kemal ve Şakir Seden biraderlerin 
kardeşi Denizbankın eski teknoloji 
şefi Süleyman Seden tarafından Yeni 
Sabah ve Cumhuriyr::t gazeteleri a
leyhlerine açılan hakaret davalarına 
ayrı ayrı devam edildi. Evvela Yeni 
Sabah gazetesi aleyhindeki davaya 
bakıldr. 

Geçen celsede gazetenin neşriyat 
müdürü Maciıle, muharrir Murat 
Sertoğlu dinlenmişlerdi. Dün de ga
zetenin sahibi Cemalettin Saracoğ -
lunun sorgusu yap1ldt. Evvela reis 
kararnameyi okudu. Sonra CemJlet
tin Saracoğluna söz verdL O: 

- Biz Impeks şirketi hakkında yaz 
dığunız yazılar, mahkemenizde da
ha evvelce hesap verdik. Onlar da 
hüsnü niyetimizden eınin oldukları i
cin davalarından feragat ettiler. Biz 
Süleyman Sedeni tanımıyoruz. Onun 
hakkında da hiçbir şey yazmış deği
liz. Murat Sertoğlu da makalesin
de Impeks şirketinden bahsetmiş, Sü-

Sokakta Nara 
Atarken 
Yakalandı 

Polis dün Sultam.ıhmet sulh ikinci 
ceza hakiminin önüne Tophanede Ka
rabaş mahallesinde Mezarlık sokağın
da 4 numaralı kahvehanede oturan 
Siirtli Omer oğlu Şaban isminde bir 
genç çikardı. 

Hakim sordu: 
- Sarhoş musun? 
Şaban sallanıyordu: 
- Evet sarhoşum, ded t. 

Haklın dosyayı tetkik ettikten son
ra: 

- Dün sarhoş olmuşsun, nara at
mışsın, öyle mi? dedi. 
Şaban bu sualin cevabını şöyle ver

di: 
- Ben dün saat on ikide bisikletle 

Topkapıya gezmiye gitıniştlın. Ora
da arkadaşlarımı gördüm. Rakı, şa

rap içiyorlarmış. Bana ısrar ettiler. 
Ben de bir iki kadeh içtim, o kadar. 

- Ne yaptığım biliyor musun? 
- Ondan sonra ne yaptığımı kati-

yen bilmiyorum. 
Hakim Edirnekapıda oturan Yaşar 

ile Hıristoyu şahit olarak dinledi. 
Bunlar bildiklerini anlatırken: 

- Dün saat on dokuz sıralarmda 
dükkanın önünde oturuyorduk. Bun
lar bir kalabalıkla geçiyorlardı. Bir 
nara sesi i~ittik. O tarafa baktı.i{ırnız 
zaman bu adamı gördi.ik, dediler. 

Suçlu hiçbir şey hatırlamamakta 

~srar ediyordu. 
Hakim, suçu sabit gördü ve ken

disine 3 lira para cezası verdi. 

---o---
Bursadaki Askeri 

Liseliler 
Bursa, <TAN) - Askeri fü:;emizin 

yeni mezunları merasimle buradan 
ayrılmışlardır. Hart:ketlerinden ev
vel, Atatürk anıtma çelenk koymuş
lar ve anıtı selamlamışlardır. 

leyman Sedcn!n ismim hiç yazma -
mıştır, dedi. 

Bundan sonra davacının avukatı 
söz istedi ve de:di ki: 

- Müekkilimin lmpeks şirketinde 
alakası yoktur. Decizbanktaki vazi
fesi de teknoloji şefliğidir. O alınma
sı lazım gelen ~eylerin listesini yapar 
ve alakadar dal.relere bildirir, o ka
dar . .Mübayaa ile .hiçbir atakası yok
tur. Bu cihetlerin bankadan ve sicilli 
ticaretten sorulmasını isterim. 

Müddeiumumi davacı avukatının 

bu talebinin redd~dHmesini istedi. 
Mahkeme de istek veçhile karar ver
di. Müddeiumumi iddiasını tekrarla
dı. Suçlular müdafaalarını yaptılar. 
ve muhakeme karar ~~in başka bir 
güne kaldı. 

Bundan sonra Cumhuriyet gazete
si aleyhindeki davaya başlandı. Müd
deiumumi iddianaıneshıi tekrarladı. 
Suçlunun avukatı müdafaasını yazr 
ile bildireceğini söyliyerek muhake
menin talikini istedi. 1\fohakeme mü
dafaa için başka bir güne bırakıldı. 

Depodan 
Kitap 
Çalıyormuş 
Sabıkalılardan Hasan, dün öğle ü

zeri defterdarlık binasının hazinei 
evrak dairesine pencereden girmiş, o
rada depo edilmiş bulunan Lozan mu
ahedesi adlı büyük ciltlerden on ye
di tanesini bir çuvala koymuş ve 
pencereden atlayarak kaçarken daire 
müdürü ve yukarı kattaki memurlar 
k endisini görmü§ler ve polise sesle
nerek :-'akalatmışlardır. 

Hasan kitapların bir kısmını çu -
vala koymuş, mühim bir k1smm

1

1 da 
pencereye yığmıştır. Bunlan da son
ra kolayca aşıracakmış. Hasan yaka
lanacağını anlayınca hemen çuvalı 
bırakmış, kaçarken yakalanmıştır. 

Hasan dün meşhut suçlar müddei
umumiliğine verildi. Sultanahmet 
sulh ikinci ceza mahkemesi duruş -
masını yaptı, şahitleri dinledi. Hep
si iddiayı teyit edecek mahiyette şey
ler söylediler. Hasan ise: 

- Kitapları ben çalmadım Başka
ları çalmış. çuvalı oraya blra.kınış, 

ben geçerken yakalandım, diyordu. 
Hakim suçunu sabit gördü. Hasana 
bir buçuk sene hapis cezası verdi ve 
derhal tevkif etti. 

200 Cinayet 
İşliyen Bir 

Çete Yakalandı 
Filadelfiya, 12 <A.AJ - Son on 

sene zarfında birilıirine pek benziyen 

metotlarla iki yüze yakın cinayet iş

liyen iki zehirleyiciier sendikası mey 

dana çıkarılmıştır. 

Bu çeteler, hayatlarını sigorta et

miş olanları öldürerek sigorta pri

mini almağa c:alışmaktadırlar. Hay-

cak tedbirlerin başında 
cliişürmek kafi değildir. 

dutlar, yalnız arsenik, antimuan ve 
gradosunu sair kuvvetli zehirleri kullanmakla 

Bir kere rakının satışını giiçle~ -
tirmek için fiyatını :riikseltmeli. 

Sonra rakıyı yüksek zecri.veye: 
yani resme tabi tutmalı ve ancak ı~u 
resmi verebilen pahalı JCrlerdc sat

tırıp bilhassa fakir halkı ayya§lık se
faletine di.işmekten kurtarmalı. 

Sonra İngiHerede olduğu gibi gc
<·e saat on buçuktan sonr a umumi 
yerlerde içki sattırmamabdır. 

Rakı, milli içkimiz dejildir. BakJ 
dikkat etmezsek bizim için millt bir 
dert olabilir. 

Doktorlarımız, adliyecilerimlı, 

zabıtacılarımız ve muharrirlerimiz 
rak mm i~timai bünyemize yaptığı 

f enahğı benden çok da ha iyi bilir ve 
izah edebilirler. 

Bu ze,•atın hu iıfcfi hir numaralı 
diişman ilan etmelerini b ihakkın 

beklemekteyim. 

iktifa etmemekte. öliimün süralle vu-

kubulmasmı istedikleri zaman '·lrn-

za neticesinde boğulmak'" "otomobil 

kazaları" vesaire gibi usullere de 

miiracaat etmekte idiler. 

Şimdiye kadar 24 kişi tevkif edil

miştir. Çetelerin hak ik'i ~efleri he
nüz ele geçirilememiştir. 

Son alınan haberlere göre, hüvi
yetleri ifşa edilm!yen 9 kişi hakkın
da ihzar müzekkereleri kesilmiştir. 
Yeniden 60 kadar cesedin m ezardan 
çıkarılması emredilmiştir. 

Maznunların muhakemesine 22 ma 
yısta FiladeUiyada başlanacaktır. 

Mulrnkemenin bütün yaz devam e
deceği tahmin edilmektedir. 

Istintak hakimi maznunlarm kefa

letle tahliye taleplerini kô.milen red

detmiştir, 

Mahkeme • 
mı 

Tiyatro mu, 
Demiş 

leri rica olunur. 

Balıkesir Dursunbeylide feci 
bir cinayet olmuştur. BeğiJderesi ci
varında başıboş iki hayvanın dolaş
tığı gi)rülmüş , bunların yanına varı

lınca, başına ve bumuna vurulmak 
suretiyle öldürülmü~ bir adam cese
di bulumuştur. Maktulün, Orhaneli 
'kazasının Kebir köyünden seyyar 
satıcı İbrahim olduğu ''e hayvanları 
Mehmedin afyon tarlasına girdiği i
çin çıkan kavga sonunda Mehmet 
tarafından öldürüldüğü anlasılmış

tır. Mehmet tevkif olunmuştur. 

ANKARA RADYOSU 

T. A. Q. 

T. A. P. 

1639 m. 
19,74 m. 
31.70 rn. 

1!!3 Kes. 120 Kw. 
15195 'Kes. 20 Kw. 
94~i6 Kes. 20 Kw. 

Dalga Uzunluğu 

Türkiye Radyosu Ankara Rad~·osu 

't'ür.kiye Rad~·odifüzyon Postalan 

C uma rtesi, 13. 5. 1939 

i3,30 Program. 13;35 Mlizlk (Virtüo7.
hır - Pl.) 14,00 Meml~et 'Sant ayarı. a
ians ve me!eoroloji haberleri. 14JO Tür'~ 
miiziği. Cnlıınlar Vecihe . .Rcsat Erer. Ru-

Ustiş §irketini dolandırdığı ıdclia

siJe asliye birinci ce7a mahkemesin
de duruşmasına devam edilen Al
man tebansından Miinihli Höıst ge
çenlerde elli lira kefaletle tahliye e
dilmişti. Ustiş şirketi alacağına mu
k2bil otomobiline haciz koymuştu. 

Dün icra mürafaa hakimliğinde du
ruşmaları yapılırken Hörst bir aralık 
almanca: 

---o şen Kam. Cevdet Konın. Okuyan: Sern:ı-

ÖLÜM 
Payasta Bı·r Adamı hat 57.denses. 1 - 'Hlizzarn pesreri. 2 -

r .eyla hnnımın HQzzaın şarkısı (Ey sabnhı 

hi.isnü .an). 3 - Hayı-inin hfizzam şarkı-

Girit I-Ianya eşrafından Dervi~ Kestiler sı <Ölür~em ya1.ıktır ı:ana bn.) 4 -

Beyz.ade :merhum Bay Kadrinin z~\' Leylfı h:ınımın hüzzam şarkısı (Harabı 
Adaa - bir nakJivat sirketinin f intiaz.r oldum). 5 - tsmail Hakkı•rn1 

cesi ve Banka Komerçiyala İtalyana memuru olan Odcsya.- Pa;astaki e- Kam.ii;ar şarkısı (Sarıyor glin gec:-1ikç.3). 

- Burası mahkeme mi, tiyatro mu 
demiştir. Davncınm avukatı ve ter
cüman suclunun sözlerini türkçeye 
tercüme etmişler ve hakim Iauf mah 
kemeye hakaret ettiği iddiasile bir 
zabıt tutarak kendisini meşhut suç
lar müddeiumumiliğine vermiştir. As 
liyc birinci ceza mahkemesi dün geç 
vakit bu davayı tetkik etmiştir. Suç
lu kendisini müdafaa ederken: 

mem~larından Derviş Müldür. Kı- vinde. boğazından kesilerek öldürül- 6 - I.eminin Karcığar şarkısı (Bir göl-
zılay Istanbul Deposu muhasebecisi ·· ·t·· K t"l k ·ıı henu ... E!e ol beni peşinden). 7 - Selfilıattin Pı-. muş ur. a ı veya atı er ,. k - k 
Hüseyin Müldür, Devlet Demiryol-4 ınechuldu··r· narın arl'ıgıır s.ır ı!:ı (San..ı gönill VPr-
ları 9 uncu işletme memurlarından ~ · • dim}. 14·40 - ı 5 .3o Müzik (Neşeli mUzi~-

---,o pL) 

İsmail Haydar Müldür'ün Valideleri Bir Eve Fareler 17.30 ProlITam. 17.35 Milzlk (Dans sa-
ve Kızılay Genel Merkezi Muhasebe ati) Pi. 18.15 Türk müzlfi {Fasıl heyçti\ 
l\Iüdürü Osman Saydamın Kavin Hücum Etti Tahsin Karakuş ,.e Safiye Tobyın i<:ti-

valideleri Bayan Esna Müldür bu- <.;anakkale (TAN) - Maliye kon- rakilc. 19.00 Konuşma (Dış pollüka Mdi-

h 
k trolör şefi Neşetin yalı caddesinde seleri.) 19.15 Türk müziği (Saz eserleri 

gün Ra meti Rahmana avuşmuş- ve taksimler) Calanlar: K.ınun: Vecilı"', 

- Ben mahkemeye \'e hakime kar
şı söylemedim. Davacıların avukatı
na söyledim. Tercüman sözlerimi i
yi tercüme etmemiştir, diyordu. 

tur. Cenazesi 13 Mayıs bugünkü Cu- kira ile tuttuğu e\•de. iri kedi yav- Kemnn: Reşat Erer, Cevdet Çağla. Ucl: 
martesi günü saat 10 da Sultan rusu büyüklüğünde ve kır renkte Cevdet Kozan. Kemençe: Fahire Fer an, 
Mahmut Türbesi karşısrnda Nuri fareler peyda olmuştur. Ruşen Kanı. Kemal Niyazl Seyhun. 'l'am-

1 Bunlar. Neşetin kızı Yı Jdıza hü- bur: Refik Fersan, Santur: Zühtü Bnr-
Çonker sokağından 8 No. u Arsh- dakoglu, nısfiye: Basri Üfler. 
ner apartımanından kaldırılarak E- cüm etmi:jler ve kızcağızı muhtelif 

I · d d" I · l d" K 19.35 'l'llrk m(iziği. Çalanlar: Vecihe, 
yüpteki aile makberesine defnedile- yer erın en ış emış er ır. uduz 

Cektı·r. ihtimaline karşı Yıldız tedavi altı- Ru~en. Kam, Cevdet Kozan. Okuy:m: 
Ailece Dileniyorlarmıc. R dır N ı·ı s na alınmıştır. Neşet bu yüzden evi a e eye 1 '· 1 - Bimen Şenin beste-

Polis dün dilenci bir aileyi müddei b 
1 

nigar şıırkı (Her zaman serde). 2 _ Sall\-
umumiliğe verdi. Bunlar Nazlı ile a- Ö L Ü M oşa tmış. başka yere taşınmıştır. 
nası Maryam ve Nazlının iki küçük Apaköyünde Esrarengiz 
çocuğudur. Maryam bir torununun e- Merhum Fetva emini muavini Hacı Bir Ölüm 
linden tutmuş, Sirkecide gelip geçen- Mustafa haremi, Bakırköy noteri Ah- Konya (TAN) - Apa köyünde 
leri rahatsız ederek dileniyor. Kızr met Sabri, Istanbul Vakıflar avukatı Musa isminde biri, evinde ölü ola
Nazlı da bir çocuğunun elinden tut- Haşim Kamerin validesi Bayan Hace rak bulunmuştur. Vücudünde iki 

muş, ayni caddenin karşısından ge- Zekiye Kamer rahmeti rahmana ka- kurşun yarası görüldüğünden bir 
çenlere avuç açıyorlarmış. Sultanah- vuşmuştur. Cenazesi rn.5.939 cu - cinayete kurban gittiği kanaati hasıl 
met sulh birinci ceza hakimi bunla- martesi günü saat on beşte Suadiye- olmuştur. Çumra müddeiumumiliği 
rın duruşmalarını yaptı: de Taşlıtarladaki köşkünden kaldırr- tahkikat yapmaktadır. 

- Biz dilenmedik, polis öyle sa- !arak namıazl ikindi vakti Erenköy Suıehrinde ve Şarkışlada 
narak bizi tuttular, diyorlardı. carnünde kılınarak Sahrayı ceditteki İntihabat 

Şahitler dinlendi. Hakim ana i1e aı"le kabrı·stanına defnedilecektir. Al- Sivas <TANl - Susehı·i ile Şar-
kızın suçlarını sabit gördü. !kisini de lah rahmet eyliye. k 
boğazı tokluğuna sekizer gün amme ışlada feshedilen belediye intihap-
hizmetlerinde çalışmaya mahkum et- ları yerine yeniden intihabat ıçio 
ti. Sukenarı Köyünde Bir Ölüm hazırlıklara başlanılmı~tır. 
Kremaları Aıırıp Satmış Renaek-n' apazarının --;,ıva5Ta MeyanKOKu 
Kremacı Necati, dün Mehmet is- Sukenarı köyünden Ali oğlu Hüseyi- Sivas (TAN) - Suşehri kazasının 

minde bir hamal çağırmış kendisine nin kızı olup ayni köy1ü Ahmet oğ- Ezbider havalisinde, 800 dönüm ka
dört teneke krema vermiş ve: lu Ahmcde nişanlı bulunan 18 ya- dar bir saha içinde meyankökü bu

- Bunları Beyoğlunda kremacı şında Şerife Adıyamanm samanlıkta lunduğu tesbit edilmiş, o civar hal-
Ibrahimc götür, demiş. ölüsü bulunmuştur. Bu beklenilmi- kmın Tatlıbaba adını da verdikleri 

Mehmet tenekeleri almış, ikisini yen ölüm hakkında tahkikat icra e- meyankökünün bozan kaynatıp çay 
Ibrahime götürmüş, ikisini de sat - dilmektedir. gibi içtikleri de öğrenilmistir. Bu 
mıştır. Necati polise müracaat etınis, mcyanköklerinin ihracı çareleri a-
).1ehmedi yakalatmış, ~attığı yerden il-•••••••••••••~ ranılmaktadır. 
de krema1art geri almıştır. Sultanah- • B U G O N Bigada Bir Baklava Hırsızı 
met sulh birinci ceza hakimi Meh - Biga iTAN) - Tatlıcı Alinin dük-
medin mevkufen muhakemesine ka- y ı L D ı z kanına girerek karnını iyice duyur-
rar verdi. duktan sonra dört kilo baklava, bir 

- --o---
Bedava Su Tesisatı 

Belediye Sular idaresi, su tevzi ve 
satışlarına müteallik usul ve esasla-
rı gösterir bir talimatname hazırla
mı~tır. Bu haftaki şehir meclisi top
lantısında müzakere edilecek olan bu 
talimatnameye göre geçin• vasıtası 
mahdut olanlara ait olup ta gayri sa-
fi iradı veya senelik kirası 120 lira 
veya daha az olan binalara, sokakt<\ 
ana su borusu bulunmak şartilc bina ' 
dahiline kadar olan tesisat parasız ya 
pılacaktır. Ancak iç tesisat ana boru
dan altı metreden fazla uzun olmıya
caktır. Bu tesisata da yalnız bir boru 
takılacaktır. Bıı şart dahilinde yapı
lacak iç tesisatta işleme ve kullan
madan miHevellit hasıl olacak arıza
lar da para alınmadan tamir edile -
cektir. 

---0-

ToplantılaT, dav.etler : 

Konferans, Temsil 
Beşiktaş Halkevinden: 

Sinemasında 

JEAN GABİN'in en güzel filmi olan 

kaç havlu, bir pantalon. ertesi g~cc 
de köfteci Mehmedin dükkanına gi
rerek yine karnını tıkabasa doyur
duktan sonra, bir müşteriye ait 13 
liralık palto ile bir çift terlik çalan 
hırsız tutulmuş, ve cürmUnü itiraf 
etmiştir. Bu, Sinekçi koylü İbrahim 
oğlu İsmail adında 17 ya~larında bir 
gençtir. 

HARB ESİRLERİ 
A;>Tıca nrruyu umumi iizerinC' bir • 

harta daha gösterilecek o hın 

DAMGALI KADIN Kara Bigada nalbant Mehmcde iki 
liraya sattığı patla istirdat edilm.iş
tir. 

filmini görmeyi ihmal etmeyiniz. 

de Bugün L A L E 
'lenkten örülmüş bir şiir ... Aşkla süslenmiş bir Fantazi Va-

kayla canlandırılmış en büyük bir Film. 

ALT 1 N HAR B i 

• 

1 
1 

2 • 

-

Fransızca sözlü 

p E K filim birden 
Sinemasında 

- A L T u N H A R B 
• 
1 

Baş Rollerde : MIREILLE BALLİN 

M. Moto Katiller Kulübünde 
Fransızca sözlü büyük Sergüze•t Filmi 

Bugün ıaat 1 ve 2.30 da tenzilatl ı matineler 

Bu Akşam T U R A N Tiyatrosunda 

Ses Kraliçesi HAMiYET VÜCESES ve 

arkadaşları. ERTUGRUL SADi TEK ve 

hey'cti temsillyesi, birlikte ili• defa DÖN

ME DOLAP Vodvil 3 perde, S. ATİLA 
Rc,·üsii !\Ullt nyak oyunlan Varyete Fi

-
Beşiktaş Halkevinde 13 :vtayıs 1!119 

Cumartesi günü akşamı E\'İıniz L\yeleriıı

den A\·ukat Reşat Kaynaı· tarafından 'ıir 

konferans verilecek ve Temsil grupumuz 
tarnfındnn da (Haydi Suna) piyesi ilk 
defa olarak temsil eclilerektir. 

••••••••yat.l:ırrla zam vol,tur. 

haddin Pınarın Hüzzam şarkı (Aşkı-,Ja 

sürünsem~ 3 - Selc1hattin Pınarın Hiiz-
zıım şarkı (Seviyordum onu). 4 - Faiz 

Kapııncının hüZ7.am şarkıst (Büklüm biı1c 

lüm sırmıı saçın Eminem). 5 - Saadettin 
Knynağm, tilrkii (Sarı kurdele). 6 -
Halk türküsü (Karanfil oylum oylum). 
20,00 Memleket ı::aat ayarı. ujans ve me
teoroloji haberleri. 20,15 Temsil (Uvı.ıyaıı 

kartın - MualHI beyin hanımları). Yaz'.ln: 
Ekrem RC'şlt. 21.15 Esh:ım, tahvilat, ırnnı
biyo - nukut ''e ziraat bor!lası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar - R. 21 ,30 :vı:rızik 

(Kiı<:ük orkestra - $ef: Necip Aşkın) 1-
J\Ieinzfr (Serenad). 2 - Shilk (İspanyol 

Dansı). 3 - Valter (Dans eden kukla:·ır). 
4 - Fördel (Viyana şarkısı). 5 - .ı. 

Str:ıuss (Sabnti havadisleri) mis. ~2.ıltl 

Haftalık po--ta kutusu (Yabancı dillt>d "ı 
_...,,. ... :ı::.t>'~n--

23.00 Son ajans haberleri ve vıırı-il<i 
orogram. 23.15 - 24 Müzık (Cazband 
Pi.) 

Oturak Aleminde 

Yaralama 
Konya (TAN) - Eskiden kalma 

fena bir itiyadın, buralarda "Oturak 
alemi,, denilen ickili kadın oynatma 
meclislerinin gizli gizli devam ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Çayır mahallesinde oturan sabıka
lılardan kör Kenan, evinde böyle bir 
alem tertip etmiş, lakin iş kavgaya 
binmiştir. Misafirlerden terzi Ab
dullah ile Hasan, şemsiye ve bıçakl::ı 
Kenanı başından ve sırtının sol kıs
mından ağır surette yaralamışlardtr. 

Yaralı hastaneye kaldırılıp anıeli· 
yat edilmiş, suçlular yakalanmı:;-tır. 

Tokath Gençler Sıvasta 
Sivas (TAN} -- Tokat spor kli.ibLi 

gençleri, Sivas spor klübü ile ka.r· 
şılaşmak üzere 19 mayısta buradB 
bulunacaklardır. 

Karnı Patladı, Öldü 
Erzincan <TAN> - Harbıye kı~'W 

sının tamiratında calışan amelccl<'t1 
Keltiğin Alcç köyünden l\Iehmet ol"!· 
lu Salih, kubbeden di.işcn bir taşl:l 
karm patlıyarak, feci ~ekilde ölmi.i-· 
tür. 



13 - 5 - 939 TAN 

13 Mayıs 1939 
Muharrir, buginkü makalesini Docimologie 'nin ( imtihan sistemlerini tetkik eden pedaCJOİİ 

TAN 
ABONE BEDELi 

"' ıubesl) halletmek istediği meselelere tahsis etmiıtlr. Terbiyeci .. rin, üzerinde ehemmiyetle 
durdukları bu mevzu etrafında yapdan anketleri ve ahnan neticeleri aıağıda okuyacaksınız. 

TDrklye Ecn eb1 

1400 Kr. 1 .. ne 2IOO Kr. o o o 
750 " 6 Ay 1500 • 
400 • 3 Ay 800 • 
150 • 1 ~y 100 • 
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet aırasiyle ao, 16, 9, 
3,6 liradır. Abone bedeli peoindlr. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap lçln mektuplara 10 kurullult 
pul ilAvesi 14zı.mdır. 

• • 
IMTI HANLARIN 

Mecliste 
Başvekili 

Dinlerken 

Hakiki Kıymeti 
Dosimoloji. ilmi pedago • 

jinin yeni teşekkül eden 
bir şubesidir ki mevzuu, im
tihan sistemlerinin tetkikidir. 

~~~~Yazan~~~~ 

D emokrasinin en bllyilk faydala
nndan biri de her teYln hal • İmtihanların ve müsabakala -

kın gözü önünde cereyan etmesi, n rın içtimai teşkilatımızda oynadık
halkın muvafakat ve rizasiyle yapıl- ları mühim rolü biliyoruz. Genç -
masıdır. Ierin kıymetleri ve mukadderat • 

Sadrettin Celal Antel 
Evvelce siyaset gizli bir işti. Dev- ları bu imtihanlara ve müsabaka

let ıizll ittifaklar yapar, milleti bil- lara göre taayyün etmektedir. Bi
yük taahhütler altına sokardı da, naenaleyh, fertlerin hakiki kıy
memleketin bundan haberi bile ol • metlerinin ve kabiliyetlerinin ob
mazdı. jektif ve isabetli bir surette tahak 

Halbuki timdi bilhassa demokra- kukunu mümkün kılacak imtihan 
silerde devletin her hareketi, mille- sistemlerinin meydana gelmesme 
tin ıözü önünde cereyan ediyor, her yardım edecek olan dosimolojinin 
kararı onun muvafakati alınarak ve- tetkikleri, bütün mektep adamla
riliyor. rmı yakından alakadar etmekte -

Berlinle Roma Milanoda askeri dir. 
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J! bir ittifak aktedlyorlar. Bunu mille· Meselenin ehemmiyetini teba • 

tene sormaia, ne de karar vermeden ruz ettrimek için peşinen söyllye
evvel onun muvafakatini almaia ili· lim ki, imtihanlarda talebeye tak· 
zum ıörmtlyorlar. dir edilen not, sade namzedin zati 

Totaliter devletlerde her şey ıiz- kıymetine delil, fakat ayni za
ti ol111ar, ve emrivakilere dayanıyor. manda ve büyük bir mikyasta, 
Halbuki İqilU ve Framu hiilupnet· mümeyyizin şahsiyetine tabidir. 

Bu grafik, mQmeyyizler arasındaki takdir farklarını ve muhtelif milmeyyizlerın 
ayni imtihan kAiıdına takdir ettikleri notlardaki tebalilfQ cöster.iyor .. 

leri her adımlan hakkında millete Binaenaleyh bu enfüsi amil, her 
hesap vermete mecbur otuTorlar. imtihan notunun manasını ve kıy

metini değiştirmekte, imtihana kar 
şı itimadımızı azaltmaktadır. * Dün BUyllk Millet Meclisinde 

a.,vekilln, İngiliz - Türk Akdeniz Menşei enfüsi olan bu hatanın 
kal'!ılıkh anlaıması hakkında ver. :-= .. v:ı~:-:.;~~=; 
diii malAmata dinlerken •-• dB - Bunu ortadan kaldırmanın çare • 
!filndilm ve göpüm sevinçle kabar • 1 . nol rAir'l 

-. ....... --.: .. --:- -.......tüÜ ..._ i6ee tı09- !:____ crı ;:..:;;.~"---~.......-. 

ferruahna kadar düıünen, bu men· İşte dosimolojinin tetkik ve 
faati korumak için ı.er tülü tedlm- halletmek istecüji meseleler bun· 
lere baş vuran hllk6met, siyasi bir lardır. 

mümeyyizlerin takdir ettikleri 
notlardır. Burada (enfüsilik emsa
linin - Coeffiscient subjectif} ku -
surdan çok fazla olduğu hayretle 
görülmektedir. 

Namus ve salahiyetlerinden şi.lp 
he edilmeyen altı milmeyyizin ay
ni imtihan kllıdına takdir .ettikle
ri notların arasında, - 20 üzerin -
d n - .u büyük farklar vardır: 

Fransızca kompozisyon 13 
Felsefe ve IAtlnce 12, 
İngilizce, fizik, matematik 8,9 

taahhüde lirmeden evvel Partide 
mUzakerelerln bütün safhalan hak • oosimoloji, sekiz on senelik Hayretle görüyoruz ki. şahsi 
landa halkm mtb s m.,;0 • jzab•6 bir hayata malik olmakla takdirin, enfüsilik emsali -
veriyor, ve sonra bir taahhüde gire- beraoer, Giilarıe ••i • ıolıı "esh nin asgarl bir rol oynadığı zanne-
celi zaman bunu bütün millete ha _ tetkikler yapmıştı. Bunlardan en dilen fizik ve matematik dersle -
ber vererek Millet Veldllerlnın n:r.a ehemmiyetlisi, hiç şüphesiz, imli- rinde de, mümeyyizler arasında 
Ye muvafakatini istiyor. han ve müsabakaların metod ve bu kadar büyük farklar hasıl ol • 

Bu hareket, TUrklyenln siyasi ha- teknikleri, pedagojik ve içtimai e- maktadır. 
yatında mühim bir terakkinin ifade- hemmiyetleri üzerine enternasyo- Muhtelif mümeyyizler arasın • 
sidir. nal bir anket tertip etmiş olan Kar daki bu takdir farkları, fU netice-

Bu beyanattan sonra Tilrk mnie- neci müessesesinin (Dotation Car- leri tevlit etmektedir: Fellefede 
ti, dünya buhranı muvacehesindeki negie) Fransız komisyonu tarafın- 100 namzetten ancak 10 tanesi bü 
vaziyeti öğrenml,tir. dan bakalorea imtihanları üzerine tün mümeyyizler tarafından müş-

Akdenize inen tehlike kal'Ş!Smda yapılan çok esaslı bir tetkiktir. tereken kabul ve 9 tanesi mütte-
emni•et ve f-tfkı•untn ....____ . Bu tetkik iki kısmı ihtiva et • filcan reddedilmiştir. Binaenaleyh 

" 
18 

.. av.-...aaı ı- mektedir·. b 1 k 1 ~ alınan tedbirlere vakıf obn u 19 namzet istisna edi ece o ur· 
t V Uf • 1 - 1930 senesi Bakalorea im- sa, bütün digy erleri yüzde 81 i, mü-
111'. e millet vekUlerl can ve gönlll-

_._ tihan dosyalanndan (Fransız • meyylze göre kabul veya reddedi· 
ucn alkıtlarla htlk6metln bu ha1'e • 
kednt tasvip ve takdir etmlılerdlr. ca kompozisyon - felsefe - !itince lecektir. 

versiyon - ingilizce - fizik - mate Diğer branşlar için bu yüzde * matik) derslerine ait olmak üzere nisbeti daha az olmakla beraber 
Tan, ötedenlferl dünyayı harp her birinde 100 imtihan kağıdı a- yine mühimdir: Fransızca kompo-

tehllkesine sokan, Balkanlarda hu • lınmış bunlara, 6 resmi mümey - zlsyon için yüzde 70, !itince, fizik 
zur ve emniyeti bozan, taahhüt, mu- yiz (Examinateurs) tarafından ay - ve ingilizce için yüzde 50; mate -
ahede ve mukavele tanımayan dev· rı ayrı numara takdir ettirilmiş - matik için yüzde 36. (Lutfen gı 9 

Jetler kaqıaında Türkiyenln daima fiğe bakınız). el ı__ tir. 
enıoaı-asllerle beraber Kitmesi lü - tı - ikinci tecrübe, yalnız bir Muhtelif mümeyyizlerin aynı 

zuınu üzerinde durmuş, her vesile i- derse ait olarak yapılmıştır. 3 ta- imtihan kağıdına bu kadar aykırı 
le bu davayı müdafaa etmiştir ne fransızca kompozisyon kağıdına notlar takdir etmelerinin sebebi 

Nihayet hldlseler bize hak ver • 76 mümeyyize (examinateurs) not nedir? 
:ırınif, Türkiyeyi tehdit eden tehli- takdir ettirilmi§tir. Mümeyyizin şahsiyetinin, mi • 

enin hanıt tarafta bulunduğu artık Bu tetkiklerden çıkan mühim zacının, itiyadlannın burada en mü 
-~it olmattar. Bis keadi emniyeti - neticeler ıunlardır: him rolü oynadıiı muhakkaktır. 
lnizl, lstlldilimlzi, bütünlüğiimüzil 1 _ Her mümeyyizin verdiği Yukarıda mevzuu bahsettiği _ 
lı:oruınak için htlktmetht akdettifi bu 
•nlaıınayı en tabii bir hadise telli:- 100 notun vuatisi alınarak onun ,----
lı:t müsamaha veya şiddet derecesi tes 1 lllif 
1 edtyor, ve bfltfln blblmlzle alkış- bit edilmicıtir. Meseli latince irin 
ıyo111z. ., " 

Çanaldcalede Bir 
Kamyon Kazası 

CanakkaJe (TAN) - Buradan bir 
~k Yolcu ile Erenköyüne ıitmelde 
~- 93 numaralı kamyon ile Halilli 
--.nuıden gelen 4 numaralı et kam· 
~u·, Erenköy civarında çarpıfDUf
d dır. Sekiz yolcu muhtelif yerlerin
'N:~ Yaralanını§lardır. Şoförlerden 

kaçmıştır. • ıt 

bir mümeyyizde 100 notun va~ati· 
si 3.15 diğerinde 9.37 dir. (Tam 
not 20 üzerinden) aralannda yüz
de 80 derecesinde çok büyük bir 
fark görülmektedir. 

2 - Notlann (dajılışı - disper
sion) na aöre de mümeyyizler a -
rasında büyük farklar görülmek· 
tedlr. 

Bazı mibneyylzler sıfırdan yir
miye kadar bütün notlan kullan • 
nuflardır. Dilerlerl, yalnız birkaç 
not etrafmda dolaşmışlardır. Me -
sell bir mümeyyizin bütün notla-

M üreftede Zelzele n sıfınn etrafında, diğerinin ise 
J\t on numaranın etrafında toplanmış 

ilrefte, 12 (A.A.) - Buıün saat tır. 

miz tecrübede, milmeyyizin biri, 
Descartes ile Paacah XVIII inci a
sırda gösteren namzede 20 üzerin
den 2 numara vermi§tir. Halbuki 
diğer bir mümeyyiz bu hatayı sa· 
dece bir dalgınlık eseri olarak ka
bul etmiş ve ayni talebeye 11 nu -
mara takdir etmiştir. 

En lptidli mantık ve adalet e-

saslariyle tclü edilemeyen bu va
ziyete nihayet vermek için ne yap 
malıdır' 

l lk akla gelen hal çaresi, her 
imtihan kağıdını bir çok 

mümeyyizlere tetkik ettirmektir. 
Tetkik edenlerin adedi nisbetinde 
o imtihan kifıdının hakikt kıyme· 
tini anlamak mümkiln olacağı dü -
şünülebllir. 

Hesap edilmiştir ki hakiki bir 
not elde etmek için, bir imtihan 
klfıdmın; felsefede 127; fransızca 
kompozisyonda 78; matematlkt~ 

13 mümeyyiz tarafından tetkik e
dilmesi lazımdır. 

Bedihidir ki bu, kabil tatbik, a
meli bir prose de değildir. Bunun
la beraber, dalına aklımızda bulun 
ması lazımdır ki, felsefe ımtiha • 
nında bir namzedin kağıdına ha
kikt kıymetine uygun bir not tak
dir edebilmek, 127 takdirin vasati
sini almakla mümkün olabiliyor. 
Halbuki, imtihan klğıdı yalmz bir 
mümeyyiz tarafından tetkik edilen 
zavallı namzedin istihkakına göre 
numara ala.bilmesi için 127 de bir 
ihtimal mevcuttur 

Fakat, teşekkü~ olunu; ki bO -
tün talebe için bu, varit d~ldir. 
Diğer tetkikler göatermişt!J' ki not 
takdirdeki bu tereddüt, bilhaua 
mutavassıt kıymette olan lmiban 
kağılanna aittir. Bunun içindir .ki, 
imtihan kitıdı ha.kiki kıymetine 
göre 20 üzerinden 12 numaraya 

::20 raddelerinde gu·· rültülü bir ~ı zel- 3 - Fakat asıl enteresan olan, 
e oldu. Zarar yoktur. 

aynı imtihan kağıdına muhtelif 
N evyork Cihan Sergisindeki fıskiyelerden bir kaçının gece 

ışıklı İ!}leylşlerl.. 

layık olan bir namzet yüzde dok • 
san beş ihtimal ile kabul edilecek
tir. 

Buna mukabil 20 üzerinde 3 
den fazla numaraya h:ıkikaten 

müstahak olmıyan namzetler, yüz 
de 99 ihtimalle reddedileceklerdfr. 

Mutavassıt vaziyette kalan, ba
zı mümeyyizlerin takdirlerme gö -
re geçecek. diğerlerine göre kala
cak olan namzetler, imtihan kağıt
lan, 20 üzerinden 8 den fazla ve 
12 den eksik numaraya h<ıkikaten 
müstahak olanlardır. 

Bunları feda etmek, tesadüfe 
terketmek doğru olur mu! 

Şüphesiz olmaz, çünkü bunlar, 
ekseriyeti tefkll etmektedir. Fil -
haldka, felaefe imtihan kiğıtlanna 
takdir edilen notlan tefer:uatı ile 
tetkik edecek olursak görünür ki 
100 namzetten ancak 10 tanesi, bu 
gün mümeyyizlere göre vasati no
tu kazanmışlardır. 9 tanellinin bü
tün mümeyyizlerce vasatTnin aşa -
ğısında not takdir edilmiştir.· 

Geri kalan ylnl yüzde 81 l, ki
lıdı tetkik eden mümeyyfze göre 
kabul veya reddedileceklerdir. 

Bu mantıksızlığın, adaletsizll
lin önüne geçmek için iki 

care ,daha vardır. 
Bunlardan biri, ananevt lmti

nan tarzlarının birine, namzetle -
rin bilgilerini ve kabiliyetlerini oh· 
jektif ve isabetli olarak takdiri 
pı~ kıı.n temleri CUllan -
maımz.. lu, 87ft bir makalenin 
mevsuunu tefldl edecektir. 

Dfier çare de §Udur: Ananevi 
imtihan sistemi muhafaza edilmek 
istendill takdirde, imtihan klğıt -
lannı tetkik eden bütün mümey 
yizlerin riayete mecbur o'lacaklan 
bazı esaslar ve kaideler tesbit et • 
mektir. 

Carnegle komisyonu, bı.ı imti • 
han kağıtlarını tetkik eden mü -
meyyizlerden her birin~. kendi 
takdirlerine esas teşkil eden pren
siplerin neler olduğunu sormuş • 
tur. Alınan cevaplardan, bu pren
siplerin birbirlerine çok başka ol
duğu görülmüştür. Filhakika bun
lardan bazılan imtihan klfıtla -
rında tebarüz eden zekaya. diker
leri bilgiye, başkalan üshiba ve 
imlaya ehemmiyet vermışlerdir. 

Bunlardan biri, verilen notun, im
tihan kijıdı okunurken mümey • 
y.izle namzet arasında teeuüs e -
den sempati veya antipatiye tabi 
olduğunu söylemiştir. 

Acaba, mümeyyizlere (Docimo
Jope) deraleri vermek suretiyle on 
lann phsiyetlerinden, mizaç ve 
itiyatalnndan mütevellit o!an bu 
takdir hatalarının önüne geçmP.k 
kabil olacak mıdır? 

İhtimal buna az çok muvaffak 
olunacaktır Bununla beraber an
ket bize g&terlyor ki, ayn! pren -
slplerden mülhem olduklu:m söy
leyen mümeyyizlerin ayni imtihan 
klğıtlarına takdir ettiklen notlar 
arasında da büyük farklar vardır. 

Fakat. her şeye rağmen terb; -
yeciler bu esas meseleyi tetkik ve 
halletmek mecburiyetindedirler. 
Hatta bunda çok geç kalmışlardır. 

Claparecle'in dediği gibi, bir 
namzedin kıymetini takdir etmek 
için, uzunluğu onu kulla1'1an ele 
göre değişen bir lAstik metre kul
lanmakta denm edemeyiz 

Btr gencin mukadderatuıın ek
seriya bütün .hayatının. ltendine 
göre bir takdir tarzı olan yahut ih-
timal sadece iyi yemek vememiş 
veya canı sıkılmış olan bir mü
meyyizin keyfine tabi olmaması 
lazımdır. 

Bu, en basit bir adalet mesele
sidir. 

Sulh Duası 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Geçen hafta Ceuyirde ruhanQe. 
rin bir konıreıi oldu. Papa 

bir Tllrk ıuetecislnin tabiriyle 
"Mukaddes Peder" bu kongreye gön
derdlii mesajda bütün din adamlan
nı sulh için duaya davet etti. 

Bastın de Danzlı meselesini hal 
letmek için Almanya ile Polonyanı 

UUIDI bulmak vazifesini Papa he
rine abyor, alikadar devletleri b~ 
sulh anl8fmUllla davet ediyor. 

CesaylrdeJd papalar sulh iç· 
dua ede dununlar, Papa J»u defa iı 
duadan realiteye döküyor. Papam 

bu sulh teşebbüsünde samimi ohlu 
ğunu kabul edebiliriz, aksi bir d 
adamına yaraşmaz. Amma, sulh an 
l8fmasına Kiclecek liderlerin dini de. 
ahlakı da ellerinde sihirbaz değne 

gibi kullandıklarını bildiğimiz 1 i 
bu teşebbüslin sonundan bir şeyler. 
çıkacaiuu pek ummuyoruz. 

Nasıl ümit edelim ki, Çekoslov 
meselesi ortaya çıktılı zaman bilt 
sulhseverler ispumozlar geçirdilft 
Chamberlain soluk soluğa Münib 

vardı, görüştüler, konuştular, dön 
te Nuhun ıemisinden uçan güverci 

gibi insanbğa sulh getirdiğini müj 
deledl. Bir batın için sulh emnly 

altına alandı dediler. Çekoslovak h 
dutlannın şimdiden sonra selime 
oldutunu söylediler: 
Sulh içinde geçen aylar zarfında h 
bin kazanlan kaynadı, yeni istilila 
projeleri yapıldı, garanti edilen hu 
dutlardan sulh melükesini dafa 
çırdılar, o zaman sulh olduğuna lna 
nanlar mahmur mahmur gözle 
ojıqturdular, Chamberlain; 

- Bunu hiç ummuyordum. DetlL 

Fa.kat bu sulh anlatması demok 
rasiler hesabına vakit kaybetmek 
ten, daha bir çok toprakların isti 
altına ıirmeslnden başka bir net 
vermedi. O zaman Almanya ile in 
gllterenin arasını bulmak \"azil • 
Mu solini füerinc almıstı. 

~ 

Şimdi Almava ile Polonyum 
rasım bulmak vuffeıinf Papa flR 
ne akıyor. Efer taraftan kandınna 
yine bir tayyare ile uçuş, yine Vali 

kanda tatlı dille konuşmalar olac 
vaatler, teminatlar verilecek, be 

de Papanın başına bir sulh çele 
takılacak ... Aradan ıeçen zaman u 
fında harp kuanlan yine kaynaya 

cak, harp planlan, projeleri yaplla 
cak, hudutların birinde sulh baki 

sinin namusuna tecavüz edildiii za
man yine demokrasiler; 

- Bunu hiç ummuyorduk. 

Sesiyle uyanacaklar .•• Bu arada 
müşterek emniyet tedbirleri ıevıe • 

yecek, arada daha bir iki kurban ve-> 
rllecek, ondan sonra milletler ve 
devletler; "bu artık çok oluyor" diye 
hiddet edecekler. Fakat şimdilik kü
çük milletlere, Cezayir papas1arlyle 
beraber sulh duasına çıkmaktan bas
ka it kalmıyor. Çünkü her biri kendi 
küçük davalarını halletmek için bir· 
birlerile uğraşırlarken, harp ilihesl 
hepsini birden, büyük imparatorlu • 
ğun haritasına ilave için açık kalan 
kapılardan kolay kolay giriverecek. 

İşimiz Allaha \'e dua!·• kaldıysa. 
şu Cezayir papaslan Balkanlılana 

birbirleriyle anlatıp, bu selin iinilne 
duvar kurmaları için de dua etsin • 
ler. Çeko.lovakyadan sonra aulhfba. 
ikinci lffdl Balkanlar, ve Damictir. 

Karabük Fabrikalan 
A~ılıyor 

Zafranbolu, (TAN) - Karabük 
"Demir - Çelik fabrikalan umum 
müdürlüğüne tayin edilen Sümer 
Bank umum müdür muavini Halit 
Civelekoğlu, yeni vazifesine baş~ 

mak üzere buraya gelmiştir. Umum 
müdürlüğün mevcudü devralma ifi 
14 Mayıs günü akşamına kadar bite
cek ayni gün Karabük Sümer ~ 
bürosu llğvolunacak ve 15 Ma 
Demir - Çelik fabrikalan um 
müdürlüğü resmen faaliyete geçe
cektir. 

Karabük fabrikalarının küşat :-es
mi Cümhuriyet Bayramında yapıla
cağı, fabrikanın daha evvel işlemiye 
tamamen hazır vazi~ete gelecegi 
mulmaktadır. 
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Bugün Taksim stadında Haydarpaşa Lisesi ile final maçım yapacak olan Işık Lisesi takımı 

Tan Sildi Finali 1 Atletlerimiz 1 

Bugün Haydarpaşa ve 
Işık Liseleri Şildin Final 
Maçını Yapacaklar 

Dün Mısıra 
Gittiler 

Mısır atletizm federasyonunun da
vetile Mısırda yapılacak atletizm mü
sabalr.alanna iştirak edecek olan at
letlerimiz dün Adil Girayın başkan-

Tan şildinin dömifaıalinde Haydar 
paşa lisesi, Istanbul Erkek lisesini sı
kı bir karşılaşmadan sonra 3 - 1 ye
nerek finale kaldL Bugün Haydarpa

şa - Işık liseleri Taksim stadında fi
nal maçını yapacaklardır. 

Şampiyonanın elene, elene en sona 
kalan bu iki kuvvetli takımı şampi
yonluk için bugün son gayretlerini 
sarf edeceklerdir. 

Bu maç için bir mukayese yap
mak güçtür. Bugüne kadar yaptıkla
rı oyunları gözönünde tutarak şöyle 
bir tahmin yapabiliriz. 

Şildi kim kazanabilir? 
Haydarpaşa lisesi şampiyonada en 

kuvvetli rakiplerle karşılaştı. Hayri-

yelisesini yendikten sonra en mü
him maçını Boğazici lisesile yaptı. 
Bu maç şampiyonanın en çetin oyu

nu oldu. Birinci sınıf futbolcülcri a
rasına almış, munt::ı.zam çalıştırılmış, 

Boğaziçi, Haydarpaşa karşısında mağ 

lfı.p olarak tasfiyeye uğradı. Bu gali
biyet IIaydarpaşanın kuvvetini açık 
bir şekilde ortaya koydu. Son karşı
laşmada Istanbul lisesini de 3 - 1 yen
rniye muvaffak oldular. İstanbul li

sesi de şampiyonanın en kuvvetli ta

kımları arasında yer almaktadır. Ga

latasarayı yenerek tasfiyeye uğrat!ııa 
sı bunu isbat etmiştir. 

Haydarpaşa kalecisi en iyi kaleci· 

, ~;,,_ ~ 
', ,«"3'*1;~~t:r.:-: ·. 
;; f:.• 

', '1 • 

Bugünkü maçın galibine 
verilecek Tan şildi 

! lığı altında Istanbuldan hareket eti mişlerdir. 
Atletlerimizin Yunanistanda hazır

lık çalışmaları yapması için telgraf
la Yunan atletizm federasyonuna mü 
racaatta bulunulmuştur. 

Güreşçilerimiz 

Döndüle r 
Avrupa şampiyonasına giden milli 

güreş takımımız dün sabah avdet et
miştir. Güreşçilerimiz bu seyahatle
rinden memnun görünmekte, yalnız 
hepsi de şanssızlıktan şikayet etmek
tedirler. 

- -...:..-0---.... 

Kur.+der-•ı;._;._ M. . .... 

Balıkesire Taşınacak 
Balıkesir - Merhum Kurtdereli 

Mehmet Pehlivanın ailesine Beden 
Terbiyesi Genel direktörlüğünce gön
derilen yüz lira, vali ve bölge başka
nı Ethem Aykut ile bölge bB.§kan ve
kili Naci Kodanaz tarafından, K.urt
derelinin ailesine ve oğluna veril
mişir. 

Namdar pehlivanımızın Kurtdere 
köyündeki kabri Balıkesire nakledi
lecek ve Genel direktörlükçe verile
cek tahsisatla mezarı tanzim oluna
caktır. 

ler arasında bulunma.lctadır. Müda-1 ---o---
raa, şuurıu bir oyun oynuyor, rnua-1 Galatasaray - Şişli 
vin hattı, futbolü anlamış oyuncu -1 
!ardan mürekkeptir. Haydarpaşanın yarın Karşılaşıyor 

Süleymaniye Kupası 

Maçları 

en kuvvetli tarafını muhacim hattı 

teşkil etmektedir. 
Fikret, klüplerimiz arasında bile 

yer alacak birinci sınıf bir oyuncu

dur. Topa hakimiyeti, bu hakimiyet

le beraber devamlı sürati, her vazi

yette şüt atma kabiliyeti takımının 

galibiyetlerinde amil olmaktadır. 
Uç orta iyi anlaşıyorlar. Kombine 

bir oyun oynamakt:ıclırlar. Gazanfer 

de birinci sınıf bir futbolcü ovunu 

çıkarmaktadır. 

Böyle bir hatta maııKıyet muvaf

fakıyetlerinin en büyük amilidir. 

Işık Lisesi 
!şık oynadığı oyunlarla şampiyo

nada nazarı dikkati celbetmiştir. Mu
hakkak, Haydarpaş:ıya nazaran da 
ha şanslı takımdır. Binnisbe zayıf 
rakiplerle karşılaşarak finale kaldı. 
Bu takım içinde de birinci sınıf fut

bolcüler bulunmaktadır. Salim gibi 
bir oyuncunun müdafaa hattında yer 
alması kuvvetli bir müdafaaya ma
likiyetini göstermektedir. 

Netice: Bugün çok güzel bir oyun 
seyredeceğimizde hiç şüphe yoktur. 
Yukarda yazdığımız gibi Hayd::ı.rpa

~anın oynadığı oyunları, aldığı neti
celeri nazarı itibara alacak olursak 

galibiyeti az bir ihtimalle Haydarpa
şa lehinde görmek icap eder. Maa
mafih netice için ma~tan evvel kati 
bir şey söylemek mumkün değildir. 
Bakalım Tan şildine ilk defa ismi

ıai hangi takımımız yazdıracak? 

Yarın Galatasaray birinci takımı, 
Şişli ile Taksim stadında saat 10.30 
da bir karşılaşma yapacaktır. 

Sarı kırmızılılar son maçlarında ta
kımlarını düzelterek muvaffakıyetli 

neticeler almağa başladılar. Bu mü
sabaka ayni zamanda Galatasary -
Fenerbhçe maçına hazırlık mahiye· 
tinde de olduğu için alaka uyandıra
caktır. Galatasaraylılar Fenerbahçe
ye karşı çıkaracakları takımı tecrü
be edeceklerdir. Bu müsabakavı Ta
rık idare edecektir. 

Galatasarayı n 
Bir Müracaati 

Galatasaraylılar malbm hadiselerle 
milli kümenin ilk haftasında Beşik
taş karşısına çıkmıy arak hükmen 
mağlup sayı1mışlardı. 

Sarr Kırmızılılar Beden Terbiyesi 
Genel clirekörlüğüne yaptıkları res
mi bir müracaatle bu maçın tekra
rını istemişlerdir. Genel Direktörün 
Kırkpınar güreşlerine gitmesi dola
yısile henüz bu müracaatlarına bir 
cevap verilmemiştir. 
~ 

Süleymaniye klübü sanasınaa ya
pılmakta olan kupa maçlarına yarın 
devam edilecektir. Şu karşılaşmalar 
yapılacaktır: 

Saat 10.30 da Altıok - Eyüp, saat 
13.15 te Süleymaniye - Akınspor, sa

at 15 te Davutpaşa - Alemdar, saat 
16.30 da Şişli - Topkapı. 

Okullar Muhteliti • istanbul 
Muhteliti Maçı 

İstanbul maarif spor bölgesinin te

şebbüsü ile 19 Mayısta Kadıköy Fe
nerbahçe stadında Tan şilai yapan o

kullar muhteliti ile lstanbul muhte

litinin bir karşılaşma yapacağını yaz
mıştık. Futbol ajanlığı Beşiktaş takt

mmı takviye ederek okullar muhteli
tine çıkaracaktır. 

Kırklarelinde Kakava 

Bayramı 

Kırklareli (TAN) - Kasabamız 

halkının kakava tabir ettikleri 7 ma-

Matbuat Takımının Maçı yıs bahar bayramı, bu sene pazar gü-

Yaptrğı oyunların ekserisini kaza- ı nüne rastladığı için, geçen senekiler
narak maçları alaka ile takip edilen den pek parlak bir surette tesit olun
Matbuat takımı uzun zamandanberi muştur. Bütün Kırklareli ve yakın 

futbol sahasınd:ı görünmemekte idi. köyler halkı, eski ananeye tevfikan, 
Bakırköy tekaütlcri Matbuat takımı- ! Asılb ı· k" .. k t · 1 d" • .. 1 ey ı oyunc a ın e mış e!' ır. 
nı yarın bır kar~ıl .. şma yapmak uze- ı 

d t t · ·ı· Bu da et· k bul 

1

. Dere boyunca devam eden bodur boy re ave e mışı ır. v ı a 
eden Matbuat "':akımı yarın Bakırkö- lu söğüt ağaçlarının altında binlerce 

yüne gidecektir. 1 aile eğlenmiştir. 

GAZETELERLE 
· ş~KALAR _, 

_E_K_O __ N _O~_M_i 1 
.. 

Kahve Koyun Mıntakalarında 
Yün Satışları G azetelerde okuduğuma göre, 

Yazan: Naci SADULLAH 

Faşist fırkası karar vermiş: 

Bugünden itibaren, faşistlerin kahve 
içmeleri yasakmış! Son Günlerde Arttı 

Bu karardan da anlaşılıyor ki, Koyun yetiştiren mıntakalarda yün ı--
faşisiler kendilerini yavaş yavaş per- satrşları arttı. Bu senenin bütün yeni ,....----·-------, 
hize ahştırmaktadır1ar. kırkım yapakları angaje edilmek ü- f BORSA \ 

Bu isabetli gayretlerinden de bel- zere yerli fabrikaların gönderdikleri 
li ki, faşistlerin ileriyi görüşleri hay- -eksper heyetleri geniş ölçüde yapak 
1i keskin!.. Fakat, bu kararlarının mübayaasına devam ediyorlar. Ban
vereceği fena bir netice var: Şimdi dırma, Karabigaya da eksper gönde
dünyanın bütün kahve tüccarları, rilmiş ve mal toplanmasına başlaıı

ve kahvecileri, faşizme düşman kesi- mıştır. 
leceklerdir!.. Halbuki, bana kalırs:ı, Yerli fabrikaların devlet siparişle 
faşistlerin kahveden gördiikleri 7.a - rini zamanında verebilmek için faa
rar, bu derece büyük değildi!.. liyetlerini artırmışlardır. Gelen muh-

İtalyanın, o karar yüzünden uğ- telif tipte yapakların piyasamızda 
rayacağı büyük bir ziyan daha var: bekletilmeksizin fabrikalarımız tara
Şimdi, kahve bulamamak korkusu fından satın alınması bunu göster • 
ile, bir çok tiryaki seyyahlar, İtalya- mektedir. Ihracatçılar dahi iyi fiyat
ya gitmiyeceklerdir. la.rla yapak toplamağa devam ediyor-

Acaba, kahve tiryakisi, faşistler, lar. Düne kadar satılan yapakların 
bu kararı nasıl karşılayacaklar der- miktarı 50 bin kiloyu geçmişti. Bu 
siniz? Bana kalırsa, onlardan bazıla- mallar kıvırcık tiptir. Izmirde de Ar
rı, hiddetleriiıi, kahve yerine bro· navut denilen kıvırcık yapakları da 
mür içerek yatıştıracaklar, fakat ba- fabrikalarımız kilosc. 62 kuruştan 
zıları da, faşizme ihanet ederek, gizli mübayaa etmektedirler. 
gizli kahve içeceklerdir. Kars ve Erzurum mıntakasmın 

ı 
1 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdaı .... 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Var~ova 

Buda peşte 
Bükre:ı 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 
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ÇEKLER 

5.93 
126.6525 

3.3550 
6.6625 

28.4550 
67.84 
50.8250 
21.54 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.7875 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5425 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
O takdirde, yakın bir günde, gn- renkli yapaklarına ihtiyaç ve talep 

zete sayfalarında şöyle bir kariktür artmıştır. Butiplere büyük iş açıla- 1938 % 5 ikramiyeli 

göreceğiz: Perdeleri sımsıkı kapatıl- cağ1 söyleniyor. Ceyhan mallarından Sivas - Erzurum III 
19.-
19.68 

iki yüz bin kiloluk büyük bir parti Anadolu Mümessil 
mış bir oda ... Bir dolabın içinde fıkır de yerli fabrikalarımız tarafından peşin 
fıkır kaynayan bir cezve... Anahtar l 

19.30 

deliğinden dışarısını gözleyen telaslı 
bir kadın. V c bu resmin altında da 
şu yazı: 

"- Bir faşist kahve pişiriyor!" 

* Rakıya tarziye 

"- Hiç şüphesiz, dünyanın en 
murdar içkisi :rakıdn:-!" cümlesiyle 
başlayan bir makale okudum. Rakı-

satın alınmıştır. '---------------

Tiftik Satıhyor 
Bir kaç ihracatçı firmanın hep bir

den tiftik mübayaasıııa başlamaları 
110 kuruştan satılan Eskişehir mal
larını 115 kuruşa fırlatmıştır. lngil
tere ve Almanya hesabına mal top
lanmasına başlanm1şt1r. Toplanan 
malların tipleri muhteliftir. Şehrimi
ze gelmiş bulunan bir Ingiliz fabri
ka mümessili de ayrıca mühim bir 

Kuzu ve Oğlak Derisi 
İhracatçıların Sovyet Rusya, Al 4 

manya, Fransa, Cekoslovakyaya gön
derilmek üzere evvelce yapılmış o
lan kuzu ve oğlak derisi siparişleri i· 
çin mal toplam:ığa başlamaları fiyat
ları yükseltmiştir. Oğlak derileri çif
ti 140 kuruşa, kuzu derileri ise çüti 
180 kuruşa fırlamıştır. Bilhassa Trak 
ya ve Denizli tiplerine istek artmış

ya, şaraba, viskiye, hulasa, bilcüml~ 
içkilere ateş piisküren bu yazının, ~rti tiftik mübayaa etmiş!jr. tır. 

"Ye ilhilal" eisi Fahrctti.u · 
ara ından yazıldığını zannettim. iÇ l'l IA::>ALAJ( : 

Halbuki, bu yazının altına, -mut
laka fanbşlıkla olacak - "Peyami Sa
fa" imzası girmemiş mi? 

Bana kalırsa, üstat, yarın bu 
"müessif" yanlışlığı tashih edecek, 
ve "rakı" ya tarziye verecektir! 

* Matbuat takımı 

Bizim kırkını aşm1Ş meslektaşlar, 
şaka şeklinde başlayan bir işi yavaş 
yavaş ciddiye bindirdiler: Gazeteler
de okuduğuma göre, bu hafta da, bil· 
mem kaçıncı maçlarını yapacaklar -
nıış. . 

Matbuat takımının, bu seferki ma
çını Bakırköyünde yapışı bana. hayli 
isabetli göründü: Çünkü, maazallah 
"baş" ları bil' kazaya uğrarsa, tedavi 
müessesesi yakındır. 

Gazeteler vasıtasiyle oyunculan 
davet eden takım kaptanı: 

- Azalarımız, futbol lcvazımla
riyle birlikte gelsinler!" buyurmuş. 

Bizim geçkin meslektaşların "fut
bol levazımları" arasında neler bu
lunduğunu bilmiyorum. Fakat onla
ra tavsiye ederim: Futbol levazımln
rını hazırlarlarken, şunları almayı 
da wıutmasınlar: Birer kasıkbağı, 

birer göbeklik, birer şişe ko:rdyal, bi
rer şişe de ... Kuvvet şurubu! .• 

* Hepsini kırdılar mı? 

Yine gazetelerin verdikleri bir 
kara habere göre, koca piyasada hiç 
ceviz stoku kalmamış: Hepsini mi 
kırdılar yahu? 

Taşovanın Sulanması 

Meselesi 
Erbaa, (TAN) - Taşovanın Kel

kit ırmağı vasıtasile sulanması için 

yapılacak regülatör ve kanal projesi 

Nafıa Vekaletine gönderilmiş bulun

maktadır. Emin membalardan gelen 

haberlere göre Sular umum müdür

lüğü, regülatör için konufan parayı 

çok görmüştür ve umum müdür Sa

lahattin Büke, bunun azaltılması ça
relerini aramak üzere tetkikatta bu
lunmak için mıntakanııza gelecektir. 

Buğday Fiyatları 

Değişmedi 
Dün piyasamıza 117 ton buğday, 

55 ton arpa, 45 ton un, 30 ton çavdar 
gelmiştir. Buğday fiyatları değişme

miştir. Arpalarda 2 - 3 para yüksek
lik görülmüştür. Çavdar 4.14, yulaf 
çuvallı 4.22.5, kuşyemi 5.36, çalı fa

Menşe Şahadetnamesi 

Hakkında Kararname 
Men e şahadetnamelerinden B nüs

hasının tabi olacağı hükümler hak
kında yeni bir kararname çıkmıştır. 
Bu kararnameye göre bu nüshanui 
bir sene zarfında ibraz edileceğine 

dair taahhütname verilerek namları-
sulyesi 4.25, beyaz mısırlar 4.13 ku- na gelmiş havaleyi tahsil etmiş fir-
ruştan satılmıştır. maların bu karar tarihine kadar ta-

Köylüye El Tezgahı ahhütnamede yazılı müddetin bitme
sinden sonra B nüshaSlnı ibraz eden-

Dağıtıhyor !erin muameleleri Merkez Bankasın-
Anadoluda köylere tevzi edilmek ca tasfiye edilecekti. 

için sipariş olunan dokuma el tez -
gahları tamamen hazırlanmış ve bir 
kısmı da gönderilmiştir. Bu tezgah
lan tetkik etmek üzere şehrimize gel-

B nüshaları ibraz edilmemek do • 
layısile intaç edilmiyen hususi takas 
muameleleri de bu kararın hükümle-
ri dairesinde Merkez Bankası ve ta

miş olan Iktısat Vekaleti küçük sa-
kas tetkik heyetlerince tasfiye oluna-

natlar ğubesi müdürü Necati de caktır. 
Ankaraya dönmiıştür. 

Esnaf Tejekküllerinin 
Vaziyet i 

Ticaret odası nizamnamesi hüküm
lerine göre bilumum esnaf teşekkül
lerınin hukuk ve vezaifi ticaret ve 
iktısat müdürlükleri tarafından ida .. 
resi Iazım gelmektedir. Ticaret Ve

kaletinin yeni teşkilatı kurulur ku
rulmaz bazı vilay('tlerde teşkil etli.., 
lecek mmtaka ticaret müdürlük!eri
nın bu işi deruhte etmesi icap et
mektedir. Bu itibarla bütün esnaf ce
miyetlerinin mıntaka ticaret müdiir
lüklerine bağlanacağı haber alınmıŞ:. 
tır. 

. Bol Çilek Geliyor 
lki gündenberi piyasamıza Ereğli-

den ve Izmirden bol çilek getirildiği 
gibi yerli çilekler dahi piyasada art
mıştır. Buna rağmen fiyatlar hala 
yüksektir. Ereğli çilekleri 25-50, İz
mir çilekleri ile yerli çilekler 55- 60 
kuruştan toptan satılmıştır. 

Çürük Çoraplar Üzerindeki 
Tetkikler Bitti 

İpekli kadın çoraplarının çürüklü
ğünü gidermek için yapılan tetkikler 
bitmiştir. Çorap fabrikatörlerinin 
tekrar toplanmasına lüzum kalmanuş 
tır. Bu cins çorapların sağlamhğmı 
temin etmenin ancak kullanılan ipek 
ipliklerinin azan:i.i incelik derecesinin 
tesbit edilmesi ve ondan daha ince 
iplik kullanılmamasile kabil olacağı 

Deri Satışları 
Almanya için orta cins ve orta A

nadolu mallarından üç bin adet tilki 
derisi satılmıştır. Bu derilerin çifti 

4 - 5 liraya kadar verilmiştir. Ayrıca 
sansar derisi için istekler olduğunu 

ve bugünlerde mevcut 4 - 5 bin san
sar derisinin Jngiltcre için satılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Erbaada Tütün 

Satışları 
Erbaa, (TAN) - Şimdiye kadar 

bin çiftçi tütününü derambar etmiş 

ve satmıştır. Piyasa umumiyetle ilk 
devrelerdekinden daha iyi gitmekte

dir. Engin ve orta fiyatları. müstah
sili memnun ve tatmin edecek dere

cede tereffü göstermektedir. Yüksek 
kalite tütün fiyatlarının yükseleceği 
ümidi "vardır. Alıcılar, inhisar idaresi 
ve yerli firmalarla iki ecnebi şirket
tir. Piyasası Erbaadak.i fiyatlara ta
bi olan Tokat ve Niksar mınta!tala

rında da tütün alış verişi devam e
diyor. Köy mübayaaları henüz baş
lamamıştır. 

neticesine varılmıştır. Çorap işini tet
kik eden encümen işini bitirmi' ve 
Vekalete gönderilmek için raporunu 
hazırlamaı'ta baslamıstır. 



===~ 13 - 5 - 939 

Türk 

Dün Mecliste Akdeniz 
beyannamesini okuyan 

Başvekilimiz 

-ı 

Dün Meclisteki 

Nutuklardan : 

Biz, memleketimize 
1 

[ 

tevcih edilecek herhan- j 

gi bir tecavüze karşı 

tamamiyle hazırlanmış 

bulunuyoruz. Her teca· 
vüzü fek başımıza da 

defefmiye muktediriz. 

., 

Akdenizde Türk • lngiliz emniyet ve sulh beyannamesini tasvip eden Büyük Millet Meclisi ,-_ . . 
ı ıngıf terenın 

DENiZ KUVVETi 

bildiren lngiliz Başvekili Avam Kamarasında tarihi celselerden birind'e 

Devletin· Veraiği Kararın Akisleri 
Ha Dk 

Dün sabah, muhtelif kimselere 
sorduğum şayanı dikkat su

al şuydu: 
"-Eğer mihvere, veya demok

rat cepheye mutlaka girmek lazım 
gelirse, hangi tarafı tercih edersi
niz?" 

Sulh cephesinde mevki alışı : 
nıızdan evvel sorduğum bu suale 
nıuhatap olan ilk vatandaş• Temiz 
berber salonu kalfalarından Bay 
Hüseyin Pekesmerdi: 

"- Bence, dedi, bizim yerimiz 
aulh cephesindedir. F~at, bu cep
henin, Rusyayı da içine alması 
Şartiyle ... Eğer Rusyadan, İngilte

l'eden, Fransadan müteşekkil bir 
aulh cephesi, kurulur, ve küçük 
trıilletleri de içine alabilirse, dün
Yanın hiç bir tecavüzkar hareket -
ten korkusu kalmaz.'' 

'I * •tila seline karşı 
---------=-. 

Ayni dükkan kalfalarından Ha 
Jnit Takunt da ayni fikirde: 
ll "- İngiltereden, Fransadan ve 
h ttsyadan müteşekkil bir cephe, 

er türlü ihtirasları durdurabile -
cek bir kudrettir: Bugün, harbi ya 
rllcak olan şey de, durduracak o
g~n ş.~Y de kuvvettir. Sulh cephe· 
t ' dunyayı harbe sürüklemek is-
1 :Yenlerden kuvvetli oldukça, isti-
a Selinin önüne aşılmaz ve yıkıl
?l'ıaz bir bent çekilmiş demektir!" 

IJ * ~ clQ sorulur mu? -----b Taksim, alafranga Panorama 
ahçesi müstecirlerinden Cenap: 
"- Bu da sorulur mu? Biz de· 

~0krat milletiz: Demokratlanı 
karşı, Yani kendi prensiplerinüzı; 
arşı cephe alacak değiliz ya? 

1 eredd""t .• • * u suz ınanıyorıız 

"İzmir" gaırinosu garsonların-

dan Mehmet Akalın: 
"- Bu işlere karışmak bana 

düşmez ... Bu millet, başında bulu
nanların dikkatinden, ferasetin -
den emindir. Onlar, yarın bize, 
hangi cepheyi gösterirlerse, biz, 
vatanımızın selametinin o cephe -
de dövüşmekte olduğuna tereddüt 
süz inanır, ve o cephe, Çinde bile 
olsa, gider vuruşur, dövüşürüz!·~ 

* 'Sulh sevgimiz. samimidir 

özcan gazinosu sahibi Mehmet: 
"- Bugün için davet olundu

ğumuz cephenin adı üstünde: "~u~h 
cephesi" ... Şimdi, sulh cephesını 
bırakıp, istila emelleri güdenlerin 
peşlerine takılacak değiliz ya? 

Bugün, yer yüzünde, bazı aç, 
çıplak milletler var. Onların 
sulhe karşı samimi bir sevgi ve 
saygı gösterebileceklerine inana -
bilmek mümkün sayılamaz. Fakat 
Türkiye o milletlerden değildir. 
Türkiye mesut, ve müreffeh bir 
yurttur. Bu itibarladır ki, biztm 
sulh sevgimiz samimidir. 

• 

Ar=nketömü~ 
Binaenaleyh, bizim mecbur bı

rakılmadıkça dövüşmeyeceğimiz • 
den kimse şüphelenemez. Sulhü se
ven, sulhü korumak isteyen bfr 
milletin yeri de, hiç şüphesiz sul
hü korumak gayesiyle kurulmuş 
olan sulh cephesinde, yani sulhcü
lerin cepnesindedir.,, 

* Yerimiz. çoktan belli olmuştur 

Avukat Fuat Altan: 
"- Türk milleti, tarihin( ka .. 

nştıranların da gördükleri, bildik 
leri gibi, zayıflara karşı daima şef 
kat duymuş olan, asil bir millet -
tir. 

Bugüne kadar, istiklalini kuv
vet karşısında kaybetmiş olan her 
zayıf milletin akibeti, bu milletin 
gözlerini yaşartmış, ve içini sız -
!atmıştır. 

Habeşlere acımadık mı? Biça· 
re İspanyolların akibetleri ruh -
larımızı sızlatmadı mı? Zavallı 
Çinlilere karşı, kalbimizde gizli 
bir taraftarlrk duymuyor muynz? 
Avusturyaya, Arnavutlu~a. Ce -

koslovakyaya inen darbe, bizim i
çimizde de birer yara açmadı mı? 
' İşte bütün bunların yürekleri· 

mize biriktirdiği hisler, bizi sulh 
cephesinin tabü birer unsuru, men 
subu, ve candan taraftarı haline 
sokmuştur: Ve bizim yerimiz, çok 
tan kendiliğinden belli olmuştur!" 

* Hadiseler cevabını veriyor 

Akademiden, ressam Edip Hak
kı: 

"- Sizin bu sualinize, hadise
ler cevap verip durmaktadır: Her 
ajans haberi, her dünya hadisesi, 
ve orta Avrupadan gelen her taze 
havadis, bizi, sulh cephesine doğru 
itip durmaktadır!" 

* Bu ankete rastgele topladığım 
cevaplardan belli ki, devletin düıı 
verdiği karar, Türk milletinin sa
de menfaatlerine değil, hislerine 
de uymaktadır. Ve dün verilen ka
rarı, bütün millet, aşikar bir se -
vinçle karşılamıştır! 

Selim Tevfik 

Sulh ve emniyet için icabında her tecavüze karşı gelecek kahraman Türk ordusunun süvarileri 

lngiiiz Akdeniz filosunun salıharp gemileri seyirde 

Büyük Britanya iki sene ev
vel başlamış olduğu deniz 

teslihat programiyle donanmasını 

azami derecede kuvvetlendirmek
tedir. Bugün İngilterede 950 bin 
tonajında bir kuvvetin ınşa ve 
tccdidine çalışılıyor. Daha kısa 

bir zaman evvel, 35 bin tonluk i
kinci bir zırhlı denize indirilmişti. 
Bu ayın sonunda 20 tane cep tor
pitosunu kızağa vazedecektir. 
Şu bir kaç rakam, bu muazzam 

faaliyeti açıkça anlatıyor: 
9 zırhlı, 6 tayyare gemisi, 25 

kruvazör, 40 torpito, 24 kanova
pör, 3 mayin dökücü, 15 denizaltı. 

Bunlara, inşa edilmekte olan 
müteaddit yardımcı gemilerle ıs
lah edilmekte olan gemiler de ila· 
ve edilince, 950 bin rakamını te
cavüz eden bir tonaja vasıl olu
nur. 

900 tonluk 20 kanovapör. bu a
yın sonunda kızağa konacaktır. 

Bunlar hakiki cep torpitosu mahi
yetindedir ve harp takdirinde bu
har gemilerine refakat edecekler
dir. 

Donanmaya her ay 80 tane ye
ni tayyare dafii topu verilmekte
dir. 

1936 da adedi 3 olan ve endaht 
nazımı aletler imal eden fabr,ka
ların bugünkü miktarı 28 dir. 

İcabı halinde hemen deniz harp
lerine iştirak edebilecek kabiliye-

ti ihraz edebilecek 18.000 Ticare
ti Bahriye zabiti, tekemmi.ıl kurs
larına devam etmektedir. 

Ticaret gemilerini teslih ede
bilmek için 2000 top imal ve ih
zar edilmiştir. 

1000 adet ticaret gemisi bu top
ları taşıyabilecek olan platform
larla teçhiz edilmıştir. 

1939 senesinin ilk üç ayı zar
fında, 20 adet yem harp gemısi 

donanmaya iltihak etmi~tir. 

Hitler, İngiliz - Alman deniz an· 
laşmasını feshetmiştir. Bu hare
ket faydasız ve neticesizdir. Çün
kü Almanya, hiç bir vaklt 1914 te 
olduğu kadar dahi İngilız donan
masına yaklaşamıyacaktır. I . 

O zamanlar zırhlı kuvvetler a· 
şağıdaki gibi taksim edilmişlerdi: 

Almanya: 16 modern zırhlı ve 
harp kruvazörü. 

İngiltere: 24 modern zırhlı ve 
harp kruvazörü. 

Bugün ise: 

Almanya: 5 zırhlı . bunlardan 3 
tanesi 13 bin tonluktur. 

İngiltere: 15 zırhlı. 31.000 ve 
47.000 tonluk. 

İnşa edilmekte olanlara f,e1ince: 
Almanya: 35.000 tonluk 3 zırhlı . 
İngiltere. 4 tanesi 40 bin tonluk 

9 zırhlı. • 
Bu rakamlar daha fazla koman

tcre lüzum gostcrmez. 
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M. Kemal Paşada ilk 
Oku] azlığından şikayet 

M. Kemalpaşa (TAN) - Bursa büyük bir ilk okul binası daha inı::a· 
ve Balıkesir yolu uzerinde bulunan sına ihtiyaç vardır. Bu mekteplerde 
16 binden fazla nüfuslu kazamızda 1100 den fazla talebe 22 muallim ta

Türk Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 41 

Neşri, Bitlisli ldris, Lfıtfi Paşa, Ka
dı Cemali tarihlerinden ibaret gibi 
idi. Şükrüllahın Behicetüttevarihi, 
pir Muhlis tarafından türkçeye 
çevrilmiş olmakla beraber mak • 
bul degildi, acemice yazılmış olan 
ldris tarihinin kazar.dığı rağbetin 
yüzde birine mazhar olamamıştL 

Beş on yıl sonra bütün bu tarihle
rin kıymetini sıfıra indirmesi mu
kadder bulunan Hoca tarihi ise 
henüz meydana çıkmamıştı. 

yeni umran eserleri görülmektedir. 
ti ç sene evvel açılan geniş cad -

denin iki tarafında beton evler yapıl-

rafından okutulmaktadır. 

Ziyafet Pek Muhteşemdi Bundan dolayı, cücelerin tercüme 
veya telhis edecekleri kitapların 
sayısı bir düzüneyi bile bulmu -
yordu. Fakat bunları okumak. kav
ramak, hulasa edip italyanc:ıya çe
virmek mühim bir iftl. !ki cüce 
boylannca tere boğUJarak. ldris 
tarihini de ilkin bn~lanna ve sa
de bir üsltip ile tercüme ettirerek, 

25 köyümüzde de ilk mektep 

vardır ve bunlarda 31 muallim iki 
mıştır. ilun 

1 
ed.

1 
. bin yuze yakın talebeyi okutmakta-

Elektrik tesisatı a ı mıı 

tecrübe mahiyetinde cadde ve so - dır 

lafa Gayet Vakur Bir Halde Misafirlerini 
Karııllyor, El Öptürüyor ve Ağırhyordu 

kakların tenvirine başlanılmıştır. 
Orta mektep ve Halkevi ittihaz 

edilmek üzere halkımızın yardımlan 
ile satın alınan fabrikanın matlup 
veçhile tadiline yakında başlanıla • 

Bir Çocuk lir Çocuğu 
Yaraladı 

Kat, (TAN) ~ Yaylada oturan 

Tahtacı aşireti arasında bir yaralama 
vakası olmuıtu:-. Babasının tarlası 

ortasındaki domuz bekleme kulube-

Her çiçek tarhı önüne bir sofra 
kuruluydu, misafirler içtimai hay
siyet leviyesine göre - tetrifat me
muru bayanlar tarafından - bu sof 
ralara oturtuluyordu. Çorba, kuzu 
dolması, sini böreği, helva, hopf 
gibi mutat yemeklerden baıta her 
sofraya Manisa 1şl beyaz nohutl'J 
çörek, baharlı mekik böreği, Ara-p 
gevrejl, beyaz tandır gerdesi, ü
züm ,eııbeti, bademli paluze veril
mişti. Sarayda Istanhul işi somun 
kullanılmak adet iken Saf onun mi
safirlerine Manisanın pek meşhur 
olan anasonlu ve çörek otulu beyaz 
ekmeği dağıttlmıştı. Misafirler, sa
ray sofrasında kendi tehirlerinin 
ekmeğini, çöreğini, §eııbetini, pa
luzesini bulmaktan çok mütehassis 
olmuşlar ve bunu Safonun zarale
tine hamlettiklerlnden kadını can
dan sevmeğe başlamışlardı. 

Venedildi Haseki her sofraya gel 
mek, cüceleri vasıtuile sofrada o
turanlara ayrı ayrı iltifat etmek 
auretile bu sevgiyi on kat yükselt
ti ve yemekten sonra misalirlerin
den Manisa oyunları istedi. Davet
li bayanların genç olanları sevine 
HViııe onun emrine inkıyat ettik
lerinden bahçe bir kaç saat peri 
baskınına ujramıı gibi pkralc bir 
kargaplık içinde kaldı. Bir aralık 
Safo da oyuna karıştığı için kahka· 
balar - tam manasile - ayyuka çık 
tL Hünkir bahçesi temeline kadaı 
Al'IJldı. 
~ ••'ki•i'· fil•'• h -~ 

vetliye diş kirası vermek istediğin
~ bir çok deıtimaller, şallar, ku
mqlar hazırlanmıştL Gün batımı
na yakın bir vakitte davetliler 
• yorgun, fakat memnun - evlerine 
dönmek için izin alırlarken Safo e
mir verdi, O armaj.mları misafir 
lerine bölüftürdü. Bu itte isim ve 
phıs ayırt edilmediğinden herkes 
bahtına göre bir yadigir alıyordu, 
el öpüp uzakl&pyordu. 

Bir buçuk uır içinde, Manisa
ya bir çok Omıımlı ,ebzadest ge
lip oturduiu ve her fehzade bıkq> 

maıımadan, gecesini gündüzünü eğ 
lenceye tahsis ettili halde içlerin
den hiçblrlnin gözdesi, hasekisi, 
yahut karısı fehir bııyanlanna böy 
le bir cemile göstermemiştl Onun 
için, Safo, bütun bir tarihin fev
kine çıkmıf, §ehir kadınlarından 

kalbur üstü gelenlerin yüreklerini 
teshir etıntı bulunuyordu. o gün
den sonra fehlrde herkes haseki 
Safiyenin meddahı olacak ve onun 
kadın değil, melek olduğuna ina
nılacaktı. 

Safo, saraydan eni konu iştiyak 
ile dönen ve bahçeye girer girmez 
kendisini sekiz on kert- kucaklayan 
Aşığına ziyafetin hikayesini - şen 
,en - dinlettikten sonra zümrütle
rini - en mühim anlarda yaptığı 
gibi yine - onun gözlerine kapadı, 
o güne kadar hayli ilerlemiş olan 
türkçesinin verdiği imkAn nisbe- -
tinde beliğ bir ilade ile sordu: 

- Bende değişiklik var mı? 
Murat, bilmem. deyince zümriit

lerini biraz geri çekt!, sesini lmlr
leftirdi: 

- lyi bak, dedi, fyJ bak! 
Şehzadenin cevabı yine menn 

oldu: 
-Hayır! 

Kadın dudaklarını, gafil aşıkının 
kulağına yaklaştırdı: 

- Beni anne ettiniz. Karnımda 
çocuğunuz var! 

Murat gülümsedi, analık saadeti
ne namzetlendijlni mlijdeleyen 
-•a''W··...- ••illi ...... 

- Beni baba idişin büyük bir 
iş değil. Lakin senden bir çocuğum 
olacağına sevindim. lnf&llah ken
dine benzer bir kız doğurursun. 

Onun ne demek istediğini Safo, 
belki anladı. Belki anlamadı. Fa
kat umduğu sevıncl, umduğu he
yecanı - Muradın baklflannda .. 
bulamadığından elE"mlendi, tür::Cçıi!
sinin azlığı dolayuile münakapya 
glrifellledi, mahzun mahzun sustu 
ve babalık beşaretini sade bir gü
lümsemekle karşılayan qinin ar
dına takılarak kötke glrclt. 

Onlar ilk defa bir sakin gece ge- bu mühim işi batar~a çalıpyor-
çiriyorlardı. Kadın bat ağrısı ba- lardL 
hane ederek erkenden lçiııe girdi- Şehzade Murat, evvelce de bir 
ji yatakta susuyor, kımıldamakaı- münasebetle söylemiftik, pirden 
zm yatıyor ve uyur gibi görüne- anlardı. Ara sıra manzum sözler 
rek boyuna düşünüyordu. :Murat de kaleme alırdı. Bu meziyete 18• 
ta, sırtı .ona çevrili balayının bu 
oyunsuz, bu gürepiz ve bu tersiz hip olabilmek için her pyden ön-
yorgunluksuz yeglne gecesinin ha- ce dil bilgisi gerek olduğundan o 

caktır. 

İyi içme suyu getirilmesi için ya
pılan te§ebbüsler ~k ilerlemiştir. 
Yakında bu hususta ameliyata baş -
!anılacağı ümit edilmektedir. 

M. Kemalpaşa deresinin ıslahı i
çin kanal inşasına devam olunuyor. 

Maaril vaiyeti 
Burada dört ilk okul varsa da ih· 

sinde oturup çHteyi elinde tutan on 
yllflDda lbrahim ile çifteyi istiyen 

ayni yqlarda Mehmet kavga etmiş
ler, Ibrahim koşarken düpüf, çifte 
patlaımf ve Mehmedi ağırca yarala· 

zmı benliğine emziriyordu. devletlQ dahi bir kaç yıl lisan dersi 
Ertesi gün • henüz tan yeri a- alımftL (2) Bu kuvvetle ve Safo-

tiyaca kafi gelmemektedir. Yeni ve mıştır. 

ğarırken - Safo, gümüş tekerlekli ya cemile olsun diye tercüme işle-
arabasının içindeydi, saraya dönü- rine yardım ediyordu. Çünkü ka-
yordu. Yine gamlı. yine elemli idi, dmın Osmanlı, tar'Jıinl, daha dog-
hünkir bahçesinde bir ff!Y kaybet- rusu Olman Ojullan tarihini oku-
tiğini anlayarak hayıflanıyordu. 

F1otoğrafdm anlayan ve Veresiye Perakende Fotoğraf Makinası satışı 
ile istanbulda meşgul olacak seyyar kadın veya erkek satıcılar aran
maktadır. Sabahleyin saat 10 da OSMAN ŞAK.AR müessesesine müra
caat edilmesL Adres: Galata Bankalar Cad. 47 No. Voyvoda Han Zemin 

Onun varlığmdan eksildiğini sezip mak için göeterdljl kuvvetli arzu, 
ODU da mütehassis etmlftl On -

te mahiyetini tesblt edemedijl, a- da, 
0 

arzuda Salonun kendi hane-
dml koyamadığı feY' Muradın •t- danına ve kendi phsiyet ballıhiı-
kına beslediji itimadın bir parça- m görüyordu. Hueldnln ana olmı-
sı idi! 

Zekl, hisse hlldm oluyor! ya namzetlendliten ve hünklr bah-

kat Telefon. 42789 

KAYIP: Manisa nüfus dalıwinden 
a1dıiım nüfus tezkenıml kaybetetim. 
Yenisini çıkaracajlm için •ldsfnln 
hükmü yoktur.- Halit Nafiz. 

Bafa, kocası demek olan Mura- çeli dönÜfÜDden 90nra uyulllk 11-
dın tahta çıkmaslle beraber tmpa- tiyen pmank sevgıli durumundan ı.tanbul üçüncii icra ~lujun-
ratoriçe ve o ölüp t• kenCU.i sal aynlıp, uysal bir vaziyet almasın- dan: Galatada Güınrük BOkaiUıda 38 
kalırsa, doğuracağı çocuk ta erkek dan da rikkate geldiği için ona, her numaralı Deniz malzeme mağazası 
olursa ana imparatoriçe olacağını fırsatta cemile göstermek istiyor- sahibi iken halen lkametcihı ve ti-
anladıktan, yavrunun kız olmamuı du. caretbanesi meçhul bulunan Hlrlste-
için o devirde inanılan her çareye Safoyu saran tarih merakı. ta- mez. 
(1) bat vurmaya başladıktan son- mamlle IUDl olup istikbal içip çiz- Etbeme olan (2000) Ura borcunuz 
ra ruhunu saran hilmü, lllanbyı mek iltedijl plin yüzünden Olman için htanbul aaltye Mrlnc1 ticaret da-
atmak kudretini de gösterdi, eski oiullannı tanımak lhti7KJD1 duy- lr-1nden verilmlt UU.939 tarihli ve 
nete1ini ele aldı ve tabir caiz ise mUfhı. 39/rl nmnarah h.-zl ~tl kan.-
ilmi incelemelere glrlftt (Dnmm nr) nmn tatbiki ve lnfavnd•n IODra yu-

Osmanlı tarihini • bütün tafsl· karda yaztlı tlcarethanen17.e gönderi-
Utile • öjrenmek tstiyordu. Şeb- (1) Meleli ber ıece ~kuya dalarken len haczi ihtiyati kararının arkasın-

" !Mı ~ ~~ U7UW'ken kat. ::...ı~a:--...~-- 'tertlen 
zade Murat, onun bu dilejtnl lUdn binin bQtan inancı De, ruhunun bütün ti mtlba9u wnauuumu meş-
~ ........ 1ı1 .. w1rı.J'QlqıJJt41FIEIM~ ~--ıı.. ...... - .... 1•ı -~· ..... , ... , ....... ... ·i -· ...... ~rv.Jıat~.PM~~..!S~!!Jterkettlj!niz 
geçiştirmek istedi, Fakat Safonun olacak, çocuium erklk olacak. demek yeni ticarethanenizi de bilen olma -
fikrinde ısrar ettiğiri görünce, - bu gibi!., dı.ğı anla~ılmışt'f. 
hevesi su.:yerme giinlerindeki klldın (%) Murat, şiirde (Muradt) mahlası- lhtiyati haciz kararının illnen teb-

.., ru 1nıllanırdı, 'babut ikinci Selimden ve 
kaprizlerinden bir nümune eaya- dednlnln dedesi Beyazıttan, onun ba- llli için İstanbul icra hatlmlijlnden 
rak - ihmali bıraktı, saray kütüp- bası Patnıten daha iyi manzumeler ya- de karar çıkmıt <>imasına mebni işbu 
hanesinde bulunan tarhileri hare- zardı, su beyitler onundur: ilan tarihinden itibaren 30 gün için
me taşıttı, cüce Nasuhla Caferi de 'Dil derdi yue düıtü, bir çare var mı de haciz zabıt varakasına karşı bir 

:.tYEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 
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'Oroloğ Operatör 

Dr. Celal Dinser 
hulA 1 çıka H Varab itirazınız varsa blldirmeniz lbımdır. onlardan asa ar rıp ase- Bir ben gibi cihanda Avare var 1111 Va· 

kiye tercüme etmelerini emretti. rab Aksi halde haczi ihtiyati karan teb- 1 inci sınıf idrar, tenasül hastn-
Muradın veliahtliği zamanında LOtfu rahmane ıatınadım var liğ edilmiş addolunarak icra iflas ka- lıkları mütehassısı. Her gün 3 • 7 'Je 

Osmanlı tarihi olarak saraylarda, Fadlt hıkun nice muradım var nunun 264 üncü maddesine tevfikan kadar. Fakirlere meccanen. 
okur, yazar devlet adamlannın ev~ Çün dUrllıt etmltlm hudaya ıısnııı ihtiyati haczin icrai hacze tnkılip et-

Mededi hakka itimadım var 'ril M h bl .. ddetle 1• Beyoğlu Galatasaray Balo sokak !erinde bulunan yazma ldtaplartn tı ece5 • ususıı r ay mu - , 
LeıkerU male lttlkl etmem N 5 w 

sayısı pek az olup Aşık Paşazade, Aıkerl aaybe ı.tınactım ver. lan olunur. o. 8 ag apartman. 

···c;a·n·ah·····Eı-e·~de··m·n·? .. 1 Tallim yardım etti. Onüme çıkan bir Tatar bak
kal çırağı, beni Maarif Nazırının dairesine kadar 
götürdü. 

Çırağın avucuna birkaç para sıkıftınp bapmdıın 
savdıktan sonra, binaya girdim. Topal bir odacı beni 
Nazırın odasına çıkardı. 

bir heyecana kapılmı§tım. Llkin, zarfın üstündeki 
yazı Lizettndi. 

Derhal açarak sür'atle okudum: 
"Haltik Bay! 

~ .... Yazan: Kerime Nadir 
- Ama çabuk geliniz .. Çok kalmayınız .. 
- Uç eünden fazla kalınanı .. Sen merak etme!O: 
- Fakat niçin bütün eşyanızı, hatta kitaplarınızı 

bile birlikte götürüyorsunuz?. 
- Lüzumsuz bir hamallık!. Şerif biraz evhamlı

dır .. Onun hatın .için ... 
- Arkadaşınız burada kalamaz mıydı?. Kasabada 

ona ne ihtiyacınız var? •• 
- Ayni şeyi ben de düşündüm ve kendisine tek

lif ettim.. Lakin söz geçiremedim ... 
- Çok inatçı bir adam! .• 
- Eveti. Yalnız sen müsterih ol. Nihayet üç gün 

sonra buradayım ... 
Bu sırada Şerif, kocaman heğbesile ıkına tıkına 

yanımıza gelmişti. Söylenerek heğbeyi ata yükledi. 
Sonra da kendi bindi. Ben önceden eğere yerleşmiş
tim. Lakin onun bir pot kırmasından korkuyordum. 
Nitekim korktuğum oldu. Geveze adam, hayvanını 
kamçıladıktan sonra, Lizete dönerek: 

- Adiyö Madmazel! .. Bizi bir daha ara da bul!. 
demez mi?.. ı 

Kızcağız endişe ile yüzüme baktı. işaret ettim ve 
hayvanı kamçılıyarak: 

- lnaruna!. diye haykırdım. 
Yola koyulmuştuk. Ltzet, yolun kenarında duru

yor ve arkamızdan bakıyordu. lçimde hüzne ve hi
caba benzer bir his vardı. Fakat bu his bana, ağla
maktan ziyade, haykırarak eülmek ihtiyacı veri
yordu. 

* Musa Bayın tavsiyesine dolrtıdan doğruya müra· 
caat edecektim. Çünkü, ne elimizdeki para bizi Tür· 
kiyeye kadar ıötürebilecek, ne de bunca tehlike 
içinde yolumuza serbestçe devam edebilecektik. 
"Kolca,, Şan uzak olduktan sonra bannabilecek ne. 
resi olursa olsun razı idim. 

"Seydun,, ve "Çimpanze,. den geçip, Rus Türkiso 

TEFRiKA Noe 53 •• ... J 
tanına girerek, "Kargaş", "Kazança" ve "Tarançi" 
(1) yolile "Almata" kasabuına geldik. Seyahatimiz 
üç gün sürmüştü. 

Bu kasabada bir iki gün kalmak istiyordum. Ş. 
rıne birlikte, otel taklidi bir hanın basık tavanlı bir 
odasına yerle§tik. 
Arkadaşım pek yorgun görünüyordu. Belini v• 

bacaklannı ovarak: 
- Harbin meşakkatlerini kaç zamandır unutmuş· 

tum .. Ne rahat, ne güzel ya,ıyorduk .. Vücudüm hur
dah8§ oldu.. Pis han odalarında uykusuz kaldığım 

için sersemledim, diyordu. 
"Almata" da kaldığımız ild gün içinde odamızdan 

bir yere çıkmamıştık. Artık Rus topraklannda bulu
nuyorduk. Burası da bütün diğer Türkistan kasaba· 
lan gibi kısmen dağlık ve kısmen düzlüktü, Lakin 
bol ağaçlar ve bahçeler pek ziyade göze çarpmakta 
idi. "Kolca" dan itibaren, hemen hemen sahilini ta· 
kip ettiğimiz "lli,, nehri, kasabanın pek yakınından 
geçiyordu. 

Ahalisini Müslüman kazaktan tefldl ett1l1 içln ca· 
mi ve mescitleri boldu. 

Bu mescitlerden birinde Şerif birkaç defa namaz 
kıldı. 

* lki gün sonra, tekrar yola koyulmuftuk. Hiçbir 
&rızaya ujramadan "Yarkent", "Pitbek" kuabala
nndan geçip, dört gün sonra, Ru. Türldstaıwım 
merkezi olan "Taf)tent,, tehrlne pldik. 

Burada Bolşevik idaresi vardı. Bir otele yerleftik. 
Ben hemen Mehmet Emin Beyi arqtırmak d7.ere 
şehri dolaşmağa çıktım. 

"Taşkent", "Yenişehir" ve "Eaklfehlr" diye lkJ 
kısma ayrılan muazzam bir memleketti. Muntazam 
bin~lan ve caddelerinde lfleyen elektrikli tramvay
larile daha medeni görünen "Yenişehir" de Ruslar; 
"Eaki§ebir" de ise Türk Müslümanlan oturuyordu. 

Musa Bayın verdiği mektup elimde idi. Güzel bir 
yazıhane önünde oturan orta yaşlı bir adama yaJda
prak zarfı uzattım ve: 

- Ben bir esir Türk zabitiyim .. Bu 1nektubu, hilr
metlerile birlikte size, fabrikatör Hacı Musa Bay 
gönderdi, dedim. 

Tatlı bakı§h muhatabım bana yer gösterdl Ve 
mektubu okudu. 

Bunun üzerine konuşmaya daldık. Uzun uzun su
aller sordu. Ti harpten bqhyarak, nereden geldiği· 
mi, nasıl esir düştüğümü. hangi garnizonlarda bu
lunduğumu ve nihayet, kaçtıktan sonra, ıimdiye ka· 
dar nasıl yaşadığımı öğrendi. 

Samimi ve candan muamele ediyordu. Neticed9t 
dedi ki: 

- Birçok Türk zabitlerine ben mualllmlik vn
dim .. Size de münasip bir şey bulurum .. Yalnız bir· 
kaç gün sabrediniz .. 

Bunun üzerine, iyl kalbll Nazın seliınlayıp çık
tını. 

* Bir haftaya varmadan, "Tqkent,, in tlkmekteple-
rinden blrinc:le, befincl sınıf hocalığına tayin olun
muttum. Aynl zamanda, hususi kurslarda, ulemaya, 
hocalara Türklük ve Türk tarihi ölretecektlm.. Ma· 
8fUD da dolfUDdU. 

Şerif, ldraladıtumz bir evde. lp1z kıktılı için mJ• 
kin mfaldn oturuyor ve, gece ,ondilz uyuyordu. 

Hayatmuz yelrn•Mk seçmekte ldi. Bu suretle altı 
•11 bert aldık. 

!lkbahar ge1mlftl. Havaların henüz 10luk olmllı· 
na ralnıen dallar ve lorlar yefillendi. 

Bu güzel mevsim bana, geçen seneyi ve "Kolca" )'1 

düf(lndüriiyordu. Zavallı Llzet acaba ne halde idi?. 
Bir gün, kendisini ziyarete gittijlm zaman, Nazır 

Mehmet Emin Bey bana bir zarf uzattı: 
- "Kolca,. dan bu sizin namınıza geldi, dedi. 
Nüvitten bir haber olduğunu zannederek büyii' 

Beni aldattığınıza hlli inanmak istemiyonım. Ve 
bir gün mutlaka döneceksiniz diye bekliyonım .. Be
ni bu fe1'kete attıktan sonra nasıl bırakıp kaçtınız?. 
Yakında hayata gözlerini açacak olan yavrunuzu ol· 
sun dÜ§Ünmeli değil mi.siniz?. 

Annemle babam her şeyi anladılar .. Neler çektiği
mi, ne acı ve karanlık günler geçirdiğimi size yaza
mıyacağun .. Yalnız, babamın pek yakında "Taş

kent" e gelip sizi bulacağını ve hatanızı ne bahasına 
olursa olsun timir ettirmeğe tepbbüs edeceğlni zan
nediyorum. Buna meydan vermeden geliniz .. 

Sizi huretle kucaklar ve yolunuzu beklerim.~ 
Lizet" 

Demek bana yine yol görünmüftü. Zira daha u
zaklara kaçmaktan başka çarem yoktu .. 

Nazıra bir ,ey sezdirmemek için, bir iki gün bek· 
ledikten eonra. "Taşkent" in havannın bana ağır 
geldilinden bahisle, bqka bir kasabaya naklimi is
tedim. 

Nazır itiraz etmedi ve beni trenle altı yedi saatlik 
bir mesafede bulunan "Semerkant" vehrlne göndere
ceğtnl vaadettL 

Bu pek uzak sayılmazdı. Fakat çaresiz razı oldum. 
Şerif bu defa memnundu: 

- Biraz muhit değiftlrelim.. Burada sıkıntıdan 

boluJacalıııa .. lyi ki §U ip akıl ettin, diyordu. 

Bir hafta tonra "Semerkant,, teydik. Bu şehir, 
ıaronot ltlbclle "Taşkent" te benzediil halde, on
dan kOçOktil. rakat "Yenişehir" ve "Eskişehir" tet" 
ldlltı banda da vardı. 

Ben "Yenifebir" de yeni kunılan bir ortamektep
te muaJJhnlflr aldım. 

Burada daha ziyade rahat ereceğimizi ve belki de 
uzun zaman kalacağımızı dü'6nerek. "Eskişehir" de 
bir flV kiralamıştım. Fakat ev sahibi olan bir ya,ıı 
Tatarla beraber oturacaktık. 

mevamı V1t•l 

(1) Bu kasabalann bir kısmı ihtilalde, hiikümet 
kuvvetleri tarafmdan yıkıtnu,, yalnlmrstı . 

• 



13 - 5 - 939 TAN 9 
. 

~ . irr~ lııillll 11111 _, 11 

1 

~n Ji/~lıılllll/ılim,,m" ~mnıiiİJ / rıııı~·JJ~lflı ı 1 İ 1111 ı~ııl ıl/J J ı~ ~ 1~~11 ~ 
-

Taarruz Plinı Hemen Yapıldı 
Çete Üçe Ayrllaca~. İpsiz Receple Şeytan Mahmut 

Beşer Arkadaşı ile Kafileye Saldıracaklardı 
Bahçeköy nankörlerinin kudur

dukları o günlerde aç sıtlanlar gi
bi, yine Abraham paşa korusuna 
koşmuşlar ve kumpas kurmağa ko
yulmuşlardı. Sarıyeri basmağa, 
Türk kapılarına balta asmağa ha
zırlanmışlardı. (Mavri Mira) cemi
yetinin umumi meclisi azaların
dan olup Büyükderede yuvalanan 
"Dipasimas,, ismindeki engerek te 
o gün Zekeriya köyü ile Rumeli
kavağı arasındaki ormanlığın nem
li ve yosunlu bir kuytuluğunda, 
bu nankörlerin dırnağlarına son 
zehirlerini de akıtmış ve Sarıyer 
üzerine sarkıtmıştı. Bu hain çete
si de, sabaha karşı yapacağı bas
kın için, sinsi adımlar ve mağrur 
tavırlarla o gece Sarıyere doğru i
lerliyordu. 

N afiz Bey ve arkadaşlannın, 
Bahçeköy nankörlerinin ka

rar ve hareketlerinden ve o gece 
Sarıyer üzerine yürüdüklerinden 
tabii malumatları yoktu. Onlar, 
Zekeriya ve Uskumru köyleri yo
lu üzerinde o geceyi yürüyüşle ge
çirmek ve ertesi günü dinlendik
ten sonra, gece vakti Domuzdere 
köyüne yüklenmek düşünce ve ka
rarı ile yola çıkmışlardı. 

Belgrad ormanlarından Karade
nize doğru sinsi sinsi akan bir de
reciğin kenarına yaslanan bu köy, 
son günlerde bir fesat kaynağı ha
lini almıştı. Kopkoyu yeşillikler 

arasına gömülen köyün bütün ev
leri komitecilere yuva olmuştu. 
Yükleri, dolapları silah ve cepha
ne ile dolmuştu. Deli Yani adın
da ihtiyar, tecrübeli ve hain bir 
komiteci de bu köyü bir çetecHik 
mektebi haline koymuştu. Civar 
köylerden, hatta Büyükdere, Ar
navutköyü ile Haliçfeneri ve Ta
tavla gibi semtlerôen gelen kaldı
rım yetişmesi palikaryalar, bu 
mektepte ve Deli Yaninin elinde 
büsbütün yılanlaşıyorlardı. Nafiz 
Bey ve arkadaşlarının maksatları, 
işte bu yılan yuvasını tez elden bo
zup yakmak, çiyanlarını da ezip 
topyekun haklamaktı. 

Gece yarısı olmuştu. Nafiz Bey 
ile İpsiz Recep Reis yanyana yü
rüyor. yirmi adım ileriden giden 
Hüseyin de öncülük ediyordu. Çe
tenin asıl kuvveti de topluca geri
den geliyordu. Karadenizin yalı 
köylerinde gerçekten ün salan ve 
iyi işleyen zekası, müsademeleri 
idaredeki şeytanca meharet ve ka
biliyeti, fevkalade cesareti, lıele 
soğuğa, açlığa, yürüyüşe taham
mül gibi çeteciliğe has meziyet ve 
kudretleri ile arkadaşları arasın
d.a sarsılmaz bir mevki tutan İp
sız Recep, Nafiz Beyle yarenlik e
de ede yürürken ansızın durmus
tu. Gözlerini bulundukları yeri~ 
sağına ve sanki karanlıkları delip 
geçecek gibi dikmişti. Biraz sonra, 
e~dişe ve tereddütle kırpışan yü
Ztinü Nafiz Beye çevirmişti. Bir te
lefon ahizesi kadar hisli kula<tını 
d~ o istikamete vermişti. nlı;le
~lş'. dinlemiş, nihayet gülmüştü. 
"~afıf bir sesle: 

k -Nafiz, solumuzdan ve pek ya
d ı~ırnızdan, geldiğimiz istikamete 

Ogru ilerliyen bir yürüyüş sesi 
'7ar. 

.berniş, uzamp kulağını yere ver
~lŞti. Bir dakika sonra, başını kal
~~ış ve sanki geçenleri görmiiş 

gı 1 ernin ve kanaatli bir tavırla: 
- Bem de epeyce bir kalabalık. 
!)· 

ıye mırıldanmış, yaşından u-
:ulrnıyan bir çeviklik ile lastik 
ır top gibi sıçrayıp kalkmıştı. O 

sırada geride bulunan kuvvet te 
iaklaşrnış, bu ihtiyar kurdun etra-
1 ına toplanmıştı. O tarafa gönderi-

en iki Yoldaş tam dört dakika son

~~:. bu hisli korsan kulağının ver-
~gı haberi gerçeklemişti. İkisi de, 

0
.
1
uz kişiden fazla tahmin ettikleri 

~· ahlı bir kafilenin, ön ve gerisin
b e e:ıtıniyet tertibatı almış oldıığu 
alde, Sarıyere uzanan bir patika-

dan inmekte olduklarını söylemis
lerdi. 

H emen bir ayak divanı kur~l-
muş, kısa bir müzakere ıle 

yapılacak taarruzun planı ortaya 
konulmuştu. Plan şu idi: Çete üçe 
ayrılacak, Şeytan Mahmut ile İp
siz Recep beşer arkadaşile biraz da

ha ilerledikten sonra, sağa ve so
la açılacak ve aralarında, biraz 

sonra ricat ettirilecek nankörleri 
ateşe tutabilecek genişlikte bir sa-

ha bırakıp karşılıklı mevzi alacak
lardı. Nafiz Bey de beş arkadaşı i
le ve seri bir yürüyüşle, nankör-

lerin yürüyüş istikametine müva
zi olarak ilerliyecek ve biraz son

ra, sağa kıvrılıp düşmanın tam 
cephesinden ateşe girişecekti. Nan

körler, cepheden yedikleri ateşe 
karşı müsademeyi kabul ettiklari 

takdirde, Nafiz Bey ve arkadaşlan 
şiddetli bir ateşle mukavemet gös-

terecekler ve o sırada ilerliyecek 

olan diğer iki grupla bu kafileyi 

sarıp olduğu yerde imha edecek

lerdi. Düşman müsademeyi kabul 
etmeyip te ricati tercih ettiği tak;-

dirde, Nafiz Bey, düşmanı takip 

ile ilerliyecek, ihata ve imha 

hareketi, ilerdeki iki grupun bı
rakmış olduğu sahada tatbik edile
cekti. 

Çete, göze çarpan bir alışkınlık 

LOkMA 

ve sakinlikle hemen üçe ayrılmış
tı. Nafiz Bey ve arkadaşları, plan 
mucibince ve son sür'atle geriye 
atılmış, gecenin zifiri karanlıkları
na gömülür gibi ormanın sıklık
larına dalmışlardı. 

Nankörler kafilesi, her zamanki 
gibi ormanı başıboş sanmışlardı. 
Geri ve önlerinde aldıkları emni-

yet tertibatını kafi sayarak, tıpkı 
mısır tarlalarını talana giden do
muz sürüleri gibi, büyük bir i.ştiha 

ve hırs ile ilerliyorlardı. !lerle
mişler, biraz daha ilerlemişler. ni
hayet ansızın ve birbiri ardınca 

patlıyan ve ormanın içinde hırçın 
çığlıklar koparan silahların karşı
sında durmuşlar, gerilmişler ve 
yavaş yavaş gerilemişlerdi 

Y irmi dakika geçmeden hep
si de Türkün çelik çenberi 

içine girmişlerdi. !ki saatlik bir 

çarpışmadan sonra, orman eski ve 

esrarlı sessizliğini, sakinliğini yi

ne bürünmüştü. 

Yalnız ölüm ihtilaçları içinde 

deprenirken vücutlerine giren ve 

yaralarını deş~n, uçları sivri çelik

lerin darbeleri altında can veren 

nankör yaralılarının son feryatları· 
duyuluyor, bir baykuş ta, kart ve 

kısık ulumalarile sanki bu hadise

nin matemini tutuyordu. 

(Devamı var J 

BULAŞIK HASTALIGA tSTIDAT 
Bir yere bulaşık bir hastalık gi

rer. Oranın halkından hepsi mut
laka o hastalığa tutulmaz. HP-p.si 
ayni mikroplarla karşılaştıkları 
halde, çok defa, hastalığa tutulan
ların sayısı tutulnuyanlardan pek 
azdır. 

Difteri pek bulaşık, pek kötü bir 
hastahktır. ,,_yni evde ve ayni )art
larla yaşıyan, hatta bir yatakta ya
tan iki kardeşten biri bu hastalığa 
tutulur. Ötekine hiçbir şey olınaz. 

Niçin? 
Bir vücutta hastalık çıkmasını 

-isterseniz- biraz da ~kinler"C ben
zetirsiniz. Avni cinsten tohum her 
toprakta a~ni derecede mahsul 
vermez. Bazısında mahsul bereket
li, bazısında kıt olur, bazısında da 
hiçbir şey yermez ... İnsanın vücu
dü de üzerine tohum ekilen toprak 
gibidir. Tohum kendine elverişli 
toprak bulamayınca mahsul vel'
mediği gibi, mikroplar da kendHe
rine elverişli insan vücudü bula
mavmca üreyemezler. 

Mikroplar. bir taraftan pek sır
naşık şeyler olmakla beraber bir 
taraftan da pek nazik mahliiklar
dır. Onların her dnsi için hemen 
hemen büsbütün ayrı gıda lazım
dır. Laboratuarlarda mikropların 
her birine mahsus ayn ayn ~ıdn 
terkipleri vardır. Pastör mikrop
ları keşfettiği vakit onlara e)veri§
li gıdaları bulmak için ne kaclar 
zahmet çekm~ş, ne kadar vakit ge
çirmişti. Bizim vücudümüz de mik
roplar için birer gıdadır. Bazıları
nın vücudünü beğenirler, gelişir
ler ve çoğalırlar. BaZ11arını da be
ğenmezler, üreyemezler .. 

Onların bir vücudü beğenme
meleri, orada yerleşmeleri biziın 
için tabii biiyük bir iyiliktir. On
ların beğenmedikleri vücudün 
hastalığa istidadı yok deriz ve se
v1niriz. Aksine olan vücut için de 
kederleniriz. Herhangi bir hasta
lığa istidat hiç kimsenin hoşuna 

gitmez. 
Bir zaman - pek yakın vakte ka

dar • hastalığa istidat denilen hal 
esrar perdesiyle örtülü gibi tutu
lurdu. Filanın istidadı varmış, fi
lanın yokmuş denilir ve geçilir
di... Mikropların keşfedildiğinden
beri onların vücut içinde yerleş-

mesine miisait olacak hali hazırlı
yan sebepler birer birer meydana 
çıkmaktadır. 

En önce meydana çıkan sebep 
soğuk algınlığı olmuştu. Şarbon 
hastalığına hiç tutulmıyan tavuk 
suya batırılarak soğuk aldığı va
kit o hastalığa tutulduğu görüliin
ce soğuk alınınar•n mikroplara 
karşı insanı ne kadar müdafaasız 
bırakığı anlaşılmıştı .. 

Gıdalarımızda bulduğumuz ma
denlerin ehemmiyeti anlaşıldıktan 
sonra bunların da bulasık hasta
lıklara karşı tesiri meydana çtktı. 
Mikroplar da nebatlar gibidir. Ne
batların her biri ekHdiği toprakta 
kendisinin hoşuna giden madeni 
bulurlarsa çoğalırlar. Kendilerine 
zehir gibi tesir eden maden olursa 
telef olurlar. Vücudiimüzdeki ma
denlerin miktarı pek, pek az ol
makla beraber onların bir taraf
tan vücudün beslenmesi bakıınJD· 
dan, bir taraftan da mikroplar ü
zerine iyi veya fena tesirleri bakı
mından ehemmiyetleri biiyüktiir. 

Yemeklerimizdeki vitaminler 
keşfedildiğindenberi bunların da 
türlii türlü hastalıklara bulasık 
~astal~~Ia~a da tesirleri' anlaşıldı
gını bılırsıniz. A vitamini bizi mik
rop~~ra karşı muhafaza eder. Vü
~udunde. C vitamini bulunmıyan 
ınsan mıkroplu, bulasık hastaLk
Iura pek kolay tutulu~ .. 

Hastalığa ist;dat meselesinin ba
zı tarafJan öğrenihnis ise de he
~üz öğrenilenıiyen ,y;ni sebe

1

pleri 
ızah ed"I · 1 emıyen tarafları da çok-
t"tl". Mikroplu hastahklardan ba7.ı
ları çocuklara musallat olur bazı
ları da çocuklara gelmez 'yahut 
pek az gelir. Mesela kara' humma 
çocuk vücudiinii pek az sevPr, 
Y.a~lılardan gayet az hoslanır. En 
zıyade genç, gürbiiz vücutlarda 
yerleşir ... Verenı hastalığı ince ve 
uzun~.a narin vücutlarda daha ça
buk urer, kısaca hoylu tıknaz vü-
cutlara gelse bile 'd r k . yavaş gı e , 
endı kendine iyi olduğu da çok

tur. 

Söziin kısası, mikroplu h~stah
ğı!1 meydana çıkması için yalnız 
mıkrohun gelmesi yetismez. Vii
cutta istidat bu1unmak - ta lazım
dır. 

Tayyare Piyangosunda Kazananlar 

Çekilen Numaraların iki 
Günlük Tam Listesi 

Türk Hava Kurumu piyangosu
nun çekilişine dün de devam edil
miştir. Evvelki gün ve dün ikramiye 
kazanan numaralan sıraya konul
muş olarak ve tam liste halinde a
şağıda bulacaksınız: 

40,000 lira kazanan No. 
19603 

15,000 lira kazanan No. 
39017 

12,000 lira kazanan No. 
32026 

10,000 lira kazanan No.lar: 
16448 32410 

17468 17535 17621 17951 17961 18993 19122 19124 19164 19210 
18062 18145 18299 18417 18427 19216 19344 19371 19402 19418 
18557 18587 18589 18780 18829 19420 19484 19497 19501 19560 
18846 18874 18908 19915 19277 19578 19590 19703 19739 19830 
19358 19454 19512 19752 19914 19832 19912 20028 20147 20251 
19943 19988 20295 20312 20400 ' 20274 20436 20522 20548 20571 
20512 20603 20672 20935 20943 20574 20683 20810 20824 20892 
20956 21121 21282 21326 21338 21082 21113 21137 21233 21247 
21436 21494 21693 21765 21796 21252 21432 21470 21449 21542 
21877 21999 22001 22063 22225 21565 21576 21605 21695 21715 
22288 22370 22410 22561 22582 21715 21724 21791 21793 21902 
22921 22923 22943 23053 23091 21927 21948 22006 22058 22082 
23214 23314' 23492 23506 23515 22121 22125 22136 22201 22319 
23627 23704 23750 24430 24761 22344 22365 22470 22585 22608 
24833 24880 24929 24942 25029122727 22807 22917 22954 22939 
25265 25367 25920 26126 26134123112 23132 23165 23176 23238 

2,000 lira kazanan No.lar: 26197 26289 26600 26715 26868123243 23244 23373 23396 23407 
13677 23645 26887 26931 26933 27037 27085 

1 

23465 23561 23576 23594 23630 

1,000 lira kazanan No.lar: 27194 27246 27356 27483 27535 23717 23740 23774 23871 23898 
6088 8342 27585 27670 27709 27710 27822 23978 23996 24169 24277 24280 

27948 28073 28080 28116 28283 24385 24419 24420 24473 24555 
8211 26519 28367 28451 28452 28511 28659 

. 500 lira kazanan Nıo.lar: 128727 28932 29026 2 29112 24599 24701 24789 24950 24017 
145 210 226 1750 2995 29263 29331 29339 2:~~~ 29490 25162 25189 25199 25416 25460 

4472 5098 7519 8040 9191129606 29913 29927 29966 29998 25484 25496 25653 25655 25668 
25752 25775 25903 25943 ~6019 10703 10952 11379 11455 11729130030 30070 30076 30092 30274 

11742 12403 12452 12795 13125 30322 30348 30384 30523 30602 26110 26194 26267 26423 26766 
13261 13321 13738 14166 1'1857 : 30674 30817 30828 30921 30925 26952 26963 26967 27192 27305 
17218 18619 18724 18745 19169130997 31107 31127 31151 31179 27383 27396 27459 27468 27686 
19200 19223 19611 20013 22342 31308 31366 31428 31510 31546 27694 27712 27953 28343 28353 
23022 23061 23382 25141 25426 31548 31871 32009 32047 32260 28358 28454 28572 28677 28709 
26081 28419 28453 29397 30457 32317 32429 32524 32753 32784 28802 28827 28890 28969 29100 
30826 31460 31637 32110 32537 32804 32909 32927 32976 32999 29158 29237 29293 29391 29427 
33366 33530 33597 33758 ~3i69 33027 33042 33110 33126 33288 29430 29461 29539 29619 29699 
34093 34590 34971 35015 35159 33640 33737 33797 33904 34004 29716 29731 29846 29880 29881 
35935 36633 36902 36979 37420 34442 34210 34255 34351 34389 29926 29948 30041 30156 30237 
38154 38357 39389 39560 39852 34803 34831 34867 34896 34986 30306 30359 30370 30382 30430 

150 lira kazanan No.lar: 34993 35121 35263 35301 35416 30435 30531 30535 30574 30599 
2038 2045 2874 3382 4185 35444 35571 35624 35680 35685 30656 30693 30922 30964 31017 
4541 5157 6033 7321 8023 35818 36019 36061 36102 36124 31059 31070 31109 31145 31369 
9566 10653 11161 12392 12570 36332 36378 36540 36678 36698 31443 31556 31613 31648 31712 

12911 13971 14203 14211 14361 36852 37026 37040 37179 37211 31833 31871 31914 31925 31947 
14541 14687 14993 14114 16482 37231 37286 37697 37925 38041 32054 32158 32374 32459 32660 
16488 1660 2 17643 18007 18260 38105 38151 38226 38365 38577 32973 33058 33070 33098 33143 
18504 19567 20613 20804 20853 37663 38743 39154 39218 39222 33157 33170 33206 33341 33355 

22234 23260 24370 25249 25362 39315 39337 39378 39435 39437 33369 33539 33663 33717 33785 
26990 27907 27997 28489 29751 39555 39588 39632 39767 39768 33796 33818 33873 33893 34131 
31013 32792 33657 34290 35702 39844 34134 34267 34238 34348 34394 
36214 37256 37431 37465 38766 30 lira kazanan No.lar: 34399 34477 34551 34555 34591 
38985 39689 42 331 332 345 346 34604 34613 34928 34979 35006 

100 lira kazanan No.lar: 480 483 527 575 917 35931 35081 35084 35110 35117 
181 1286 2303 2444 2464 927 1013 1028 1046 1117 35183 35211 35224 35312 35382 

2818 2943 2972 4934 5409 1161 1315 1536 1563 1578 35567 35604 35630 35634 35659 
5637 5971 5980 6902 7204 1589 1613 1632 1644 1673 35759 35781 35887 35956 36191. 
7495 8959 9386 9638 10051 1712 1723 1794 1817 2037 36486 36497 37001 37060 3 

10512 10589 11145 12188 14578 2069 2094 2132 
7077 

14697 14762 15148 15507 15555 2253 2523 2538 
2216 2217 37086 37104 37214 37260 37264 
2724 2742 37403 37519 37543 37669 37706 

15707 
19204 
22103 
23051 
24580 
26345 
27683 
29362 
30420 
32919 
34990 
37126 

1644 o 16986 17450 17661 2869 2967 2982 2987 3084 
21134 21347 21937 21998 3111 3170 3268 3338 3404 37756 37757 37812 37827 37830 

37879 38028 38032 38059 38174 22614 22696 22949 22977 3422 3518 3723 3725 3749 
37182 

23395 23449 23570 24463 3824 3853 4006 4099 4117 
38302 

24629 25250 25672 26036 4337 4390 4448 4473 4640 38561 
26453 26641 26760 27087 4797 4812 4815 4819 4924 39099 

38208 38220 38257 
38316 38351 38452 
38666 38684 38827 
39139 39178 39246 

27868 28517 28765 29091 5120 5163 6214 5221 ~294 
29685 29782 30141 ~) 39337 39348 39408 39441 

38262 
38487 
39010 
39279 

39545 30304 5383 5436 5499 5535 5853 
31281 31516 31525 32746 5875 5907 5944 6119 6170 39562 39570 39639 39655 39819 
32920 33365 33736 34868 6173 6233 6257 6276 6394 Bundan başka son çift rakamları 
35283 35563 36545 36601 6441 6501 5595 6679 6691 (03) ve (17) ile nihayetlenen biletler 
37542 38015 38544 38582 6741 6750 5833 7063 7117 de ikişer lira amorti alacaklardır. 

38674 38694 38808 39685 39749 7192 7194 7215 7238 7279 Bu keşidenin talihlileri 
39790 7283 7285 7289 7290 7319 40 bin lira kazanan biletin bir 

50 lira kazanan No.lar: 7396 7402 7480 7560 7712 1 parçasının Tophanede Boğazkesen 
41 76 147 161 240 7758 7785 7817 8022 81)56 caddesinde Pehlivan apartımanmda 

255 467 649 699 754 8139 8267 8312 8392 8434 oturan bayan Kevsere, ikinci parça-
817 977 989 997 1216 8458 8693 8876 8984 9047 sının Nişantaşı Işık lisesi mübayaa 

1715 1949 1970 2041 2093 9065 9109 9l26 9128 9169 memuru Kanide, üçüncü parçasının 

~~~~ ~~~~ ~:~ ~ ~~~! ~!!~ :~~~ :~~! :~:~ 9639 9672 Dörtyolun Erzin nahiyesinde beledi-

3576 9851 9899 
9764 9820 ye katibi Kadride, dördüncü parça -

3351 3380 3391 3466 9953 10053 10142 
419::; 10164 10179 sının Konya Ereğlisinde zahireci 

3667 3859 4171 4181 v 10197 10209 10?25 
4373 10319 10431 

... Hilmide ve beşinci parçasının da İz· 
4237 4252 4256 4277 10474 10484 10501 
4430 4549 4734 4736 5029 10561 10586 10601 mirde oturan Sıtkıda olduğu anlaşıl-

10764 10779 mıştır. 
5094 5094 5125 5358 5700 11029 11055 11056 11098 11102 
5762 5866 5876 5937 6077 11233 11343 11417 11471 11543 On beş bin lira kazanan biletin 
6151 6291 6337 6406 6478 11569 11615 11663 11696 11943 bir parçası Beyoğlunda Lebon p.asa-
6541 6645 6652 6828 6935 12012 12062 12142 12164 12214 jında Bayan Panayüte, bir parçası 
7333 7373 7555 7564 7591 12294 12326 12395 12441 12526 Kütahya mektupçuluk kaleminde 
7713 7728 7729 7766 7935 12736 12825 12917 13055 13061 evrak mem~ru Battalgaziye, üçüncü 
8002 8009 8511 8591 8642 13342 13421 13473 13512 l3SS4 parçası da Izmirde Celale satılmıştır 
8646 8794 8851 8957 9007 13586 13596 13667 13690 13765 12 bin liranın bir parçasının A -
9035 9194 9364 9532 9735 13958 13946 13981 13983 14003 dapazarında Hüseyinde, yirmide biri 
9769 9770 10161 10176 10204 14111 14182 14241 14243 14302 Galatada Mahmudiye caddesinde o-

10380 10462 10621 10658 10674 14333 14378 14405 14407 14540 turan Besimde, 10 bin liranın bir 
10705 10908 10937 10991 11254 14560 14608 14752 14767 14852 parçası Kurtuluşta Harman sokağın-
11466 11582 11749 11926 12026 14876 14953 15030 15047 15055 da Hamitte, diğer parçasının da Li . 
12031 12106 12221 12271 12352 15198 15208 15542 15608 15680 man hanında komisyoncu Eminde 
12393 12491 12630 12750 12776 15888 16001 16119 16240 16310 olduğu anlaşılmıştır. 
12878 12939 13010 13099 13166 16365 16402 16514 16527 16629 
13208 13251 13403 13543 13721 16703 16734 16735 16829 16831 
13762 14031 14037 14124 14133 16878 17071 17328 17359 17371 
14369 14443 14628 14952 15186 17387 17422 17432 17455 17475 
15244 15251 15281 15435 15461 17683 17834 17878 18014 18061 
15790 14861 15908 15962 16274 18070 18240 18266 18352 18373 
16308 16354 16416 16503 16546 18433 18591 18597 18599 18721 
16827 16870 16917 17206 17281 18731 18764 18787 18848 18992 

60 hk ihtiyar, 12 Yaşında 
Kızı Kaçırdı 

Kaş, (TAN) - Ahatlı köyünde 60 
yaşında Mehmet, 12 yaşında Emine
yi kaçırmış ve dağa kaldırmışt-ır. 
lkisi de aranılmaktadır. 
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Başvekilimizin Mecliste 
Dünkü Nutku 

İnsanhğın Sulhü 
ve Selameti 
Uğrunda 

Fethi Okyarın Mecliste 
Dünkü Nutku 

(Bnşı 1 incide) 
mimi bir tezahürü olan bitaraflığı 

muhafaza etmek Ciimhuriyet hü"kfı
meti için esas siynsetl teşkil etmekte 
bulunuyordu. Fakat hadisatın Bal -
kan yarımadasına intikal etmesi ve 
Akdeniz emniyetinin milli hayatı -
mızda kendisini yeniden hissettır -
mesi anından itibaren hükumetiniz, 
kendisini ciddi bir milli emniyet me
selesi karşısında bulmuş ve bu em
niyeti tehlikeli tesadüflere maruz bı
rakmaksızın lakayt ve bitarar bir va
ziyette bulunmanın mümkün olnmı
yacagı kanaatine varmıştır. (Bravo 
sesleri). 

Malumunuzdur ki Akdenizde bü
tun alakadar devletlerin birbirine 
karşı emniyet içinde bulunarak ve 
bu denizi müşterek bir vatan saya -
rak onun müsavi nimetlerinden he -
pimizin müstefit olmasını daimi ola
rak temenni etmişizdir .. Hiçbir ala -
kadar devleti hakkı oldugu istifode· 
den mahrum etmiyen, fakat hiç bir 
hegemonya hevesine imkan bırak -
mıyan bir Akdeniz nizamı bizim dai
ma gözonürtde tuttuğumuz bir milli 
emniye.t meselesidir. (Bravo sesleri 
\·e alkışlar). 

Bu ~artlar icinde, hiikunıetiniz 

ınill~ti harp badiresinden azami 
iınkfınlarla uzak bulundurınanm 

en 1niiessir çaresini yine ulh i~in 
birle en memleketlerle harbı gö
ze alarak sulh ga)'esinde te .. riki 
mesai etmekte buhnuştur. (Bravo 
esleri alkışlar). 
Bir Avrupa devleti olan Türkiye

nin, A vrupadaki sulh teşebbüsleri • 
nin ve harp tehlikelerinin milli ha -
yatımıza tesirlerini ehemmiyetle he
sap etmekten farig olmıyacağı a~i • 
kardır. 

Ciimhuri~ et hükiımcti, hiç hir 
memleket aleyhine müteveccih ol
mıynn, hiç bir memleketi ihata YC 

izrnr maksadına matuf hulunmı

~ an. bilakis milletleri harbin feci 
akilıetlnden ına uıı bulundurmak 
maksadını_güden bir ı.ulht ıniidn
fan ,.c emniyet 'bera crlıgınac ln-

iltcre ile yanyana yürümek \'l' 

:yer almnk için bugiin millet \•ekil
lerinin miisaade ,.c ta vibiııi i ·tc
meğe gelmiştir. (Bra\o sesleri \'C 

alkı~Jar). 

Ingiltere ile, biıyiik tecriibelerden 
geçtikten sonra, aramızda lecssi.is e
den kuvvetli ve samim} itimat ve 
dostluk bağları, büyük meclisinizin 
muhtelif vesilelerle tasvibine iktiran 
etmiş ana siyasetlerimizden biridir. 
Bu metin rabıtaln:, politikalrımızın 

inkişafında biribiı ine hiçbir vakit zıt 
(llmıyan bir görüs ve düşünüş tarzın
da müşareketimizi temin etmi~ ve i
ki hükumet, bir çok mühim vesile
lerde bu görüş birliğinin feyizli se
merelerini iktita.fa muvaffak kılmış
tır. 

Biraz evvel arzettiğim veçhile, Av
rupadaki mühım hadiselerin cereya
nı esnasında ve hassaten endişebahş 
olan vekayi Balkan yarımadasına in
tikal eder etmez hiikumetinizle, Jn
giltere hük{ımeti ar::ısmda samimi bir 
müşavere başlamış ve sulh ve emni
yet gayesinde birlesen fikirle. iml1, 
iki memleketin mukadderatında daha 
esaslı ve daha devamlı bir el birliği
nin lüzumuna mi.istereken kani ol -
makta gecikmemi~tir. 

Esasları Cumhuriyet Halk Parti
si Meclis gnıpunun müttefikan tas
vibine iktiran ~tmek suretile başla
yan müzakereler, şimdi yüksek huzu
runuza arzedcceğim Türkiye - İn
giltere müşterek beyannamesi üze
rınde mutabakat temin etmiştir. 

Musterek beyannameyi aynen o
kuyorum: 

[Başvekil burada ayrıca neş
rettiğimiz müşterek beyanname
yi okumuştur. J 

Aziz. arkaclnşlarmı. 
Gördiiğiinüz vcçhllc Tiirkh e -

İngiltere münasehutında bir tcm~l 
tn~ı ve ayni zamanda mühim bir 
merhale olan bu anlaşmayı, iki 
hiikfımet arasında elyevm müıa • 
kcreleri cereyan eden kati ve dil· 
'amh taahhütler takip edecektir. 
Ve hiitiin hu kar ılıklı anlaşmala
rın hedefi birdir: Sulh v~ emniy~t. 
(Bravo se leri, alkı~lar) .. 
Türkiye ve ingilterenin umu i 

siyasetlerinde ann vasfı teşkil eden 
bu hedef oyle zannediyoruz, o kana
atte bulunu) oruz ki, dünya harbine 

mani olacak kuvvetli bir unsurun te
raziye ili'ıvcsi tarzında tecelli edi -
yor. (Bravo sesleri, alkışlar) 

l\liittcfikimizlc birlikte sulhii tut-
ma:n, kimsenin hakkına tecavüz 
etmemeyi um<le bilen siyasetleri· 
mizlc hakların çiğnenmesine nı:ıni 
olmağa hiitiin ga~·rctinıizi sarfot -
mektc de\•aın edecl'ğiz. (Bra\'o ses 
lcri, alkı~1ar). 
Bugüne karlar olduğu gibi, yarın 

da sulhperverliğimizin maddi delil -
terini \'ermek fırsatları zuhur ettik
çe bunları kaçırmıyacağız. Fakat: 

Bir gün mii~lerek hak \'e ıneııfn • 
atlerimi:1. ihliıl edilmek tescbhüsii
ııe maruz kalırsa. bize hakkıımzııı 
\'erdiği km \'etle buna silnhla ma
ni olmakta da tereddüt ctmiyece· 
ğiz. (Brarn se!>leri, ~iddetli alkış· 

lar). 
Bunun içindir ki, mcfkurcmizi ta-

rif ederken "sulh ve emniyet" keli
melerini kullandım. 

Ingilizlerle şimdi nrzettiğim itiliıf 

•e bunu takip e<lccek olan nihai mu
avele Fransa ile de aramızda dos

tane müzakerelere mevzu teşkil et
mektedir. Bu görüşmelerin yakında 
iyi bir neticeye varacağından ümit· 
varız. 

Muhterem arkadaşlr>r, büyiik kom 
şumuz ve dostumuz So\'yet Rusya i
ie en sıkı, en samimi temaslarda de
vam etmekteyiz. {Bravo sesleri, nl -
kışlar) Müşterek gaye \'e menfaatle
rimiz, önümüzde teşriki mesai yolu
nun tamamen açık olduğunu bize is
lı&t etmiş ve sayın misafirimiz Potem 
kinin Anknrada geçirdiği günler zar
fında aramızda tam bir görüş V.? an
layış beraberliğı olduğu ve yarınki 
siya:setimizin de bu esas dnire:-:inde 
inkişafa namzet bulunduğu tesbit e
dilmiştir. (Alkışlar). 

Diinya buhranı içinde nH~\·kii 

~ok nazik \'C mühim o1nn Balkan 
~·arımadasında miittefiklerimhlc 
me\'cut miinasebetleriınizin her 
zamanki samimiyetle devnın t•de
ceğine ümitvar bulunuyoruz. 
~ulh yo1\1nda daha mt\el\~ir bh· 

ekilde çah5mak için yer alnnş o-
Jaıı Tlirkiyenin, tam mnnasıylc 

(BaŞ'l 1 incide) 
gibi yakından alaknh olanlar biri- <Başı 1 incitle} diği hava içeri.sinde kol1arı bağlı o
birl<'rindcıı ~iiphelcndi. Biitiin kardeşçe munasebatıımz senelerden· lnrak \·ukuata intizar etmek elbette 
bunlar Akdeniz n binnetice diin- beri devam etmektedir. Balkan yarı- hiikumetimizin pek durbinane olun 
)·a cmni~ etini korkulu bir hah.• madasında but ün hük{ımetlerle bil - tavrı hareketinden beklenemezdı 
getiri~ordu. has.sa Yunanistan. Yugoslavya ve flo. Teklif. Akdenizde Turk ve İngiliz 
Akdeniz milletlerinin her gece manya ile dostane ve musalemetp 'l'· kuv\·etlerinin herhangi bir tecavüz 

bir tuhnf deniz umacısının çıkmasiic vcrane munasebatımız devam etmek ihtimali karsısında muşterek hareke· 
vakit ve zihin sarfedeceklcrine bu tedir. Ve bu sayede Balkan yarıma- !erini tazammun ediyor. Bu teklifi 

işi sağlama baglamaları ve realist 
hareket etmeleri dogru olurdu. 

İngilizler ve dolayısiyle Fransız
lar, Türkler \'esaire arasında boyle 
bir emniyet anlaşması olunca bun
dan İtalyanın da memnun olacağı 
şüphesizdir. Bizim gibi birinci sınıf 
Akdeniz devletlerinden biri olan i-
talya zaten ve otedenberi bu mU\·a
zenenin lurnmundan hararetle bah
sedip duruyordu. İşte olan budur. 
Belki istediği olmadı, fakat dediği 
oldu sayılabilir. Aradaki fark şudur 
ki İtalya Akdenizin hakimiyetinden 
çok konuşurdu ve bu noktai naza
rının neticesinde emniyet elde edil
miş olacaktı, diğer denizdaşlar tse, 
şu veya bu tarafın hakimiyetind.en 
önce müşterek emniyeti ileri si.ırü
yorlardr. Bu emniyet işi üzerinde 
bugün hakikaten kati bir netice al
dığına göre umumun şükranına ~a

yan bir iş yapılmış demekÜr. 

dası senelerdenberi gormemis o du- bu suretle kabul ederek Akdenız hav 
ğu sulh ve mi.i:salemet havası iç inde zasında emniyet ve sulhun tesısin•' 

yaşamaktadır. Şimal komşumuz Sov yardım cttıginden dolayı hiiklımı>tiıı 

yet Rusya ile ta inkılap ve milli eı- kararını alkışlamak isterim. Çunku 
daldcnberi devam etmekte olan dos- 1 efendiler bu hareket Akdeniz havası
tane münasebatımız eminim ki her na sureti katiyede sulh ve emniyet 
iki tarnfın menfaat ve memnuniyeti· getirmiştir. 

ni mudp olacak bir ~ekilcle devam et- Ttirkiyenin vaziyeti cografyası ve 
miştir. Türkiye cümhuriyeti ayni u- Türkiyenin kahraman ordu ve do
zak devletlerle de ayni dostane mi"t - nanınası -şiddetli alkışlar- İngiliz 
nasebatım idame etmekteydi. Bu bahriyesi, İngiliz kuvvetleriyle b~
suretle hasıl olan mesai. sulh havası raber herhangi bir tecavüze kar ı 

içinde Türkiye cümhuriyetinin da - hareket etmesi kararlaştırıldıktan 
hilde inkişafına ehemmiyet vermek, sonra, eminim ki Akdeniz havza~ın
milli servetlerini tezyit için calıs · da sulh ebediyen teessüs etmiş ola
mak, sınai \·e ticari ve mali işlerinde caktır. -alkı~lar- arkadaşlar bu 
terakkilerinde berdevamdır. Bu rr.iı- hareketten hiç kimsenin şüphelen
sait sulh havasının devam etmesin miye hakkı yoktur. Türk Cümhuri
den başka hic bir arzusu yoktu Ve yetinin şimdiye kadar takip ettiği 
yine yoktur. Ancak son günlerin ha- miisalemetkarane siyaset herkesin 
disah birdenbire bir takım siyas~ malumudur. Hiç kimsenin bundan 
zelzelelerle herkesin efkarını ve bey şüphelenmiye ve su veya bu hiiku
nelmilel münasebatın temellerini mete kar ı hasmane bir surette te
sarsmı~tır. Çekoslovakyamn bir girn lakki etmiye asla hakkı yoktur. fak 

Bu anla~mn, giiriilüyor ki, hiç zarfında nasıl haritadan silindıi!ini sadımız kara ve deniz hudutlarımızı 
bir noktadan tecavlizi bir hnrckot 
değildir. Ancak miisterek emni~·c
tin müşterek ve müsavi şartlarla 
garantiye alınması demektir. E· 
·ascn Türkiye miidnfaacı ve sul· 
hli temin edici konu~ınalardan 
ha ka hiç bir miizakercye girme· 
miştir. Siyasi prensipleri hunu a-
mirdir. 

B ir takımları kendi kurşun kalem
lerinin kendi hesaplarına göre 

çizdikleri toprakları, gökleri, den;z. 
leri paylnşmıya kalkıştıklarını söy
lerlerken, Akdenizde tasallutu ve 
payla~mayı değil -mü terek sulhu 
ve emniyeti- istihdaf eden boyle 
bir anlaşmadan sulhperver cihanın 
btzirn gıbl pek memnun olacagmı 

kayde lüzum görmeyiz. 

Hatta biz temenni ederiz ki bu 

emniyet altına almaktır. Böyle bir 
tedbire de lüzum vardır. Arkadaş

lar, çünkü Balkanlara ait olması 15-
zım gelen Balkan yarım adasına bü
yük bir devlet nskerlerini çıkarmış 
ve oraya ayak atmıştır. O devlet av
ni zamanda Akdeniz hudutlarımızın 
lam burnu dibinde bir çok adaları 

da işgal ederek Üzerlerinde tahki
mat, tesisat ve tertibat yapmakla 
meşgul bulunmaktadır. Bu hale kar 
şı bizim hükumetimizden de İngiliz 
hükumetinin de bizimle karşılıklı 

ve müşterek müşahede ve mütala&
hır kar~1sında kalınınca ııhvnl ve vu
kuata intizaren bitaraf kalmak el-
bette beklenemezdi. ... _ 

bir sulh unsu ı olarak kurulan 
müşterek emniyet anlaşması deniz

Balkan misakında yeri dcği nıe -
mi tir. (Bra\'o e ·]eri) Yine iinıH lerden karalara da intikal etmi~ ol-

hepiniz biliyorsunuz. Ondan sonrcı 

Almanya - Romanya ticari müzake· 
ratında Romanya hi.ikCımetine veril· 
miş olan ültimatom değilse bile ül -
timatom mahiyetinde yapılan bir 
tazyik herkesin fikirlerindeki huzur 
ve sükunu izale etmiştir. Bilahart: 
husule gelen nisbi sükun kısmen u · 
mumi endişenin yatışmasına yardım 
etmişken bunu müteakip Adriyatik 
denizinin şark sahilindeki zayıf bir 
müttefikine ültimatom gonderr.rek 
az zaman sonra işgal altına alması da 
şimdiye kadar alıştığımız sulhü sii· 
k\ın harasını tamamiyle ihlal etr.~iş

tir, Bu ihliıl edilmiş olan hava her -
kesin huzurunu selbetmiş ve herkesi 
emniyeti için kara ve deniz hud u~ -
!arının muhafazası icın edbirler n
ramağa sevketmiştir. Bu meyanda 
ötedenberi dostane münasebatta bu
lunduğumuz İngiltere hükCımeti. Ak 
denizde sulhu ihlal edecek herh~ngi 
bir teşebbüse karşı, Türk ve İngiliz 
kuvvetlerinin müştereken hareket et
mesine dair bir teklifte bulunmu., -
tur. Bu teklif neticesinde uzun uza
dıya cereyan eden müzakerat niha • 
yet bugünkü karara iktiran etmi~tir. 
Bundan dolayı tekrar hükumetimizi 
tebrik etmek islerim. Esasen muliı · 
munuz olduğu veçhile İngiltere hi.i • 
k(ımeti daha evvel Akdeniz havzasnı 
da sulhün teminine çaresaz olmak 
üzere Yunanistana bir taraflı olara1< 
bir cok garanti vermiş ve ayni za
manda Roınanyanırı da hudutlnrını 

tekeffı.il etmiştir. Böyle bir teklif 
karşısında hükumetimiz elbette kol
ları bağlı durarak eski bitaraflık si
yasetini de muhafazn edemezdi . Çıin 

kti evvelce arzettiğim gibi, emniyet 
havası içinde, hiç bir ahdın hiç bir 
teminatın, hiç bir sözün para etme 

Bununla beraber kom u dostlarım1z
Ia munasebatı daha ziyade iakviye 
etmelidir ve eğer mümkün olursa 
Bulgaristanı da bazı arazi işgali e
mellerinden vazgeçirerek. onu ia 
sulh ve mtisalemet havası icine alma 
ya gayret etmelidir. ve temenni ederim ki Balkanlar . sun da bunca zamandanberi lüzum

da, Balkan menfaatlerini koruyan suz yere rahatsız edilen dünya bir 
blok, daha geni leınek, \'azifesini emniyet ferahına ka~uşsun. 
daha \'Cl\ıt ~ekil de yapmak f ır~a -
tını bulsun. 
Her zamanki ilham ve tasvipleri-

nizle inkişaf eden siyas~timizin ayni 
direktiflerden mülhem bu günkti te
zahürünü yüksek tasvip ve tasdikini 
ze arzeder ve millet vekillerinin bıraz 
evvel okuduğum beyanname üzerin
de açık reylerinı kullanmalarını rica 
ederim. 

Başvekilin siirekli ı:ılkı larla kaı·şı
lanan bu beyanatından sonra Saffet 
Arıkan. Fethi Okyar ve General Ka
zım Ozalp söz almıslar<lır. 

Chamberlain'in 
Nutku 

(Başı 1 incide 

bu beyanat ve gerek derpiş edilen 
anlaşma hiç bir devlet aleyhine mi.ı • 
teveccih değildir. Ancak li.iwmu tak
dirinde İngiltereye ve Türkiyeye kar 
şılıklı bir yardım ve müzaheret te -
minine matuftur. İki hükumet, nihai 
anlaşmanın ikmalinden evvel bazı 

meselelerin halen devam etmekte o
lnn daha derin bir tetkikn ihtiyaç gôs 
terdiğini kabul etmektedir. İki huku
met, Balkanlarda emniyetin tees.~i.i -
sunu temin etmek lüzumunu da 
tasdik ederler ve bu gayeyi en seri 
bir surette istihsal için mii~avere ha
lindedirler. Bu anlaşma, ikı hükı! -
metten herhnngi birinin, sulhün tak 
viyesindcki umumi menfaat iktiza -
sından olarak :liğcr hiıkumetlerlc an-
1.ısmalar nkdctmesine mani değildir. 

Chambcrlain'in beyanatını mü · 
teakip, muhalefet lideri Atlee, mev -
zuubahis anlaşmayı iki memleket 
genel kurmayları arasında görüşme
lerin takip edip etmiyeceğini sor -
muştur. 

Chamberlain, buna şu cevabı 

vermiştir: 

Bunun nihai anlaşmanın akd'n -
den evvel vukun geleceğini zannet -
miyorum. 

Henderson da BaC'vekilden, icnp 

Tahmin ediyoruz. ~ine bitaraf
hktan ve deniz anla!jınası dolayı· 

si~ le boğazlardan bahsedilecektir. 
Gerçi hu sefer itidallice de olsa 
)'İne bahsedilecektir. Ah;:tık artık. 
ne tempoda söylenirse ii~ lensin. 
Bitaraflık, bir taraflık demek de
ğildir, hem biz bitaraflığı ancak 
,.e katiyen kendi anladığımız gibi 
manalandırırız. Bn':)kalarının ken· 
di hesaplarınca tarif ve izahı bizi 
alak9ıAndırmaz. 

Açık konuşalım, bu anlaşma -;o
nuncu olmıyacaktır. Serefli ve in
sani sulhü istiyenler bu faziletli an
laşma hareketlerinde devam ede
ceklerdir. 

Akdenizde sulh ve emniyet, aşağı 

yukarı Avrupada ve dolay1siyle bü

tün insanlrk dünyasında sulh ve em

niye~ deınektiı'. 

Biz herhangi mütecavizle çarpı;ı

maktan çekindiğimiz için değil; is
tiklal ve insanlık vazifelerimizi müd

rik olduğumuz için sulh istiyoruz. 

Anlaşmalarımızın sonuncusundan 
bir cvvelkisi olan bu Akdeniz an
laşması da ancak o isteğimizin delil
lerinden biridir. 

Aksini düsiinmek ve indi tefsirl~

re yapmak istiyenler de hareketle· 
rinde serbesttirler. 

Bu muvaffakıyetlerinden dolayı 

Sayın Refik Saydam hükumetiyle 

Sayın B. Chamberlain'i tebrik etme

yi insani ve milli bir vazife biliriz. 

ettiği takdirde Romanyaya ynrdım 

için İngiliz harp gemilerinin Kara -
denize geçmeleri hakkında bir sua! 
sormuştur. 

Başvekil Chamberlain, bu suale 
de aşağıdaki cevapla mukabele et · 
mi tir: 

"Bu nokta beyannamede mevzu
bnhis edilmiş değildir, fakat muhak· 
kak ki nihai anlaşmanın akdinde der 
pis olunacaktır ... 

Londra Radyosunun 
Neşriyat. 

Sima! komşumuz So\•yet Ru y.ı ile 
aramızdaki dostane munasebatın ne 
kadar samimi olduğunu hariciye ko
miseri muavini Potemkinin memle
ketimizin siyasi l'i~alile vaki olan dot 
tane munasebe•iı1clen v neticede çı
kan tebliğden anlıyoruz. 

Bu cia şayanı mcrnııuniyet bir vaka 
dır. Bumünasebetle daha ziyade tnk
viye olunması da sayanı nrzuclur. 
Bu suretle a r k a d ş 1 n r her 
kim sulh ve emııiyrt frtiyorsa onlar
ın teşriki mesaiye amadr olduğumu
zu göstermeliyiz ve hüklımetin beya
natından öyle anlaşılıyor ki, bunu gc.is 
termek icin her tıirlü gayreti hüku
met snrfedecekfır ve bu suretle em
niyetsizlik dalgalarına karşı sulhü 
SC'\'en devletlerin birleserek se:. çe'c
meleri lazımdır. 

Arkadaşlar, biz çok arazi kaybet
miş bir devletiz. F'akat arazi kaybet
tikten sonra kenclimizi dnha kuvvet
lı, daha bahtiyar gbrmekt<'yiz Çok 
araziye sahip oidugumuz zaman bi.i-

(Daşı 1 incide) vi:ık dcvlet1"'r. O mrnh imparatt•rlu-
giltere aostluğu beslemek ve kuV\'Ct· guna ikiııcı der.:!cede bir devlet mua
lendirmek lazım geldiğini anlatmıştı nıelesi yapmakt:ı idiler. Arazimizin 

lngiltere ile Türkiye arasın<.lald mühim bir kısmı gitmis olduğu hal
hakiki ve samimi dostluğu takviye de dahi kendı milli huclutlnrımıt i
ile yardım eden iki prensip ,·ardır. çinde bulunduğumuz bu s1rada bu • 

1 - Türkiyenin biitün taahhütle- yuk devlet olan Ingiltcre biln bize 
rine sadakati, hükümlerini Jı~ğlştir- samimi dost muaınelcsı ve :ıkr:ın mu
mek istedigi her muahodeyı aııcnk 1 amelcsı yapmakt<ıdır. !Alkıslarl Fn

sulh severlere yakışan müznkereler- kat arkadaşlar arazi kaybelmenın d' 
le değistirmcsidir. bir haclcli vardır. Artık bundan böy-

2 Turkiyenin Cenubu Şnrki Av- le bizden bir kam; toprak degil. hrık-
rupada, Yakın ve Orta Şarkta sulh kımızm bir zerrc.,inı almak istıye:ı

ve istikrar amili olmasıdır. lere karşı Ti.ırk milleti kahraman or
'"l'iırkiye bütün komsularili:? dost- dusu ile birlikte dimdik duracak ve 

tur ve Balkan antantının, SacıcJrıbat hıze fena nazarla b"lkanları geri cevı
paktının belkemiğidir. recektır. (Bravo sesleri. siddctli VC' 

Türkiye ile Ingilterenin anfa;pna- siırekli ~ılkı§ları. 
sı, Mısır üzerinde çok derin 'tesir ya- Biz bunu Istıkirıl harbinde isbat 
pacaktır. Çünkü İngilterenin Mısıra ettik. Arkadaşiar eşsiz kahramanlık 
verdiği teminatı bir kat daha takvi- timsali Atatürk, hepimizin ve gele· 
ye edecektir.,, -=ek nesillerin kalplerinde cnnlı ola-

Londra radyosu daha sonra İngil- rak yaşamaktadır ve yaşayacaktır. 
tere ile Türkiyenin hiç bir tecavüz, (Alkıslar). 
hiç bir ihata emeli beslemedildcrine, Atatiirkiin en muktedir V" en e
ynlnız ortalıgı kaphyaıı eınn 'yetsiz- ncrjik arknda lnrı bu gun is bnşın
liği emniyete çevirmek istediklerini dn bulunmaktaclır. (Alkı !ar). Bina
söylcmis ve iki tarafın anl,1şmasını enalevh hichir devletin TürkiyA ciım 
hararetle alkıslamıştır. huriyetini tekrar böyle bir imtihana, 
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Kazım Öza en 
Nutku 

( B<ı ~ı 1 ıncide ) 
İngılizlcrıe bu anlaşmayı hazırla • 
mıştır. 

Bunu milletimizin kıymet \'e kud 
retine bfr delil addetmeliyiz. Buyıik 
Reisicümhurumuz İsmet İnönuuün 
yüksek idaresi altında bu kıymet ve 
kudretin daima artacağına eminiz. 

Arkadaşlar. biz memieketimızc 

tevcih edilecek herhangi bir teca
vüze karŞJ tamamiyle hazırlanmı~ 
bulunuyoruz. Akdenizdc vuku bula
cagmı muhtemel gordüğumtiz taa r
ruzun nerden ve ne şeklide olabil<'
cegini etrafile mutali'ıa etmiş ve 
bunu yalnız başımıza defi , tardet
mek için lazım gelen tedbirleri al
mış, hesaplarımızı yapmış. ve ka
rarlarımızı vermişizdir -Alk1şlar

Şimdi bu mukabeleyi yalnız bası

mıza değil. donanmasile butün de
nizlere hiıkim olan İngiltere devle
tiyle birlikte yapmayı görüşüyoruz. 

Boyle bir mukabelenin ne kadar 
şiddetli ve ezici olacağını tasavvur 
etmek bize di.ışmez. Arkadaşlar, bu 
anla mada memleketimiz için, çok 
faydalar olduğuna kaniim. Hüku
metimiz milli karakterimize uygun 
bir ekilde ve tam zamanında bu 
anlaşmayı yapmıya muvaffak oldu
ğundan dolayı teşekkür ve tebrike 
layıktır -Alkışlar-. 

Bu beyanatlardan sonra Reis Ab
dulhalik Rcnda kifayeti muzakerP.
ye dair bir takrir bulunduğunu bil
dirmiş ve takrir okunarak tasvip e
dilmiş ve açık reye müracaat edıl

miştir. Tasnifi ara neticesinde 353 
mevcudun ittifakiyle hükumetin :;i
yaseti ve beyannamenin tasvip C'· 

dildiği sürekli alkışlar arasında bil
dirilmiştir. 

Tekrar kürsi.ıye gelen Başvekı l 

Doktor Refik Saydam şunları sö~ -
lemiştir: 

Arkadaşlarım, 

Lutfcn izhar buyurduğunuz reyle 
hükumetinize kuvvet verdiniz. B ı ı· 

gün olduğu gibi yarın da sizin itim ::ı 
dınrzla ayni siyaset ve ayni yoi:ı 
yurüyeceğiz -alkışlar-. 

Saffet Arıkanın 
Nutku · 

Muhtereİn ar:ıtad.:ışlar, 

Sayın Basvek.ilimizio huzuru iıliniz
de vuku bulan beyanatı ve kararını
za arzetmiş oldugu 'l'ürkiye - lngilte
rc müşterek beyannnm si Cumhuri
yet hüktımetinin ta bidayetindenbe
rı takip etmiş olrlugu sulh politikası
nın yeni ve muvaff k bir tezahi.ıru
diir. Hepimiz Kanaat getirdik ki. 'l'iı r
kiyenin sulh istiyen!erle teşriki me
sai etmesi ve bu sureOc Avrupa va
ziyetine karşı oian yakından alaka ı 
her şeyden evvf'l mill~tJerin harp ba
dıresinden kurt rmag'l ve memleke
timizin de emniyetim temin etmege 
matuf bir siyasetin yani otedenbcri 
takibini hüklımete bir direktıf olarak 
tevdi buyurdu unuz ann siyasetin 
bir ifadesidir. Filhakıka arkadaşl,ıı·, 

biz kimsenin nleyhiııc çalışmıyoruz 

ve bizim bu nıyctımizc bilmuknb~lc 
herkes tarafındon dn hürmet oluna
cagını umuyoruz. Binaenaleyh her 
lrnngi bir devlete kar ı mevki aldıgı
nıız mfınası bu vesikadan ve bunu ta
kip edecek olan b:ti ıınlaşmadan el
bette ki çıkarılarpaz. Bu noktayı em
niyetle kaydederken Iııgiltere ile Ö· 

tedenbel'İ mevcut olan karsıhklı ıti· 
ınat ve dosluk hıslerınin boyle s:ığ· 
lam ve devamlı baglarln takviye e
dilmiş olmasını memnuniyetle kur • 
şılarız. 

Huli'ısa arkadaşlar, büyük mecli • 
sin urıumi su1he ola11 bağlılığını btı 

kadar isabet ve :sadakatle ve azm 
k;yasetle tahakkuk ettiren hükl'ınıc

timize ben 5'ahc;en tcşckkur ediyo· 
nım. Siddetli alkı lar . 

boyle bır tecrubeye çekmiye cesaret 
edcıniyecegıne kut:ynn ınanıyorunl· 

Sozume nih, et vermezden evvel 
hukumet~ be mııame ini alkışl nrltı 

tasvip etmekte l<lug ıınu bildırme1' 
isterim. 

Beynelmilel c;iyasettc istıhsal edil· 
ıniş olan bu büyuk muvaffakıyet }ıtı• 
kümetimiz için büyuk bir şeref teŞ· 
kil edecektir. Bu muvaffakıyeti ds· 
hili muvaffakıyetlerle, ticari, sınai 
ve kültürel sahıılarda ic:tihsal etmek· 
tr bulunduğu muvaffakıyetlerlc t t· 
viç etmesi temPnnısini de ilave et· 
nıek isterim. Arkadn,.Ja .. istikbal crı1 

niyet ve itminanla baka biliriz. (su· 
rekli ve sidde' li alkı .. lar) 
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Adapazarı - Sapanca Gezinti Trenleri 
Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa gezinti trenleri 21-5-939 

Pazar güniinden itibaren işlemiye başlıyacaktır. Kalkış ve varıs saatle
ri aşağıda gösterilmiştir. !stasyonlardım fazla tafsilat alınabilir.~ (3331) 

l nci tren 
6,55 

1 nci tren 
18,00 

Haydarpaşadan hareket Adapazarından hareket 
2 nci tren 

7,30 

. 
2 nci tren 

18,56 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

Semti Caddesi 

Pangaltı Cümhuriyet 

" 
., 

•• " 
" 

Elmadağ 

No. su 
87 
87 
87 
43 

Cinsi 
Apt. 1; inci D; 

Apt. 2. daire 
5. inci Da. 

Ev 

" " 51 " 
Yukanda yazılı emlak 31-5-940 günü sonuna kadar kiraya veril-

mek üzere açık arttırmaya konmuştur. İsteklilerin 23-5-939 Salı gü-
nü saat 14 de müracaatları. (3332) 

Kocaeli VilCiyetinden : 
Vilayet Naf.ıasına ait olup istimal edilmiyecek bir halde bulunan Ada

pazarının Kargalı civarında fiat markalı bir adet silindirle sakarya ve 
İzmit garajlarmda iki adet praga marka silindir makinesi ve bir konka
sör hurda demir halinde kilo ile satılığa çıkarılmıştır. İhale Mayısın 
29 uncu Pazartesi günü saat on beşte vilayet makamında açık arttırma 
suretiyle yapılacaktır. Muvakkat teminat (150) liradır. İsteklilerin o 
gün zikredilen saate kadar bu miktar muvakkat teminat mektubu veya 
banka makbuzu ve Ticaret Odası kayıt vesikası ile vilayet makamına 
şartnamesini görmek istiyenlerin de vilayet nafıa müdürlüğüne müra-
caatları. (3323) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Ali Kenanın ~299U hesap No ı.ile Sandığımızdan aldığı (700) liraya 

karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak 
kında yapılan takip iizerine 320::! No. lu kanunun 46 cı maddesinin ma
tufu 40 cı maddesine g<>re satılması icap eden Beyoğlunda eski Eminca
mii yeni Kalyoncu kulluğu mahallesinin Samancı Ali sokağında eski 1, 
ı Mü. yeni 7, 9 kapı 452 ada, 24 parsel No. lu bir dükkanı olan kagir apar 
tımarun yarım hissesi bir buçck ay müddetle açık arttırmaya kon
muşıur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir
mek istiyen (229, lira pey akçast verecektir. Milli bankalarımızdan biri
nin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle bele
diye resimleri ve tellüliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
18-5-939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzum
hı izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş 
olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hkkında 
herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 27-6-939 tari
hine müsadıf Salı gUnü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 
ye lfo ar yapılacakhr:-Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edile
cek bedelin tercinhan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile 
sand:k alacağını tamamen geçmi~ olması şarttır. Aksi takdirde son art
tıranın taahhi.idü baki kalmak şartiyle 14--7-939 tarihine müsadü Cu
ma günü ayni mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arrtırmada gayrimenkul en çok arttıranın iistiinde bırakılacaktır. Hak
lan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair iddialarını ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber daire
mize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Daha fazla m;:ılUmat almak istiyenlerin 38-330 dos
~·a numarasıyle sandığımız hukuk i~leri servisine milrcaat etmeleri lü
zumu ilin olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfım teca
vüz ctmeıntk üzere ihale bedelir.ln yarısına kadar borç vemek suretiy-
le kolaylık göstermektedir. (3343) 

. Hangar Yaptırllacak ., 
Türli Hava Kurumu Genel Merkez Baıkanhgından: 
l - Etimesğut'da Türkkuşu alanında yaptırılacak, hava müsteşa~lı

ğı tecrübe ve muayene komisyonuna ait bir hangar kapalı zarf usulıle 
eksiltmeye çıkanlmı~tır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (88.436) lira (2) kuruştur. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname keşif ve saireye ait ~~akı Tür~ 

nava kurumu genel merkezinden (4) lira (42) kuruş mukabılınde alabı
lirier. 

4 - Eksiltme 25 - 5 • 939 perşembe günü saat 15 de Türk Hava ku
rumu genel merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapıla:aktı:. 
. 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarıle bı~

likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar komis
Yon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (5.671) lira (80) kuru~tur. 
7 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı kanundaki şartla:ı 

haiz olduktan başka en az (60.000) liralık mümasil bir işi muvaffakı-
Yetıe başardıklarına dair vesika ihraz etmeleri lazımdır. (3206) 

Tiirkkuşu Genel Direktörlüğ~n~e~: 
'rürkkuşu teşkilatında, motörlü ,.e motörsüz tayyareler uzennde oğ

:retmen olarak çalışmak maksadile yetiştirilecek Lise mezunu szençlc
ı-e ihtiyaç vardır. 

Aranılan bellibaşlı şartlar ~unlardır: 
l - Türk soyundan olmak, 
2 - İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak, 
3 - Sağlrk durumu tayyareciliğe elverişli olmak. 

1 
4 - Boyu 18 ya§ında olanların 1,60 dan, 20 yaşında olanların da 

,63 ten apğı olmamak, 
5 - Lise mezunu olmak. 
l!:n az 18, en çok 20 yaşında olmak. 
İsteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat etmeleri lazım

dır. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler yapılarak İnönü kampına 
sevkolunacaklar ve orada muvafiakiyet gösterenler kabul edilecektir. 
t Daha fazla mallımat almak istiyenlerin Türkkuşu Şubelerine müraca-

a etrnelert ilan olunur. (2842) 

TAN 

İstanbul Asliye Beşinci Hukuk 
Mahkemesinden: Davacı Haskiya 
kızı Rahe! K~hen vekili avukat Mar
ko Nahum tarafından müddeialeyh
ler Bohur Alfandari karısı Refka Al
Iandari ve Esterya Surijon ve Vik
toryn Surijon ve Haskiye Surijon 
aleyhlerine: 

Müvekkili Rahel Kohenin ~ayian 
mutasarrıfı bulunduğu emlakteki 
hisseleri vefatına kadar bakmak ve 
beslemek şartiyle Nesim Surijona 
ferağ eylediği Boğaziçi Ortaköy ma
hallesi İskele sokak eski 6 - 8 -
10, - mükerrer 10 mükerrer 10 ye
ni (2 - 4 - 6 - 8 - - 10) numa
ralı ile murakkam dört bap dük
kanı müştemil bir bap hanenin on 
altı hisse itibariyle bir hissesi \•e 
Boğaziçi Büyükdere mahallesi Eske 
navi sokak eski 29 - 29 mükerrer 

' yeni 25 - 27 numaralar ile murak-
kam iki bap hanenin on altı hisse 
itibariyle bir hissesi ve Galata Ke
mankeş Kara Mustafa Pasa mahal
lesinde Topçular caddesinde eski 
140 yeni 134 numaralı bir bap dük
kanın on altı hisse itibariyle bir 
hissesi ve İstanbulda Çelebi oğlu 
mahallesinde Alacahamam sokağın
da eski 67, yeni 47 numaralı kagir 
dükkanın on altı hisse itibariyle bir 
hissesi ve İstanbulda Çelebioğlu ma
hallesinde Rıza Paşa caddesinde es
ki 20, yeni 137 numaralı üstünde o
dası kagir dükkanın on altı hisse 
itibariyle bir hissesi ve İstanbulda 
Çelebioğlu mahallesi Marpuççular 
caddesi eski 58 - 60 - 62, yeni 
3 - 5 - 7 numara ile murakkam 
altında iki mağazası olan kagir Ko
hen hanının on altı hisse itibariyle 
bir hissesi borçlu Nesim Surijonua 
25-1-939 tarihinde vefatiyle ve
reseleri karısı Viktorya ve kızlan 
Refka ve Esterya ve oğlu Haskiya 
Surijona münhasır bulunduğu ve 
borçlu Nesim Surijonun vefatı tari
hine kadar müvekkiline bakmadığı 
ve beslemediği ve kendisine kaydı 

hayat ile bakma mukavelesile ilti
zam ettiği taahhüdünden hiç birisini 
yapmadığı ve borçlu Nesim Surijon 
hali hayatında müvekkiline karşı o
lan taahhüdatını yapamıyacağını bil
direrek kendi namına ferağ edilmiş 
olan yukarıda esamisi yazılı emlak
teki hisselerinin ınüvekkilesi namı
na iadei ferağı taahhüt etmiş ve 
bu baptaki muameleye te§ebbüs et
tiği halde intaç etmemesi itibariyle 
akdin feshile müvekkilesi namına 

iadei ferağına karar verilmesi tale
biyle açılan davadan dolayı gönde
rilen dava arzuhali arkasına müba
şiri tarafından verilen meşrubatta 

müddeialeyhlerden Viktorya ve 
Haskiyanm ikametgahlarınm meç
hul bulunduğu anlaşıldığından da
va arzuhalinin kendilerine birer ay 
müddetle ilanen tebliğine tahkikat 
hakimliğince karar verilmiş ve da
va arzuhali sureti mahkeme divan
hanesine talik kılınmış olduğundan 
müddeialeyhlerin bu arzuhale ilB.n 
tarihinden itibaren bir ay zarfında 
cevap vermedikleri veya kanuni bir 
mümessil göndermedikleri takdirde 
kanuni muameleye devam olunacağı 
H. U. M. K. nun maddei mahsusası
na tevfikan keyfiyet ilanen tebli~ 
olunur. (17722) 

1334 - 1918 Tıp 

Fakültesi Mezunlarına 

. 
lstanb.ul · Bele:diyesi ilanları 
1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve Hususi İda· 

reden müteşekkil Mahalli idare emekli ve öksüzlerinin 939 yılı birinci 
altı aylık yoklamaları 12/Mayıs/939 dan itibaren başlamıştir. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ilmühaberini oturmakta oldukları na
hiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık cüzdanı 
ve nüfus tezkcrelerile birlikte mayıs 939 sonuna kadar ait olduklan be
lediye şubelerine müracaatla yoklamalarının yaptırmnlan ilan olu-
nur. (3320) 

Samsun Belediye Reisliğinden : 
l - Eksiltmeye konulacak iş: Samsunda Çarşamba şosesi güzerga

hında Merd ırmağı ile koşu yeri arasında yapılacak mezbaha inşaatı 
Muhammen keşif bedeli 84562 lira 99 kuruş olup kapalı zarf usuliylc 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İş vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
3 - Bu işe ait şartname \"e evrakı saire aşağıda yazılıdır. 
A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Muka\•ele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Naf:ıa yapı i§leri umumi ve fenni §artnamesi. 
E - Fenni §artname. 
F - Kesü ve silsilei fiat cetveli. 
G - Proje vesair evrak. 
C. ve D fıkrasındaki evraktan başka diğer evraklar taliplerine 423 

kuruş mukabilinde belediye hey'eti fenniyesince verilir. 
C. ve D. fıkrasındaki evrak belediye hey'eti fcnniyesince tetkik edi

lebilir. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 5478 lira 15 kuruştur. 
5 - Eksiltme 12.6.939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de 

Samsun belediyesinde mütesek.ltil belediye encümeni tarafından yapı-
lacaktır. · · 

6 - Eksiltmeye jştirak edebilmek için Samsun Nafıa müdürlüğünde 
müteşekkil kom~onu mahsusundan bu işi yapabileceğine dair vesika 
ibraz etmesi ve inşaatın devamı müddetince diplomalı bir mühendis 
veya mimar veyahut fen memuru istihdamı ve Ticaret Odasından ka
yıtlı olduğuı:ıa dair senei haliye vesika ibraz ve yapı eksiltme şartname
sinin 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz olması sarttır. 

7 - Tekili mektupları yukarda yazılı giin ve saatten bir saat evvel 
belediye encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların ihzarında teklif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 S. lı ka
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerine ve bu husustaki şartname hüküm-
lerine harfiyen riayet eylemeleri lüzumu ilan olunur. '3013) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
İsmailin 17440 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (850) liraya karşı 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkın
da yapılan takip üzerine 3202 No lu kanunun 46 ıncı maddesinin ma
tufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Samatyada Hacı Hüse
yin ağa mahallesinin J\rapkapısı namı diğer Arapkuyusu sokağında eski 
4 yeni 2 kapı No. lu ahşap bahçeli bir evin tamanu (tren yolu kenarın
da cami civarındn) tamamı bırbuçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir
mek istiyen 1350) lira pey akça&-ı verecektir. Milli bankalarımızdan biri
nin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle bele
diye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borç
luya aittir. Arttırma şartnamesi 22-5-939 tarihinden itibaren tetkik 
etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacak
tır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dos
yasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılı
ğa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu
nur. Birinci arttırma ::W-6-939 tarihine müsadif Cuma günü Cağa
loğlunda kfı.in Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın
ması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen 
geçmiş olması ~arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kal
mak şartiyle 17-7-939 tarihine müsadif Pazartesi günü ayni mahal
de ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen
kul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. hakları tapu sicilleriyle sa
bit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve masarlfe dair iddialarını ilim tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber dairemize bildirmeleri la
zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicille
riyle sabit olmıyanlar satış bedeıinin paylnşmasından hariç kalırlar. Da
ha fazla mnlCımat almak istiyen1erin 937-256 dosya numarasiyle san
dıl!ımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri liızumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istlyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vemek suretiy· 
le kolaylık göstermektedir. (3346) 

ll 

50 YAŞINDA 
OLMAMA RAGMEN 

SOLMUS , 
BİR CİLTDEN 

Nasıl 
Kurtuldum? 

"Bütün dostlarım; bu derece gen~ 
görünmek için neler yaptığımı soru· 
yarlar. Takriben Üç ay evvel 50 nci 
senei devriyemi tebrik için misafir
lerim gelmişti. Tenim esmer ve sert 
idi. Gelenlerden bir çok kadınların, 
Cildin unsuru olan Tokalon Krem;
nin istimali ile memnuniyetbahş se
mereler elde ettiklerini öğrendım. 
Benim mütereddit olmama rağmen 
tecrübe etmeğe karar verdim. Her 
Akşam muntazaman yatmazdan ev
vel Pembe renkteki Tokalan k!-emı
ni ve sabahları da pudralanmadnn 
evvel beyaz renkteki Tokalon kr~ 
mini kullanmağa başladım. Bir kac 
gün sonra, cildimin yumuşayıp taze
lc§tiğini ve bir hafta nihayetinde 
daha genç gbrundüğümü hissettim. 
Bugün, Üç ay oluyor, o derece cazip 
ve şayanı hayret bir semere elde et
tim ki bütün dostlarım ancak 38 ya
şında olduğumu söylüyorlar." 

Cfld unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kreminde Viyana ünivers -
tesi Profesörlerinden Doktor Stejs
kal idaresinde genç hayvanların cilt
lerinden istihsal ve "Biocel" tabir 
edilen ve tıpkı insan cildininkilerine 
müşabih genç ve sıhhatli, zengin ve 
kıymetli cevherler hülasası vardır. 
Beyaz renkteki (yağsız) Tokalon 
kremini:Je' is~"tazc krema ve saf Zey
tin :yağ\ ve sa\r be5leyic\ unsuı1uı 
vardır. Muntazaman her iki kren•i 
kullanınız. Açık, yumuşak, dilzgün 
bir cilt temin etmiş olacaksınız. Fai
dcli semeresi Garantilidir. Aksi hal
de paranız iade olunacaktır. 

AÇIK ARl'IRMA lLE 

Fevkalade satış mayısın 14 üncü pa
zar günü sabah sı:ı.at onda Beyoğlun
da, Istikltil caddesinde Şık sinemanın 
üstündeki Işık apartmanın 5 N o. lu 
dairesinde mevcut ve muteber bir ai
leye ait müzeyyen ve zengin eşyalar 
açık artırma ile satılacaktır. En son 
model ve gayet rahut 4 parçadan mu
rekkep bir kanape koltuk takunı, In
giliz (!stil) inde gayet zarif bir bufe 
ve iki vitrin ile 3 defa açılır bir ma
sa ve sekiz emsaıs;z sandalyeyi havı 
bir yemek oda tnkımı, Avudre (açık 
renk) kaplamalı ve 7 parçadan mu
rekkep en son model bir yatak oda 
takımı (dolap 2 kapılı), beş parçadan 
mürekkep asri, gayet zarif diğer bir 
yatak oda takımı, gayet rahat divan
lan havi ve meşhur Vrassiç fabrika
sının mamulatından ültra kübik ya
tak oda takımları, gayet geniş ve em
salsiz file perdeler, 1 kanepe ve 2 
koltuktan mürekkep hakiki maroken 

Mektepten çıkışın yıldönümünü 
kutlulamak için 14 Mayıs 1939 Pa
zar günü akşamı saat 19 dan itiba
ren Park Otelinde toplanıl~aktır. -Slllt••• 1y1 BiR HAZ 1 M; 

takım, hayli kübik ve ministr yazı

•••• .. ~ haneler ve husus! döner koltukları, 
' 6 ve dört köşeli hayli çay masaları. Bu ilan davetiye makamındadır. 1 

İstanbul İkinci 1nas Memurlu
ğundan: Müflis Oskar Cilaciyanın 
Ala~aklılarile akdetmiş o1duğu Kon 
kurdato Mahkemece tasdik ve Mah
kemei Temyiz karariyle katileşmiş 
olduğundan İflasın kaldırılmasına 
ve malların kendisine iadesine Mah
l:-mece 12-5-939 tarihinde karar 
verildiği ilan olunur. (17728) 

Rahat bir uyku temin eder. 

Her yemekten sonra almacak 2 • 3 tane 

PERTEV KARBONAT KOMPRiMESi 
Her türlü hazımsııhğı ve mide ekıiliğini giderir. 

Pertev Karbonat Komprimesini her 
eczaneden arayın'iz. 

, _______ , ~---...---------------. 
Sabıraızhkla beklediğiniz 

Atkın Göz Yatları 

COLUMBIA 
Pliklarında çıktı. -

11• Dr. HORHORUNI . , 1 

1 Hastalarını aksama kadar Sirke· 
el Viynnn Oteli yanındaki muayenc-
h:ın,.chırt,. tedavi eder. 11 

1 Telefon: 24131 

Türk Hova Kurumu 
BÜYÜK P i YANGOSU 

ikinci kefid0 : 11/ Haziran/ 939 dadır 
Büyük ikramiye : 4 5 • O O O Liradır ••. 

Bundan bqka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 

(20,000 v e 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyiniz 
Siz de Piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmİf olur
Sllnuz. 

yağlı boya tablolar renkli camdan 
mamul kübik ve bronz avizeler, A
merikan blr kanape ve iki koltuk, i
ki kapılı güzel masif bir maun kütüp
hane, kadife perdeler, hayli gay~t za
rif vazo ve biblolar, elektrik ve gaz 
:fırınları, elektrik süpurge, port m~n
to. Singer elektrikli dıkiş makinesi 
ve sair .. ev eşyası, mükemmel bir kuy 
ruklu Fransız piyanosu, Anadolu ve 
Iran halıları. ,. - • - ı . ~ 

KAYIP: Eminonti mal mi_;""llirlu
günden aldığım 1258 numaralı maa 
ctizdanımı zayi ettim. Yenisini ahı
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Laleli, Gümrükemini sokak sayı 16 
da emekli yarbay Derviş Böke. 

KAYIP: lstanbul lthalAt gümrü -
ğünden almış olduğumı;z 3379 ve 14. 

1 2.939 numara tarihli gümrük mak -
buzunu zayi ettik. Yenisini çıkaraca
ğımızdan eskismin hiıkmü olmadığı· 
nı ilan elmeniıi rica ederim. 

Nur K.ılcm Ud. Şirketi 
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lkramÔi e Kazandırdı. 
ı~ 00 Ll~A'7'J Büyükadada Nizam Caddesinde: 
~ ~ I NİMET ABLANIN Uğurlu eliyle 

verdiği 32026 No. biletle Minimini Güler'e kazandırdı. 

q 

o ET 
Bu A da 4 Büyük 

4 Q Q Q C> L ,· R A" 1 Y.ıanbulda Boğazkesende Pehli 
• 1 van Apartımanının 2 No. dairesinde 

NİMET ABLANIN uğurlu eliyle Bayan Kevsere verdiği 19603 No. biletle kazandırdı. 

iL 
1 5 D (Q) (Q) (Ö) LDRAVD 1 O o o o Lı.RAYI Kurtuluşta Harman sokağındf 

• Yine NİMET ABLANIN Uğurlu e 
NİMET ABLANIN Uğurlu eliyle verdiği 39017 No. biletle Bay Ahmede kazandırdı. iyle verdiği 32410 No. biletle Bay Hamide kazandırdı. • 

• > ADRESE DİKKAT: İstanbul, Eminönü, Tramvay caddesi No. 21/29-Başka yerde hiçbir şubesi yoktur. • 

HAYAT; HEYECAN ve NES'E iLE KAiMDiR. 
Doktorlarımız Tasdik Ederler ki Hastahklarımızın Çoğu Ruhidir. 

Zaaftan, cesaretsizlik ten, 
korkudan, melankoliden, ümit
sizlikten. Menşei ise kansızlı
ğın meydana getirdiği durgun
luk dediğitniz heyacansızhk ve 
neşesizliktir. Bugün hastanele
ri boşaltacak yegane ilaç da bu
dur. Heyecan ve Neş'e. 

Bir hastaneye gidiniz, hasta-
ların elemlerini, endişelerini, 

güler bir yüz ve itimadla kal
dırınız, yani durgun ve yorgun 
kanlarını harekete getıriniz: 

derhal yataklaııpdan kalkarlar 
evlerine koşarlar. İşte insan 
makinesine maddi ve manevi 

O 
bu kudretleri vermek, hayatı 
saadetlerle geçirmek, her te
şebbüs ve azimde muvaffak ol
mak demektir. Bu da mevsim 
değiştirmelerinde kanın kırmı

zı yuvarlacıklannı tazeleyip 
çoğaltmak ve tabii bir şekilde harekete getirmekle olur.. Bu yüksek kudreti sizlere ancak; Fosfarsol, 
Kan Kuvvet, İştah şurubu temin eder. Fosfarsol; Tatlı bir iştah verir, kanı, kuvveti çoğaltır. Zeka 
ve hafıza parlatır. Gormek, Koklamak, işitmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi sağlamlaştırarak 

uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Mide ve Barsağı tenbih ederek, muannid inkıbazları geçirir. 
Bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhasıl, insan makinesine lazım olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek, hayatı neş'e ve heyecan içinde yaşatır. 

FOSFARSOL'u diğer mukavvi ilaçlardan ayıran başhca hassa: 
Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami 

içinde tesirini göstermesidir. Yüce Sağlık Vekaleti mizin rC$mi müsaadesini haizdir. Her Ecza-

~ nede bulunur. <1111( ~ 

Öksür-enlere KA~RAN HAKKI EKR&M 

Meşe Travers 
TECRÖBE 

Kapilin ilacının saç dökulıne
sine karşı kat'i tesirini i-;pat et
miştir. Her eczanede bulunur. 

SÜMER 
Ahnacak ll 

BANK ===-~ 
UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

30. 6. 1939 tarihind~ 
İzmit Kağıt Fabrikamız iskelesi üzerinde teslim tartile 

Travers Ana hat için: 2800 Adet Normal 
90 ,, Makaslık ,, 

Dekovil hattı için : 2000 ,, Normal ,, 
90 ,, Makashk ,, 

Kapalı zarf usuliyle mübayaa edilecektir. Eksiltme 29 Ma
yıs Pazartesi günü ıaat 15 de Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin tartnameyi Sümer Bank lıtanbul Şubesi ile 
Ankara Umumi Müdürlük Ticaret servislerinden talep etme· 
leri. 

1939 modelleri gelmittir. 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 

Mİ E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul
maz. Yedek aksamı daima mev
cuttur. MIELE makinalarıımza 

mahsus hususi yağımız gelmiştir. 
Fiatı: diğer yağlardan daha Ul'UZ· 

dur. Anadoluda accnta aranmak· 
tadır. 

TVRKİYE tnıUl\l DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İstanbulda Tahta
kale No. 51 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 
Eskisehir 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 
Sivas 

raşra Satış Yerleri: 
sı.centamız : Yusuf Esendemir ve Oğulları 

" Ömer Başe.[!mez. 
" Mehmet. Sükrü, Necati Kaşıkçı. 
" Sait Akman. 
" Mutafo,ğlu M. Sakir Özşeker. 
" Ngs'et Solakoğlu. 
" Sülevman UzJ?eneci. 
" Alanyalı Abdurrahman ~eret 
'' Polathaneli kardeşler 
" Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
,, Mehmet Yöndcr. 
,, Mustafa Gözüküçük. 

OKTA 

Sinir ağrılan, asabi öksü • 
rükler, Baş dönmesı, Baygın -
lık, Çarpıntı, ve S t N t R • 
O E N ileri gelen bütün rahat-

sızlıkları lYI EDER. 

§•ltıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı 

1 Evinizde neş'e ile vakit CJeçirmek... · _ 
Evinize bütün dünya haberlerini almak istersenıı 7 1 

SABA 
Radyolarını Tercih Ediniz. 

-1 
= 
1 

1 
= = 
1 
-

Satıı yeri: Beyoğlu lstilcl&I Caddesi No. 34 • = 
~ ARŞIMIDIS MÜESSESESi T. A. Ş. ; 
•ıııı•ıııı•rııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ım•ım•ıııı•ıııı••ıııı1111 - Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

Hali tasfiyede Utak T. Z. T. A. Şirketine aid olup eshabı tarafından zayi edildiği bildirilen 
atağıda isim, numara ve miktan yazılı nama muharrer hiaae ıe netleri yerine kaim olmak üze
re eshabma ikinci bir veaika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur. 

Döküm Senet Hisse 
Esami No. No. No. Lira K!'f. 

Uşak'ın Susnzköy Kocaoğlu Mustafa 3580 

" 
Bahadırköy Mehmet oğlu Mehmet 5892 

,, Yaşamışlarköy Molla Hüseyin oğlu Ismail 305 

" 
Yediklcrköy Acemoğlu Ömer 3505 

" 
Çorumköy Halil oğlu Halil İbrahim 3314 

,, Omurcaköy Hacı İmam Oğ. Mehmet 3606 
İzmir Belediye Zabıta Me. No. 4 Mustafa 4501 
Hendek kazı..sı: Eşmeli Oğ. Mustafa 7909 

" 
,, ,, ,, Yusuf 7910 

... Hacı: Hafız Torunu Mustafa 8031 
" 

,, 
Menemen Kokliçköyü Mercanoğlu Ali 5706 

Çavuşköyü Mustafa oğlu Ali Osman 1346 ,. 
Manisa: Mevlevi Postneşini Celalettin 4103 
Manisa: Şişeci Halit 4075 
M~en A-ru'ka Mutttefa.Kemal 5709 

Kimyager Alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdlirlüğilnden: 
Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere kimyager alınacaktır. isteklile-

rin istida ile Umum müdürlüğe müracaatları. (2953) 

3847 
6487 
156 
725 

2263 
19362 
4562 
8802 
8803 
8839 

13781 
5207 
3175 
3147 

13784 

5 10 
50 100 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
6 12 
2 4 
2 4 
ı 2 
5 10 
1 2 

100 200 
50 100 

100 200 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
SIRT 

GöGOS 
KALÇA 

ARKA 
" BE ı: 

ve bütün ağrılara kartı 

Viyanada Profesör Dr. V AGNER'in formillü ----· 
iLK0 

~));i 

EKZAMIN 
., Ekzemanın hususi ılacı 

Yara ve çıbanlan derhal geçirir. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

6m-----T 0 R K 1 Y E -----• 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşabahçe fabrikamız Temmuz 939 ayı içinde san renkte şişe 

imal edeceğinden bu renk şişeye ihtiyacı olan sayın müşterileri
mizin en geç 15 Haziran 939 tarihine kadar Fabrikamıza sipariş
lerini getirmiş bulunmaları rica olunur. Bu tarihten sonra gele
cek siparişler 940 senesi renkli şişe imalatı devresine kalacağın· 
rlan alakadarları ona J?Öre tenvir ederiz. 

Sinirlendiniz mi? Elleriniz mi titriyor?-----•• 

AR DOL 
•-•-imdadınıza yetişir; Reçetesiz &zanelerde satıbr. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfü DÖRD"ONCC, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

Kullanınız~ 
Çabuk Şif ayı Bulununuz 

il - BASUR ÇEKENLER--. 

1 
Kolay defi tabii etmek için 

günde 1 - 2 adet KİSSİNGA 

l 
hapı almalıdır. Her eczanede 

~ bulunur. , 

iyi Bir Fırsat 
Biri 2, diğeri 3 beygir kuvvetinde 

1 iki elektrik motörü, 1 adet Marelll 
marka tavan vantilatörü mükemmel 
bir halde satılıktır. Satış yeri: Gala
ta Billur sokağı No. 20 Gülhan No. 
23. 

İstanbul İkinci İflas Memurlu· 
ğundan: Müflis Dlınitri Cuma Masa. 
sına gelen alacaklı Hazinenin istedi
ği 1686 Lira 72 Kuruş hakkındaki 

talep İflas İdaresince tetkik edile
rek istenilen Para hakkında tahı:ık

kuk Bordirosu ile itiraz ~eticesine 
dair de bir vesika ibraz edilmediğin 
den talebin reddine karar verildi,ği 
ilan olunur. (17730) 

• 


