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Türkiye.lngiltere Anlaşılıası 
Her yerde Büyük Tesir .yaptı 
Balkanlar: Ani asmanın 

~ 

EmniJ1el ve istikrar Getirdiginf! Kanidir 

Amerika da: Tüılfiıenin Harote 

Büyük Kurultayı davet eden Deği,mez Başkan lnönü ... Pelf BUıUlf Rol OJ1nııaeagını Yazırorlar 
-Parti K uıulf iiıı .-... --....\':'. 

Ankara 16 (A·. A.) - ~lli Şefimiz e~~jyet g~ı~ 
Par~~:i Genel .naşkan:_ Ism~t Inö~~, C. ~· .p;.·~ Sekre
terlıgı vasıtasıyle aşagıdakı teblıgı tamım buyıp~~lardır: 

Cümhuriyet Halk Partisinin Beşinci Büyük Kurultayı 
yirmi dokuz mayıs 1939 pazartesi günü saat 10 da Ankara
da Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında toplanacaktır. 

Parti nizamnamesinin 32 inci maddesine uyarak bildi-
ririm. 

C. H. P. Genel Başkanı: İsmet İnönü 

Danzi9 
Bir Sinir 

Meselesi 
Harbi 

Hariciye Vekili 
izahat Verdi 

cldlal Alm § ı 
Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

~nkara, 16 A.A - C. H. 
Partisi MeClıs grupu ~6.!5.19~ Danzıg çin Po onya 

Emniyetle Bekliyor B ugün hôdueler hakkın· 

da hüküm vermek , kati. 
tahminler yapmak kadar güç 
biri, olamaz. Bir hôdiae hak
kında hüküm verirken insan 
o hôduenin evveliyatını, mev
cut f(Jrtlarını tetkik eder, •ey. 
rine bakar, ileride alabileceği 
'ekil hakkında tahminler yü
rütür. Fakat bugün hadiseler 
hakkında hüküm vermek için 
utinat ettiğimiz ' mel hum ve 
meanetlerin çoğu illa. etmif 
bulunuyor. Muahedelerin, ve
rilen •Özlerin, teminatın hük
mü yok. Beynelmilel haklara 
tearilelere göre hiidi• eleri tet
iç_in de, riz eski bilgilerinize, 
beynelmilel kabul edilmif mü
te«rlelere göre hadiaeleri tet· 
ki.k ediyor11anız, tahmin ve hü
kiiml erinizd e daima aldana
bilirsiniz. 

saat 15 de Reis Veklli Hilmt"Ü- · 
ranın başkanlığında toplandı. 

B iz ötedenberi ·Dar.zig meselesi-
nin bir harp sebebi olmryaca

lıru iddia ediyoruz. Bu tahmini ya
~arken, istinat ettiğimiz esaslar şun-
4<ldır: 

" l - Polonya da, İngiltere de sulh 
~ anlaşma yolile Danzig meselesi

~?\ halline muhalif olmadıklarını 
~Ylemişlerdir. Fakat böyle olmaz 
•
1
a Alınanya kuvvete dayanarak zor 

1 
e banzig'i işgale teşebbüs ederse, 

0 
Vakit mukavemet edeceklerdir. 

~ 2 - İngiliz Başvekili daha üç dört :un evvel Danzig'e vaki olacak bir 
daa~ru~ bir harp doğurduğu takdir-
~ uıgılterenin de bu harbe gireceği

llı tekrar etmiştir. 
k 

3 
- Hitler şimdiye kadar harpsiz 

i ~zanç siyasetini gütmüştür. Danzig 
l~diı~ bir harbi göze alabileceği şüphe-
ı r. 

4 - M 1' 
0

i D · 1 • • i ç· 
1 

usso ın anzıg mese esı -
ırıllt~ talyanın umumi bir harbe gir
g ege tarafdar olmadığını Hitlere ih-
as etmiştir. 

b. 
5 

- Sulh yolile halledilebilecek 
ır d • 

ın avanın harp yolile halline çalış-
anın ınanası yoktur. 

(S?nu Sa. 10 Sil. 4J 

Söz alan Haridye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlu, geçen haftaki 
beyanattan sonra siyasetimizin 
takip ettiği seyri izah etmiş ve 
bazı hatiplerin suallerine ce
vaplar vermiştir. 

Umumi heyetçe tasvip edilen 
bu beyanatı müteakıp ruzname
de müzakere edilecek başka 
madde kalmadığından celseye 
nihayet verilmi§lir. 

Chamberlain'e "Danzig için Harp Çıf<arsa 

Mısır da Girecek mi? .. Diye Sordular 
VarfoVa, 16 ( Hu•usi.) - Danzig iıinde Polonyanın hayati men· 

laatlerini l eda etmemiye karar veren hükumet Alman tahsi· ' . 
datı haberlerini ve Danz igde cereyan eden hadiseleri dikkatle 

Bütçe Encümeni Yeni 
Bütçeyi Tasdik Etti 

kollamaktadır. Mukabil askeri 
tedbirlere tevenül edildiği mu· 
hakkaktır. 

Efkarı umumiye hüki'ımetin bütün 
sürprizlere karşı koyacak şekilde as
keri tedbirler aldığına tamamiyle 
kanaat getirmiştir. İngiltere ile imza 
lanan emniyet paktı itimadı bir kat 
daha arttırmıştır. Bütçe 261 Milyon Lira Olarak Tevzin Edildi. 

Çok Çocuklu Ailelere YardJm Etmek için 

Bekarlardan Vergi Allnması Düıünülüyor 

Danziglilerin de bu kanaatte bu
lunduklarını kaydeden Dobry W ic-
ezor gazetesi, serbest şehir halkının 
Danzigin dahili vaziyetini vahimleş
tirmek gayesiyle yapılacak olan bir 
plebisit karşısında Polonyanın ne gi
bi bir hattı hareket ittihaz edeceği 

keyfiyetini suale şayan görmekte ol
duğunu yazmaktadır. Söylendiğine 
ı:.röre Polonya bu husuta mükemmel 
bir masebk teşkil eden bir hadiseye 

Ankara 16 (Tan Muhabirinden) -
1939 mali yılı muvazenei umumiye 
kanunu layihası ile bütçe encümenı
nin bu husustaki mazbatası basıldı, 

bugün Meclis azalarına tevzi edildi. 
Meclis umumi heyeti pazartesi top
lantısında müzakeresine başlıyacak
tır. Encümen 939 bütçesini 261 mil
yon 110 bin lira varidat ve 261 mil
yon 64192 lira masraf olarak bağla
mıştır. Encümen mazbatasında 1938 
mali yılı varidatının bir tahlili yapıl
mış ve bu ayın sonuna kadar tahsi
latın muhammen varidata nisbetle 
yedi milyon liraya yakın bir fazlalık 
arzedeceği kanaati kaydolunmuştur. 
Varidat menbalarının nevileri itiba
rile bu fazlalık muamele, kazanç ve 
istihlfık vergileri ile gümrük ve in· 
hisarlar hasılatında müşahede edil
miştir. 1938 yılında ithalatımızın beş 
milyon liraya yakın bir pasif ile ka
panmış bulunması işi üzerinde du
ran encümen mazbatasında buna is
tihlak eşyasından ziyade sanayileş
ml harelcaetinin icap ettirdiği maki
nelerle~ malzemesi gibi eşya ve 
vesaitin,~1'itha}\ edilmiş bulun-
masının ~ğunu işaret etm:ş-
tir. Memle i~e başlıyan sana-
Yileşme ~ uin i kalkınma hare-

Bütçe Encümeni Rei•i 
Mükerrem Vmal 

ketlerinin neticesi olarak milletimi
zin iştira ve tediye kabiliyetlerinin 
artmakta olduğunu mazbatasında 

istinat ederek bir sene evvel Alman
yanın Avusturyada ihdas ettiği vazi
yeti öne sürebilir. O zaman Avustur
ya halkının fikrini öğrenmek husu · 
sunda Almanyanın ne kadar biiyük 
bir isti,t?na gösterdiği hatırlardadır. 
Volkstagın verebıleceği bir karar sa-
rahaten ~ayri meşru ve Danzigin i -
dare şekline mugayir addedi1eceği 
için böyle bir karara da ehemmiyet 1 
atfedilmiyecektir. 

Volkstagın karan bir spor holün- ' 
de tertip edilen bir mitingde veril -
miş bir karardan farksız addedilecek 
tir. 

l Bir ihtimal daha mevcuttur: 
Danzig, ~aki Pruwadan yapılacak bir 
hücum tehlikesine maruz mudur? 
Bu suale Danzigde verilen cevap şu
dur: Almanlar bunu tecrübe etmek 
isterler ve Danzig hududuna teca -

k?ydede~ encümenin döviz vaziY,eti- vüz etmeğe kalkarlarsa. Polonyalı . 
nın tanzım ve ıslahı için hükumetçe lar bu şehre Almanlardan evvel gi
alınması derpiş edilen tedbirlerin bir receklerdir. Bu noktanın unutul _ 
an evvel mevkii tatbika konulmasını maması lazımrlır. Filhakika sevkül _ 

(Sonu Sa. 10 Su. 2) (Sonu: Sa. 10. sü. 5) 

, 
Londra, 16 (Hususi) - Bütün dünya gazeteleri Türk • 

İngiliz anlaşmasının tefsirleri ile meşgul olmaktadırlar. An
laşma Balkan paktı memleketlerinde sevinçle karşılanmıştır. 
Yunan gazeteleri bu bahis üzerinde hararetli neşriyat yap-

Rusyayı Cenevrede 
maktadırlar. Gazeteler Türk -
İngiliz müşterek deklarasyonu 
hakkında birçok tefsirler ve 
telgraf haberleri ve ayni zaman
da Reisiclimhur İsmet İnönü
nün ve İngiltere ile anlaşmayı 
müzakere eden Türk Nazırları
nın fotoğraflarını neşretmekte
dirler. 

: . 
~ 

Cenevrede Ruıyayı tem•U 

edecek olan Mai•ki 

Mesager d'Athenes gazetesi di • 
yor ki: 

Londra ve Ankara hükumetleri • 
nin müşterek deklarasyonu ile Tür -
kiye Başvekilinin bu deklarasyonu 
teşrih eden nutku, iki devlet arasın
da pek yakında imza edilecek olan 
anlaşmanın gayesini tamamen aydın 
lamıştır. Halle muhtaç olduğu bildi
rilen teferruat, anlaşmanın tam bir 
vuzuh ve icazla tarif edilmiş olan 
barış ve iyi niyet esasını değişUrmi -
yecektir. 

Türk - f ngiliz anlaşması barışa, 
bu istikamette hiç bir muvazi hare -

Londrn, 16 (Hususi) _ Sovyet ket imkanı!\! bertaraf etmiyen kuv
Rusyamn gelecek Milletler Ce- vetli bir hizmettir. Yegane hedefi 
miyeti konseyi toplantmna Bay doğu Akdenizinde ve Balkanlarda ni

Molotof \'eya muavini Ray Po- zam ve sükun ve büyük temennisi de 

ten k . i g·· d · b ki d '"' bu nizam ve sükunun bütün Avrupa-
1 ın on erınesı e en ıı;:ı 

h ld b ·· 1 t hl." 1 da muhafaza edilmesi olan Yunan ef-a e ugun neşro unan e ıge jk• mi . . . 
1 göre Rusyayı Cene \'rede ancak arı ~u yesı ıçın an aşmanın baş-

L d r. 1 M . k ' t .1 d ika hır manası yoktur. Bu temenni on ra se ır ~ aıs ı emsı e C· ı .. . . .., ' 
kt. mucerret bır temennı degildir. Avru-

cc ır. d b 0
' - ·ıı l pa a utun mı et erin ve bütün hü-

Mister Chamberlain daha dün j kfımetlerin temennileri barışa doğ _ 
Lord Halifax'ın Cenevrede Sovyet ru müteveccihtir. 
ricali ile görüşeceğini anlattığı için. Elefteron Viına gazetesı· .. yazıyor: 

(Sonu Su. 10 Su. 2) (Sonu: Sa. 10, sü. l) 

Prens Pol Italya ile Pakt 
imzalamadan Döndü 

Hitler istihkamları Teftiı 
ltalyan - Alman Paktı 22 Mayısta 

Ediyor 

imzalanacak 

Hudut boylan nda ağaçlarla gizlenmif, "Almanlara geçen 
ağır Çek toplanndan biri (Yaz111 onuncu sayfamızda) 
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.M. a. h k: e riı e J _e r. ele' Mersindeki Alayımıza 

Sancak Verme Mera simi 
.. 

- . . 

Silivri Karakolundaki Hadise 
ANKARA RADYOSU 

"' T. A. Q. Mersin (TA • .., l - Dii11 Mersinde, snncnk ıtıı d muznffor olmaktır. Sizden T. A. P. 

1639 m. 103 Kes. 120 Kw. 
19.74 m. 1~195 Kes. 20 Kw. 
31.70 m. 04tı6 Kes. 20 Kw. 
Oalga Uzunluğu yirmi binden fazla bir halk huzurun- sonra ulnyınıı gelecek olanlar da, bu 

Dayakla Öldürüldüğü iddia Edilen R amaıanın Babası 
Mustafa Dün Mahkemede Ağlıya Ağlıya Cevap Verdi 

da biiyük bir merasimle alayımıza 

sancak verildi. 

yurdun mu ela fn ı:ı için bu sancak altın

dn toplnnnrnlt ol nler da bu mukadde 
borcu sl unutmıync ki rdır. 

Orgeneral İzu:ıttln Çalı lar. 
alayımıza sancağı verirken şu 
beyi irad etmiştir: 

nnlı Pıyado ıılayı, 

hlta- Bu and , s ıncnğını, TUrkUn talihinin 
mllibet ııokt ı ol n S k rya meyd n mu
hnı ebe inde s n zafC>r kııznndır n bllyük 
kum nd ıı 1 met İn rıU adın 'erir ,en o 
gılnl rd 1 e z k hranı nlı ııı gozUmUn 
onUnd dlr. Al yınııı.ın adı, bllylık Tuık 
knhr m nı ve h lii k rı Ebedi Şef Ata
tUrklın yaıııba ınd Conk b yırında ve 
K fkıı ın k rh h l rınd onunla cımu7. 
omuza hUcuml r y pan, ımfcı lcr kaznn n 
bir al yın ndıdır. 

Tilrkiye Rndyo u Ankara Radyo u 
'\'ürkiyc Radyodifii7. ·on Postalan 

Çarıamba, 17. 5. 1939 

Dün Ağırceza Mahkemesinde Si
livri jandarma karakolunda çiftçi 
Mustafanın henüz askerliğini bitiren 
Rnmnzan ismindeki oğlunu düverek 
oldurdükten sonra denize attığı iddia 
olunan Silivri karakol kumandanı 
Kasım Çavuşla Mustafa onbaşı, bek
çi Hulusi ve be!<çi Yusuf Ecedit'in 
muhakemelerine devam edildi. Suç
luların dördü de mevkuftu. Kend:le
r!ni iki nvukat temsil ediyordu. Şa
hitler dinlenecekti. Silivrinin Akve
ren köyünden Avrcnli Yakup oğlu 

Salih ilk ahittl. BildUderlni şuylccc 
sıraladı: 

- Ben askere çnğrılmıştım. Teb
ligah jandarma yaptıgı için evvela 
karakola geldim. Beni nezarethaneye 
koydular. Orada bir i!d ktşi vardı. 
Onları biraz sonra çıkardılar. Ben 
yaln.t.z kaldım. Köş de bir tahtanın 
üstünde üstüne çuval gıbi bir şey ör· 
tülmüş bir insanm inlediğini gör· 
düm. Yalnızlıkt:ıı1 canım sıktlmıştı. 

Kendisine: 
- Arkndnş kalk tn bir iki Hif ata

lım. Dedim. Hiç c~vap vermiyordu. 
Yanına sokuldum. YUzü11ü açtım. Bu 
adamın yüzü gözü dalak gibi simsi
yah olmuştu. Kendisine s~slendiın: 

- Seni kim dövdü. Cevap vermi-

yordu. Alnından da kanlar akıyordu. 
Kulağına sokularak ilk sualimi ilç 
defa dnhn tekrarladım. Nihayet hafif 
ve kesik bir sesle: 

- Beni Mustafa onbaşı dôvdti. Di
yebildi. Bu bir çi!t lafı da ancak on 
dakikada ve zorla söyliyebildı. 

Ben Mustafa onbaşıyı tanımaz
dım. Şimdi de grirscm tanıyamam. 
O vakit şöyle teşchhtit miktarı gJr
müştlim. Kolund onbaşı işareti var
dı. Beni biraz sonra askerlik şub<'sl
ne gönderdiler. Şuh~ reisi nıuamele
mi yaptı. 

- Yarın !stnilhu'a git, muayene 
ol! dedi ve beni setbest bıraktı. Ben 
jandarma knrakolunun ominden ge
çiyordum. Mustafa cmba .. ı beni tek
rar yakalafü: 

- 12 lira yol parası t>orcun v:ır, 
hakkında tevkif mtizekkere'!i kesil
miştir. Dedi ve tekrar nezarethaneye 
attı. Orada yine kimc;e yoktu. Sabah
leyin köşede yatan adam yine uzaı.
mıştı. Fakat bu defa sessizce yntı-

yordu. Ayak tnrnfından tutarak i)y
lc sarstım. Altındaki tahta kerevetle 

zünli açtım. Ağzı ve gözii açıktı. Ağ
zından kirli sular akmıştı. Nefesi yok 
tu. Elimi yüzüne gotlirdlim. Oldüğu
nu ve sertle tlğini gôrclum. Beni ak-
am alaturka sna{ on hirde jundarma 

kumandanı yllzbu"rnı.1 yuı ına çıkar
dılar. O da benim asker olduğumu 
gdrüncc erbest bırakılmamı emrel

ti. Ertesi glin Istanbul.1 geldiğim iı.in 
bunu kimseye haber veremedim. O
len adamın klm oldugunu r.1 hllmcm. 
Sonra bunun denize atıldıı:ım şundan 
bundan işittim. 

Bundan sonrn Sllivrili ka!\ap ile 
karısı da şahit olarak dinlendikten 
sonra Ramazanın babas? Mu hıfn ağ
hyarnk bildiklerini ani Uı: 

- Iki oğlum vardı lkisi de ask~· 
re gittiler birisi döndü. Birisi heniiz 
terhis edilmişti. K6ye dönmeden ka
rakola alınmış, orad~ 'mdi burada 
bulunan dört ki i tnrnfınrlnn dövüle

rek öldürlilmtiş, gece bir çuvalla sa
hile getirilerek goınlilmiis. Mevsim 
ilerleyince deniz dnl~alan ı;ahili ya
lamış, oğlumun ccseılini meydana çı
karmıştır. 

beraber snrsıldt. Oı:tlindeki örtüyU Gelmiyen şahitler vardı. Onların 

kaldırdım. ÇorApsİz ayağının iskar- çağnlması icin muhakem~ tnlik e
pini içinde küti.ik gihi şişmişti. Yu- dildi. 

Açlık Yüzünden 
Fuhşa Düşen Kadın 

Feci Bir Cinayet 
Arkadaşını Kazana 

Atıp Öldürmüş 

Alay komut nı, ub, ylnr, cı ter. 
Milli \'tırlı ın, milli n \ e şerefin tlm

s 11, nskl'rln en muk dd s malı olan '<' 
bllyuk Tllı k ulu u tnrııfındnn \ eı ılen ıı. n
ca ı Türkiye Re! lctlmhuru Milli Şefimiz 
fıımel lnömlnUn yü ek 'c nlı oClınıı nle
yınııa blıyUk bir lftlhnı·ln tevdi \ e teslim 
diyorum. Soncnk, nılll<'tin ordusuna en 
mukaddcııı emanetidir. Bu ııebcole de ns
kcrln cok muk cldcıı m lıdır. Bu mukad
des oment'tl dıılma ve her ycrdc btltlln 
mevcudlyctlnlzle, hnvntınızı lııtlhk, r ede
tck rnuh fou edcccllınlzdcn eminim. 

Değerli nlny, 
S n de bUytlk TUrk tnrihlndc ~ırl ren 

kııhramımlıklarln dolu ıı.afcrlcr yaratı ıı 
Tilrk ordu unun muUu eümhurlyet devrin
de anlı bir Alny ın. Cumhuriyete lfı~rık bir 
hama etle TUrk zaferlerini ebedilc tirm k 
için du turun \'e en mukaddes borcun bu 

Eğridir İstasyonunda 
Elektrik 

Eğridir (TAN) - Kasabamızdan 

Dc erli al y, 
llund n ııonrn d yur.dun bnhıı blçılm,,z 

ııınırlnrındn bu ı;:ınr ı}ı cbocllyete kndnr 
dalgnl ndırncnksııı. Bunn gllvenlmh: vnr
dır. S ne l!ı nlınııı.. Onn milletin büyllk 
mOkı\fatlnrını knt.andıı ınız. Onun Ur.erine 
k hrnm nlıklnı in dolu bir t.aCer tarihi ya
zınız. 

Alay komutahl. Orgeneral İzzettin 
Çalışlnra güzel bir nutukla cevap 
vermiştir. 

Gen~lik Bayramı 
980 metre uzaktaki istasyonun ve Emlnl!nü H•lkevlnden: 
yolunun knranlıktan kurtarılması i· Geııçllk ve Spor Bayramı 19 l\tnyıs 939 

çin elektrik tesisatının te,·siine ba'?- cunrn ak n nı nt 21 de Evimizin Cnğa
lanılmıştır. Bu iş on günde bitecek- loı:;lund kı snlonund:ı ağadaki program-

ı 
la kuthınacnktır. 

tir. 1 - İstıklal marşı, E\ imiz orkestr sı ta-
Bigadiçte Yağmursuzluk ı rarından, 

2 - Konferans (19 Mayı ) Halkc\i Baş
Blgndlç (TAN) ·- 1ki ayd~mberl kanı Ag,ıh Sırrı Levend tarafından, 

hava çok kurnk gitmektedir. Ekinler 3 _ Kon er, Evimiz orkcstr, ı tarafın-
vakitsiz sararmı~tır, ekilen pa:nuk
lar hlıla çıkmamı tır. Bu yuzdcn halk 
üzüntü içindedir. 

* Bigadiç (TAN) ·-Uç yüze ya
kın çam ağacı yeti~tiriimesine çalı

şılmaktadır. 

dan. 

* ı.<ndıköy Halkevlnden: 19 M yı 939 
cumn aksamı u t 8.30 da Evintlz salo
nunda Dr. Necmettin Rıfat tar fmdan 
(Şışımınlamıılı mı, ~tıyıflnrnalı mı?) mev
zulu bir konferans verilecektir. 

12,30 Program. 12,35 Türk muzigl: 1 -
'udi E rdln hüztam pe re\ 1. 2 - Ahm t 
İrsoyun hliu m şarkı: (Hatırında kal!!:ın) 
3 Rakımın hüzzam şarkı: (A an b:ın 
bır glılı l'lem), 4 - :ı-· iz Kap ncının r
kı· (Seni gordü o fak saçlara ) 5o 
Şukru Şcnöz nın muhur ş rkı: (Bu e\ d.ı 
ne tntlı) 6 Hicaz tUrkll· (B l':n gırdlm 
ll7.llmc) 7 - Halk tOrkü O· (Şu dagl rı 
delmeli gönHI ctıem lı) 13 Memleket sa
at ayarı. ajans ve mt>teoroloji habcrl~ri. 
13.15 - 14 Mtiuk (Riya eUcumhur Bon
dosu - Şef: 1hsıın KUııcer). 1 - J. Bou
<'hel - M rş 2 - J, Lnvrovkl - Tunn 
dalgaları, 3 - Roıısinl - Gulllauınc T<'11 
UvertUrO, 4 - E. Grieg - Pccr Gunt 
T. el sultlslnden No. 11 2, 3, 4. 

18.30 Program. 18 35 'Hlzlk (Vırtüoz
h'ır - Pi) 19 Konu m , 19,15 Türk mll
u i (F ıl hey ti) 20 Memleket sut aya
n, njnns " meteoroloji h b lerl. 20,ıs 
Türk muzi i 1 - Ueşak pesre\•i, 2 -
Arıt Beyın Uşş k şarkı: CMcyhnne mi bu 
bezml) 3 - Rnkımın U nk !:arkı- (B n 
hiç yekı•mıyor böyle) 4 - Rakımın Uş
ısnk ıarkı: (Silmem bir gUn he.ynllmd ) 
5 - Cevdet Çngla: Keman t ksiml. G -
Udi Zekinin u ::ık şarkı: (Bir gün g<.'lo
rckslıi diye) 7 - Halk turkilsü: (Koram) 
il - Mnhur ş:.'ll"kı: (Htılı\ kannyan kalbi
mi ntık ateşi) 9 - Rakımın hlcn:ı:kAr şar
kı: (Bckledim t f~cre kod ). 21 Konus
mn (Hn1talık po ta kuıı.ı ı) 21.15 .E h YJ1 

tııhvllfıt, k mblyo - nukut ve ziraat bor
~a!lı (fiyat) 21,25 Ne eli pUlklar - R. 
21,30 MU!lk (KücUk Ork trn - Şer 
Necip A~kın). l - Heinz Rclnfeld - E\ c 
gel yavrum 2 - Mainzcr - DUğün tö
r~I. 3 - Kützl der - Hnydi bana bir 
h~n·n d ha ç 1. 4 - J. Strauı;s - Polk . 
5 - J. Strnu~ - Bl7.de Vals. 6 - Bnre
uer - İtalyan ınrkı ı. 7 - Leopold - Cl
gnn oyunları. ~ Muzik (Melodiler 
Pi.) 23 Son njan haberleri 

Diln Asliye Blrind Cc'7.a l\Tahkc;
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza ra tövbe ettim. Açlıktan cilsem de mesinde bir ay c~·vcl Eyüptc Fesha-

Mahkcmcsi dün kcndisim fuhşa nr- yapmıyacağım, diyordu. ne fabrikasının kazsnın;ı. arkadaşı fü Ankarn _ Bütçe encümeni su-

Yeni Askeri 
Barem Dereceleri 

zctmektcn suçlu Cemile isminde bi!' Hakim Reşit §Öyle bir sual sordu: 7.ayı atarak· öldüdiiğü ıddia edilen baylara ve askeri memurlara ait ye· 
kadının muhakemesine ba§lndı. Po· - Mademki fuhus yapacaksın, ve- fabrikanın kumaş yıkdma amelesin- ni baremin fct'kikıni ikmal etmiştir. 
lis onu Sultannhmet civarında k en- •"'- aı ıun-hut ~ cunn.. hu+~~~"-!--~··"°-.s.ıurusm :ıs• baslMdı. ~· mruc.tooı.w~~~..-ıb......_. 
dısini fuhuş maksacllylc yabancı er· suali şöyle karşıladr: Ameleden Lutfi, Recep ve Menrnetle memur ve mua ım er ariç o m 
keklere .takdim cderkZ'n yakalamış· _ Bay htudm dört çocuğum var. bu kısmın şefi Kenrın Şahit olarak üzere bütün kara, deniz, hava, fab-
tlr Oemı.le u .. r ..n;n evvel de Şic!Jide dm· lendı'lcr. riknlnr, harit • 3"nndarma sub y 

• ır ı:.- ıt Onların şereflerini dilşünduğüm için 
bir gazinoda alenen halkın haya his- Hftdtsc şöyle olmus.tur: .. .-ab~iknnın askeri memurlan yeni haremde 13 

vesika alamadım. Yarın herkes onJa- ı 
lcrini rencide cdec~k vaziyetlerde bu kumaş yıkama doıre.sindcki elektrik- dereceye ayrılmıştır. Bu derece er 

h h ra umumi kadının çocukları diyebi- ı d lunduğu için on beş gün apse ma - le müteharrik knzamn saniyedeki şun ar ır: 
kum olmuştu. Çarşnn~bah Cemile ken lirler. Çocuklarımın üçü kızdır. O- devri 750 dir. Knzanrn siiratinden Birinci derece - Orgeneraller, O· 
disini müdafaa ederken: kuyorlar. Çok ta zekidirler. Fakat devri bile görlilınez. Başında d:ı Rıza ı·amirallcr; aslı maaşları 150, tutarı 

- Ben fuhuş yapmıya, kendimi ihtiyaç beni diı~Urdi\. ile Omer çalışıyorlar. Bir aralık Liıt- GOO lira 
erkeklere satmıyn mecbuı- olacak bir Muhakeme şahitlerin ~rıbıılma~ı fi içeriye girmiş ve kumaşlarda bir İkinci derece - Korgeneraller. 
vaziyete düştüm. Fakat bundan son- için tiılik edildi. gayritabiilik gördı.iğti için bağırmı~: Kornmirnller; asli maaşları 125, tu-

Bir Banka Memuru 

İhtilastan Suçlu 
Dün Asllye lkinci Ceza Mnhkeme

sinde Şnrkı Knrip 1.'icaret Bankasın
dan muhtelif zamanlarda bir kaç bin 

lira dolandırdığı iddia edilen banka
nın eski muhasebecisi Fnikin muha-

kemesine başlandı. Bank memurla
rından Hiristaki ~ahit olarak dinlen
di. O bildiklerini şöyle anlattı: 

- Faik bankanın masraf ve vergi 
fişlerini hazırlar. Bır huçuk seneden
beri bizim bankamızda çalışıyordu. 

Ankarada Denizbankt daha yiiksc!t 
maaşla bir iş bulmuş oraya gıdecl"'ği
ni söyledi. Bankadan Hüsnühal .Kağı

dı istedi. Banka bunu verirken ken
disine dort aylı~ tn ikramiye veröi. 
Onun hesaplarını tetkik ediyorduk. 

O bir fişle bnnka müstahdcmininin 
738 lira 15 kuru§luk h.azanç vergisi
ni ve başka bir fişle de ikramiye ver
gilerinden 192 lira 25 kuruşu b:ınkn 

veznesinden almt~, maliyeye yatıı ınn 

mıştır. Böyle d.!lha be~ altı makbuz 
bulduk. 

Banka memurlarındrın ş:ıhit Serc
fcttin gelmemişti. Onun caJıılmnsı 
için muhakeme t!Uilt edildi. 

Bir Ay Ha pis 
Yumurtacı Koçonun karısı ile A"'

liyc Birinci Ceza Mahkemesinde bir 

davnsı olması miinasebctiyle mahke

meye şahit olarak gelen Remziyeyi 

Eskişehir Cinayetinin 

Muhakemesine 

Baılandı 
Eskişehir, 16 (TAN) -Galat.1 mü

rettebatından katil polis lbrahim bu
gün saat 14 te mahkemeye gcth·ıl

mck üzere üç süngi.ilü jandarmımın 

refakatinde tcvkılhnncden çıkarılc.l ı. 

İbrahim, tevkif an,.clcn 150 - 200 
metre kadar açıldıktan sonra kendi
sine refakat etmekte ol.ın jandarma
lara saldırmıyn başl dı. Jnndnrma
lar lbrahimin bu hareketlerini on· 
liyerck kendisini adliyeye kadar ge
tirdiler. Adliyenin kapısından girdik
ten sonra lbrahim tekrar sağa. sola 
dogru yürUdü ve muvazenesiz hare
ketlerde bulundu. Derluıl su~lulara 

ait odaya kapatıidı. lbrnhim burada 
da rahat durmadı ve ellerine vur.ılan 
kelepçelerle canıları kırmıya ve kcn 
disinl penccrcd ... n atmak ister gibi 
hareketlerde bulunm •yn başladı. 

l 5,45 tc Ağm:ezn Mahkemesi hu
zunına kelepçeli ol:lrak çıkarıldı. Krı
til burada da pencerelere doğru yi.i
rümeğe kalkıştı. Hiıkim kelepçeleri 
çıkarttıktan sonr da maznun mev
kiinden kaçmrık i tcdt. Güçhal ile 
teskin edildikten sonra cebinden bir 
ıstida çıkararak mi.ıl>.ış:r v..:ırdi ve ı 
ağlamıya bnşladı. 

Bu sırada iddia makamı lbrahlmin 
muayenesini istedi ve mahkeme de 
bu yolda karar vcrdı. Muhakemeye 
yarın (bugiin) devam olunacaktır. 

- Aman kumaş kopuyor. Bağır- :••••••••••••••••••••••••••••~ tarı 500 lira. 
masiyle beraber de makine ·i dnr- # tİçüncü derece - Tiımgenerallcr. 
durmuş. Kazanın içind~ zavallı Hıza- Yarın Akşam SARAY Sinemas Tümamiraller; asli maaşları 100, tu-
nın bir hamur haline gelen cesedini _ tarı 400 lira. 
gürmüş ve derhal şefi h berdnr et- Butün muva!fakıyetlere layık, müntehnp ve buyük bir film olup Dördüncu derece _ Tuğgeneral-
miştir. Kazanın bl)yU in!lnnın gciğ- C H AR L ES VAN E L İ N K İ J i N O F F ler, 'l'uğamiraller, askeri temyiz 
süne kadar geldiği için 'nsanm kendi ERIC YON STROHEIM ve SUZY PRiM miıddciumumisi, Vekalet hukuk 
kendine içine düşmesi mümkün de· tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan müşaviri; asli mnaşlnrı 90, tutan 300 
ğildir. Rızanın t:akunycl~ri de kaza· H U D U T K O R S A N L A R 1 lira. 
mn içinde bulunduğunn giire Rızayı Fevkallıdc Aşk ve Sergi.ize~t Dramını go tcriyor. İlaveten: Beşinci derece - Albaylar, Aske-
birisinin derleyip toparhyarak ku- OT O M O B 1. L A- $ I K L A R I ri temyiz azalan. birinci sınır askeri 
zana atmış olmaı:ıı ihtiınnli gôz oniin- memurlar; asli maaşları 80, tutarı 
de tutulmuştur. Yn!nı1.: insanın <:lbi- Eğlendiren ve Seyircileri cezbeden ne.fis bir Operet 2GO. 
sesini dalgınlıkla kazrına kaptırması .. ••••••••••-••••••••••••••••il Altıncı derece - Yarbayları ikinci 
ihtimali de hatıra gelmektedir. ı••••••••••••••••••••••••••iıll•~ sınıf askeri memurlar, Vekalet husu-

Suçlu herşcyi inknr ediyordu. !).:ı- BU AKŞAM E n büyük ve en meşhur si kalem müdürü; asli maaşları 70, 
bitler de müşah~rleyc dayanan hiç- tutarı 210 lira. 

M E L E K Fransız sahne artisti bir şey sôyllyem~diler. Muhnkemc Yedinci derece - Binbaşılar, iı-
müddeiumuminin iddiasını •mlC'tme- S A C H A G U İ T R Y çüncu sınıf askeri memurlar; asli ma· 
si için başkn ir güne bırakıldı. aslan 60, tutarı 170 lira. 

1 

Sinemasında 

Beş Lira Ceza ve J A Q u EL i NE DE L u B A c Sekizinci derece - ÖnyUzbaşılar. 
Amerika tabiiyetinde bulunan 1 dörduncli sınıf askeri memurlar; as· 

Bedri geçenlerde Yo7.gada gitmi' ·, c tarniından nefis bir surette temsil edilen ince, zevkli, neş'eli ve li maaşları 50, tutarı 140 lira. 
sevimli bir Fransız komedisi y·· b 1 dönerken pasaportur.u polise kaydet- Dokuzuncu derece - uz aşı ar. 

tirmemiştir. Polis dUn Bedriyi mtid~ K ı• B A R G A R s o N beşinci srnıf askeri memurlar; asli 
dciumumiliğe teslim etmiş~ir. Slllta- maaşları 40, tutan 120 lira. 
nahmet Sulh Birinci Ceza ::\TnhkC'mC· Onuncu derece - Üstteğmenlcr 

Filme ilave olarak: JRA~ VELİAHDİ'ııin İZDiVAÇ :\IERASÜI İ. 
1 si dün bu davaya haktı. Bcdr:nin su- GEÇİT RESİMLERi V.S. j altıncı sınıf askeri memurlar; ası 

ççunıı sabit gördiı. Kcmdisinc beş ı:ra ve NE\'YORK SERGiS I NİN AÇll .. IŞ TÜRJ~Nİ mrıaşları 35, tutarı 100 lira. 
parn cc7.ası verdi. On birinci derece - Teğmenler 

iıl••••••-- ve yedinci :;ınıf askeri memurlar; as· 
~--------------, Sinemada 
ş~:~do FERAH Tel: 213";9 

Bugün mntinelerdcn ftibar"'n 

Şafağa Dönüş 
( Danielle Dar r ieux J 

Ayrıca 

DİNAMiT KACAK CILARI 

, ................................... .. 
Denizcilik tarihinin en parlak Güneşi ... . 

Deniz Zalerlerinin en eşsizi .... 

T Ü R K Ç E s ö z L Ü 

DENIZALTI .. D • 1 

lı maaşları 30. tutarı 85 lira. 
On ikinci derece :\st,.ğmen· 

1 
ıer \ c <'kizinci sınıf askeri memur· 
lnr: nsti mııa lnrı 25 tutnn 75 lir 

1 On ticuncti derece Askeri mC'· 
mur muavinleri, asli maaşlrırı 20 tu· 
tarı 60 lira. 

Bir Ceset Bulundu 

m~~m~n~cl~Mlt~~ı~;;~=~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=-=~~~~~~;::::::::=~ 
adliyede çalışan polis memuru işe el 

Marmara Film Stüdyosunun Türkçeye çevirdiği ve 
t imdiye kadar yapılanların e n güzeli. 

Di.ln Srımntyado sanildc bir cese! 
görülnıUştUr. Polis cesedi çıkardrı:
tan sonra vaziyeti müddeiumumilıgc 
bildirmiştir. Muddeiumumi nıuavin· 

lerinden, Ekrem B,.slm tnhklka o C'İ 
koymu ve ces"di morga 1-rnldırtmı" 

tır. Bunun gC'Çr>11INd • b'r m:ıvnnd. • 
denize düşen birısi oldu u t .. hnıın 

koymuştur. Koço memura da vazife 

halinde hakaret etmiştir. Asliye dör
duncu ceza mahkemesi duruşmnsını 

yaptı. Suçunu abıt g'lrdiığiı i.;in kt>ı~ 
di ine bir ay bes gıın hapis eczası 

verdi ve derhal l kıi E'tti. 

Bu aktam TURAN Tiyatroıunda ın· 
San'atkar MÜNİR NURETTİN ~ 
ve arkadaşları Okuyucu Burhan Ses Yılmaz 

iç.in verilecek müsamereye itl irak edecektir. Tel: 22127 .................... , ...................... .... 

Yarın aktamda n itib a re n 

LALE SİNEM SINDA 
Tel: 43595 

~ı•••••••••••••••---------•~ dilmcktedir. 
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17 Mayıs 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. ,. .. .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Ki', ,, .. .. 
Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap iç.in mektuplara 10 kuruşlUk 
pul ilavesi lhımdır. 

Türk • İn9iliz 
Anlaşmasının 

Neticeleri 
T Urkiye ile İngiltere arasında 

Akdeniz emniyetine ait anla~
manm ilanı havadaki kara bulutları 
dağıtmağa hizmet etnu~tir, 

Bu anlaşma ilan edildiği gün Lon
dra borsasında derhal salah emare
leri görülmüştür. İngiliz gazeteleri -
nin City muhabirleri bu salihı Türk 
- İngiliz anlaşmasının ilk hayırlı ne
ticesi olarak kaydetmektedirler. 

Ayni salilh bizim piyasamızda da 
görülmiiş, tereddüt zan olmuş, ''e 
ticaret hayatında bir hareket başla
mıştır. 

Türk - İngiliz anlaşmasının ilk 
hayırlı neticesi bu suıetle elde etlil
mi§ oluyor. 

* 
Türk - Ingiliz anlaşmasının ikinci 

neticesi, harp ihtinıallerini azaltmı~ 
olmasıdır. Türkiyenin sulh cephesi • 
ne iltihakı terazinin sulh gözünde 
derhal kendisini hissettirmiştir. Bu· 
gün elimize geçen Avrupa matbuatı 
baştan başa Türkiyenin sulh ceıthe
sine iltihakının tevlit ettiği memnu • 
niyeti ifade eden yazılarla dolu. Bu 
yazılar Türkiyeye verilen kıymet ve 
ehemmiyeti ifade ettiği için pek mi.i
himdir, Bu yazılar bize Türkiyenin 
uu:.uur;u tu.ı:tııı:tn, Ye uu~ınanugınnan 

kaçınılan bir kuvvet olduğunu bir 
daha isbot etme~tcdir, 

* 
Harp /~in 

Sarledilen Para 

Fransız mecmualarından 'biri me· 
rak edJp milletlerin harp için sarfet
tikleri parayı hesaplamış günde 40 
nulyon Türk lirası ~arfedildiğini bul
nıuş. Yalnız İngiltere günde iki mil· 
Yon İngiliz lirası sarietmektedir. Ya
ni aşağı yukarı bütün milletlerin 
harp için sarfettikleri paranın yarısı 
kadar bir şey. 

İn!lanlar bu para' ile harp silahı 
Yapacak yerde faydalı işler görseler
di, dünyanın alacağı şekli şu aşağıki 
ntukayeseden tahmin edebilirsiniz: 

Bir günde silahlanma için sade
dilen para ile her üç ayda bir Cenev
:re şehri gibi.. hastaneleri, mekteple
.eri mi.iesseseleri, müzeleri, evlerile 
'tnodern bir şehir yapılabilirdi. 

Bu para ile iiç günde bir Süveyş 
kanalı gibi bir kanal açılablJir. 
Bu para ile hergün Normandi ayarın
~n 70 bin tonluk bir vapuru dc
!liıe indirmek mümkün olurdu. 

Bu para ile bir ayda İstanbul 

baştanbaşa yeniden yapılabilir. 
Bu rakamlan ve bu im.kanları 

gördükçe, dünyayı harbe sürükle -
hl('k isteyenlerin insanlığa yaptıkla
:tı gfuıahın büyükfüğü daha iyi anJa-
~lLyor. · 

Onun Jçindlr ki İngilizler bugiin
ktı dünyaya deliler dünyası adınr 
takmışlardır. 

Fenerdeki Yangın 
Dün akşam saat 20.30 da Fenerde 

\'ıldırım caddesinde Adil :sminde bir 
könıür tüccarına alt depodan yangın 
çıkınış, bir baraka tamamen yandrk
tan sonra ateş söndürülmüştür. Yan
gının sebebi tahkik edilmektedir. 

karabükte Fec:i Bir Kaza 
Safranbolu (TAN) - Karabük is

tasyonunda manevra. yaptırmakta o
lan istasyon manevracılarından Hü
seyin, iki vagon arasında kalm1ş, başı 
~e göğüs kemikleri ezilerek hemen 
ölrnüştür. Hüseyinin kendi dikkatsiz
li~ine kurban gittiği, tahkikatla sa· 
bıt olmuştur. 

Türkiye - In.giltere 

Anlaşmayı Mecliate ilan eden 
Başvekilimiz Relik Saydam 

B aşvekilin Ti.irk İngiliz 
anlaşması hakkındaki 

beyanatının parlamentoda 
gördüğü hüsnükabul, bü -
tün İngiliz efkarı umumiyesi 
tarafından hararetle tasvip 
ve teyit edilecektir. Mister 
Chamberlain dün öğleden 

sonra İngiltere ve Türkiye hü 
kumetlerinin milli emniyet -
leri namına kati ve uzun va
deli bir anlaşma yapmağa 
h.drar verdiklerini söylemiş
tir. 

.ı:su anıaşma yapıııncaya kadar, 
Türkiye Başvekili de Ankarada 
toplanan Kamuta:·da mümasil be
yanatta bulunduğu için iki taraf 
ta Akdenizde harbe sebep olacak 
bir tecavüz vukuu takdirinde iş 
beraberliği yapmağa ve ellerinde
ki her yardımı birbirine gösterme
ğe hazır olduklarım ilan etmiş
lerdir. Bu karşılıklı taahhütlerin 
fiiliyata geçmesile diğer meselele
re ait şartlar, anlaşmanın ikma
linden evvel tetkik edilecektir. 

'Akdeniz anlaşması kimse 
aleyhinde değildir 

Mister C~a~be~lain tarafın-
dan hıçbır kınıse aleyhinde 

olmadığı, ancak lüzumu takdirin
de Türkiye ile İngilterenin birbi
rine karşı mütekabil yardım te
min ettiği ilan olunan esaslar bun
lardır. Her iki memleket te birbi
rine muhtaçtır. Ve her müşterek 

müdafaaya, hem siyasi, hem stra
tejik mahiyette yardımlar temin 
etmektedir. Türkler, tarihlerinin 
hiçbir devrinde görülmiyen birlik 
ve beraberlik içindedirler. Türk
lerin büyük askeri an'aneleri var
dır. Akdenizin üç kapısından biri, 
yani Akdenizi Karadenize bağlı
yan geçidin muhafızları Türkler
dir. Türkiyenin herhangi suretle 
ihata edilmesine imkan yoktur. 
Türklerin Ege denizi üzerinde bir
çok kıymetli limanları bulunmak
tadır. Şekil bakımrndan otoriter 
görünen, fakat esas itibarile en ge
niş ölçüde halkın rnüzaheretine 
dayanan TUrk hükumetinin harici 
siyaseti, scneJerdenberi, tedbirli, 
realist ve sulhcü bir siyasettir. 

Türkler kendi memleketlerini i

mar ile, kendi kaynaklarını inki

şaf ettirmekle meşguldürler. Türk

lerin İngiltere ile tedafüi bir pakt 

yapmaları, büyük bir denizci, sa

nayici ve maliyeci devletin müza

heretini temin etmektedir. Bu mü
zaheretin tecavüz vukuunda te
min edeceği maddi ve manevi 
yardım son derece geniştir. İngil
terenin ise, Türk menfaatlerini 
tehdit edecek ideolojik veya arazi 
ihtirasları yoktur. Geçen on sene
de yenilenen ve canlanan karşılık
lı menfaat ve dostluk, paktın sağ
Jarr lı~nı garanti etmektir. 

Ani aşmasının 
Büyük 
Kıymeti 
Taymis'in 
Başmakalesi 

Tltymis gazetesinin Türkiye - lngiltere 
cmlaşmasımn ehemmiyet ve şümulünü teba- ' 
rüz ettiren başmakalesini aynen alıyoruz. 

lhi hükumet Balkanlarda da 
emniyetin tesisini istiyor 

Fakat anlaşmanın yalnız Ak
denizde sulhü ve arazi sta-

tükosunu idame ettiğini söylemek 
kafi değildir. Çünkü daha başka 
istifadeleri de vardır. Başvekilin 

dediği gibi iki hükumet Balkan
larda emniyetin tesisi lüzumuna 
kanidirler ve bu maksadı müm
kün mertebe sür'atle tahakkuk et
tirmek için istişarelerde bulun
maktadır. Balkan devletlerinin 
dostluk dairesinde iş beraberliği 

yapmakta Türkiyenin alakası, ga
yet sarihtir ve gayet tabiidir. Tür
kiye aşağı yukarı ittifak sayılacak 
bağlarla, Yumınistana bağlıdır. 

Türkiye, Yunanistan, Romanya ve 
Yugoslavya ile 'Birlikte Balkan 
.,....,+.,.,,+,....,.,... ,;ı .. nc1tl1r Hu sı.nt§.nt bPŞ 
sene evvel Atinada, bu dört dev
letin Balkan hududunu tecavüz
den korumak için yapılmıştı. Mak
sat, bu dört devletin hududunu, 
Bulgarların arazi istirdadı hareke
tinden sıyanetleri. Fakat bu antanf 
Türk - Bulgar mi.inasebetlerinin 
mütemadiyen salah bulmasına 

mani olmadı. Geçen temmuz ayın
da Selanikte imzalanan ve Bulga· 
ristanı Nöyyi muahedesinin ka
yıtlarından kurtaı·an pakt, daha 
zivade Türk diplomasisinin eseri 
idi. Ve İngiliz mi.izaheretini haiz
di. Bulgaristanı Balkan antantına 
almak imkanı. Ankaraca ihmal o
lunmamakta ve Bulgarların şika
yetlerini bertaraf edecek ameli 
bir çarenin bulunması, bir takım 
güçlliklere rağmen İngiltere ve 
Türkiye hükümetleri tarafından 
ümit edilmektedir. 

Türk • İngiliz anla,masını Avam Kamaraıına bildiren 

lngiliz Başvekili Chamberlain 

T ürhiye - Fransa anlaşmasının 
son engeli de kalkacaktır 

T ürkiyenin itidal ve istikrar 
veren tesiri, Balkanlara 

münhasır değildir. Türkiye, Asya
lr bir devlettir de. Balkan paktr gi
bi, bugün Türkiyeyi Londrada 
temsil eden mümtaz Türk diplo
matı Doktor Rüştü Aras tarafın
dan müzakere olunan Sadabat 

paktı Türkiye ile İran, Afganis
tan ve Irak arasmda sıkı ve sami
mi dostluk içinde yaşatmaktadır. 
Türkiye, Arap aleminde gittikçe 
artan prestij sahibidir. Henüz 
Fransa mandası altında bulunan 
ve kcndisile hemhudut olan Suri
ycde de Türkiyenin vaziyeti bu 
merkezdedir. İskenderun Sancağı
nın çok geçmeden Türkiye ile bir
leşeceği, emniyetle ileri sürülecek 
bir kehanettir. Bu dnı Londra ile 
Ankara arasında müzakere edil
mekte olan anlaşma esasları dai
resinde Fransa ile Türkiye ara
sında bir anlaşmanın yapılmasına 
karşı gelen en son engeli ortadan 
kaldıracaktır. 

Yapılacak devamlı anlaşmanın 
şümulü ve mahiyeti 

Y apı1acak anlaşmanın. bir c~~
hesi daha vardır kı, İngılız 

Orduları Avrupa 
Kuvvetlendiriliyor 

Biitiin Anupada orduların km·
,·etleudirilmesi irin m('sai' ' 'e faa
liyet sarfedilmcktedir. Her devlet 
ordu :rekı'.inunu arttırmakta, silah 
altına yeni srıu(lar çağırmaktadır. 

FRANSADA: Anavatan ordusu 
bir milyon tahmin edilmektedir. 
Bunun 500 bini faal ordudur. Si
lah altına çağırılan 1936 sınıfı 
250 bin kişi tutmaktadır. Şahsan 
davet edilen ınütehassıslarm ye· 
k<tnu ise mahrem tutulmaktadır. 
İNGİLTEREDE: Mecburi aıı

kerlJk kanunu tatbik mevkiine 
konulmuştur. 

Evvelke iki yüz bin kişiden 

ibaret olan İngiliz ordusu hu <;!l

yede birkaç misli yükselecektir. 
LEHİSTANDA: Ordu yekunu 

400 hindir. GOO bin Idı:i de ihtiyat 
olarak silah altına alınmıştır. 

RO::\lANYADA: 500 bin kişi si
lah altında bulundurulmaktadır. 

ALMANYADA: I.500.000 kh~i 

silah altında bulundurulmakta \'e 
her istikamette askeri harekat ya
pılmaktadır. İhtiyat efrat ile silah 
altında bulundurulan asker mik
tarı 2 milyonu geçmektedir. 

İTALYADA: Bir milyon asker 
İSPANYADA: İyi talim görmüş 
İSPANYADAı İyi talim görmiiş 

ve ın.iikemmel techlzatlı 500 bin 
asker silah oltı?dadır. 

Görüliiyor ki biiti.in de\'letlcr 
normal zamanlardaki hazeri kad
rolarının cok Cc\'kinde askeri si
lah altında bulundurmaktadırlar. 

münekkitleri tara~ından nazarı 

dikkate alınmağa değer. Türkiye 
ile Rusya Lozandanberi son dere
ce dostturlar ve Asyada komşu

durlar ve ikisi de Karadenizin 
methalini korumakla hayati bir 
surette alakadardırlar. Türkiye ile 
Rusya, milli kültürleri ve idealle
ri birbirinden çok farklı olduğu 
halde, ciddi hir ideolojik kavgaya 
girişmekten sakınmışlardır. Tür
kiye ile Rusya arasındaki bağlılık, 
İngiliz - Tür~ anlaşmasını, İngi
liz - Rus anlaşmasma bir temel 
tc~kll edecek ve Şarki Avrupada 
bir tecavüz vukuunda Rusyanın 

infirat halinde bırakılacağına dair 
Ruslarca beslenen şüpheleri ber
taraf edecek, bu suretle İngiliz 
diplomasisi tarafından kazanılan 

muvaffakiyet, Sovyet - İngiliz ko
nuşmalurının ilerlemesine yardım 
edecektir. Bir Fransız - Sovyet an
lac::masmın bulunması da Fransız -
Türk paktını ilerletecek ve gecik
tirmiyccektir. 

Almanyanın Cenubu Şarki Av

rupada tutacağı siyaset, temin o

lunduğu gibi sulhcüyane ise, An

karadaki Alman diplomasisinin 

anlaşmaya karşı gösterdiği husu

met, tamamile manasız kalır. Şa

yet İngiliz - Türk taahhütleri. iha
ta siyaseti sayılıyorsa verilecek 
cevap, gayet sarihtir. Bir kere ik-
1ısadi ihata, bahis mevzuu değil
dir. Türkler, Almanya ile iki ta
rafın istifadesini temin eden şekil
de ticarete devam edeceklerdir. 

Ş arki Avrupanın diğer mem
leketlerinin de ayni şekil

de hareket edecekleri şüphe gö
türmez. Sonra İngiltere ile Tür
kiyenin komşu milletlerin hak ve ., 
h ürriyetJcrine vuku bulacak her 
tecavüze muhalefetlerini. siyasi 
ihata sayınağa da yer yoktur. 
Türk - İngiliz anlasmasının, diğer 

ra~:-m11t11 
Yaman Hırsız 
Ev Sahibini 
Bastırır 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B u atalar sözüne izafe edilen hi
kayeyi ~öyle anlatmışla,lh. 

Hıısızın biri bir e\·e girmiş. Ev ~a
hipleri farelere karşı kapı arkalnrı
na kapan kurmuşlar. Hlrsız karanJık. 
ta farkına varmadan ayağı ile kapa
na dokunmuş, parmağını kapana 
kaptırmış. Can acısı ile bağıran hırsı
zın sesinden ev halkı uyanmış, gel· 
mişler, hırsız ev sahiplerine kapam 
böyle ıniinasebetsiz yere koydukları 
için çıkışmış, ev sahipleri de hırsız
dan özür diJemlşler. 

* Son zamanlarda faşizmin taktiği 
budur. 

Almanya Avusturyayı ilhaka ka
rar \'erdiği zaman, Şuşnig Avustur
ya istiklalini müdafaa etti. Faşistler 
derhal Şuşnig'in göğsiine bir vatan 
haini yaftası yapıştırdılar. Ve mesul 
ettiler. 

Çekoslonk~·aya karşı harekete 
başladıkları zaman Benes, Çek hn ~ 
chıtlarmı tahkime, \'e müttefikle1·iy
le miizakere~·e giristi. Almanyadan 
hemen bir ses ;\'i.ikseldi. " Ne, sen 
benim aleyhime hudutlarını tahkim 
ediyor, hona teca\'Üze hazırlanıyo!'.

sun, kendine müttefik arıyor, hudut
larını miidafaa cesaretini gösteri • 
yorsun." Fa~izmin mantığına göre 
memleket \'e istiklal müdafaası Mr 
ciiriimdi.ir. 

İspaııya;\·a İtalyan. Alman asker
leri !:•ktığı zaman, Cümhuriyet~ilcr 
Franko ile beraber ecnebi istila or
dularına karşı ko;\·dular. İçinde de· 
mokrat, sosyalist. anarşist her ne,•i 
içtihadı giiden İspanyolların göğsii -
n(' bir komiinist yaftası ;\'·apıştırclı
lar. İspanyada komünizmi imha iı;in 
harbettiklcrini ilan ettiler "·e cüm -
huriyetçilere taraftar olan lıerkc.!iİ 

de komünist telakki ~der k hiicuına 

İtal;rn Arnavutluğu i~gal etti, 
Bahriscfitteki adalarında tahkimat 
~·aptı. hundan kuşkulanan Türkiye, 
lngillcre ile tamamiyle tedafill ma • 
hi~·ette bir nnlaşma yaııtr, biitiin f. 
talyan ve Alman gazeteleri, demok . 
rasiler bize karşı birleşi~·or, bize kar
şı bir tecavüz çemberi hazırlıyorlar 
diye hiicuıııa ve tehdide geçtiler. 

Roosevch, Polonya hadisesi müna
sebetiyle, totaliter de,·Ict1ere gön • 
derdiği mesajla, bu de,·letleri sulh 
anlaşmasına da\'et edince, Roose . 
, ·eltin komünist olduğunu iddia etti
ler. Faşbtler, miitemadiyen demok
rasiJı-re hücum ettikleri, diişmanları
nm konıünistlcrd('n fazla dcmokra41j. 
lcr olduğunu ilan ettikleri halde. de· 
mokrasilerin tedafüi mahh•ette bir • 
!eşmesi, cürüm oluyor da, şimdi;'l·c 

kadar hiç bir dc,·lete karşı diişınnn
Jık beslemediğini söyleyen demokra
siler açık istilalar kaı:şısında birle
şince neden ciirüm \'e tecavüz olu -
yor? 

Yaman hırsız ev sahibini bastırır, 
sözü, sanki faşizmin taktiğini ifnde 
için siiylenmistir. Bir memlekette 
matbuat, fa~izme karşı geldii'!i za
man, faşist gazeteleri hemen hücunıa 
geçerler, bunlar fa~izme taan edi
yorlar, binaenaleyh komünisttirler. 
Gazetenin siya~i mezhebi demokrat, 
anarşist, sosyalist, reformist olabilir, 
eğer faşizmin alc~·hinde yazarsn 
mutlaka komiinisttir. Bir memleket, 
milli hudutlarını mildafaa Jçin ter) • 
birler alırsa, mutlaka tecavi.ize haz1r
lanı:rnr demektir. Sanki istila oub -
rm mukaddes hakkıdır, huna kntşı 
her memleket hudutlarıııı açık bıra
karak. korunma tedbirleri almıya . 
cak, onlar istedikleri gibi di.invavı 
fıarbctmcden pa~·laşacaklar, ve. hn 
suretle sulhe hi7.mct edecekler. 

Bu mantığa göre tecavüz hak, 
müdafaa ciirümdür. Müdafaaya g-cç
tin mi, derhal tehdide baslarlar. Da· 
hilde silahları, ınuhalifle;i komünist 
göstermek, hariçte, mütecaviz gi;s. 
termektir. Bu faşizmin taktiği ve 
amentiisüdür. 

milletlerle sulhü takviye için an
laşmalar yapmağa mani olmadı.ğı 
hakkında Baş\'ekilin söylediği 
sözler bu gibi tel'illere imkan bı
rakmıyacak mahiyettedir. 
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TAN 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

"Bu Ne Hal?,, 
Bu Hafta Gelecek Yugoslav Takımı ' t azan: Naci SADULLAH 

Ciddi!" gazetenin Peyami Safa-p Ş • ı • ı ı K ı kt sını görmeyin: 'O stat, son giin-er a ve iŞ ı e arşı aşaca ır lerd;~~:::r::::: ı;::~:;und=:~:;~, 

Bu halta Peraya lıarfl oynıyacalı. 
YugCNlav takımında göreceğimiz 

en iyi oyunculardan 

Suvariler 
Cuma Günü 
Gelig or 
Italyada yapılaıı beynelmilel k·>

fulara iştirak eden süvari ekibimiz 
Çita di Bari vapuru ile Napoliden ha
reket etmişlerdir. Vapur Perşem~d 
günü lzmire uğrıyacak ve dört beş 
saat kaldıktan sonra Istanbula hare~ 
reket edeceklerdir. Vapur Cuma gü
nü limanımıza gelecektir. Süvarile
rimizin, Brendiziden Kirinale vapu
riyle hareketleri mukarrer iken bila
hare bu kararı değiştirerek NapoH
den hareket eltikl.?ri anlaşılmakta
dır. 

Ekalliyet klüplerinden Şişli ve Pe

ra bu hafta iki maç yapmak üzere 
Yugoslavyanın birinci smıf klüplc

rinden birini lstanbula getirtme1c. 
tedir. 

Yugoslavlar ts•.anbula çok kuvvet
li bir takımla gelmektedirler. Arala
nnda çok kıymetli oyuncular bulun· 
maktadır. 

Yugoslavlar Cumartesi giinü Tak

sim stadında Pera i!e, Pazar günü de 

sabahleyift Şişli ile oyntyacaklardır. 

Şişli ve Peralılar gelecek rakibin 
kuvvetine layık bir şekilde hazırlan
maktadırlar. Bu ikı ezeli rakibin bır 
ecnebi takımı karşısında alacakları 

neticeler bu suadaki farklarını bil- Ba laalta Şifli ile lıar,Ja,acalı 

vasıta göstereceğind~n bu maçlar Y agCNlav takımının tehlikeli 
ayrıca ehemmiyet ke9be.tmi!ltir. muhacim/erinden 

Haydarpaıa • l§ık Lisesi 
Hadisesinin Tahkikatı 

Maarif Vekaleti lstanbul Maarif Müdürlüğüne 

Müsebbiplerin 

ve Tecziye 
Meydana Çıkarılmalarım 

Edilmelerini Emretti 
Son zamanlarda spor sahalarımızda çok müessif hadise

lerle karşılaşmaktayız. Haydarpaşa - Işık liseleri arasında çı
kan kavgadan sonra, geçen hafta Vefa - Beşiktaş maçı sonun
da da ınaç hakemıne tecavüz edildi. Hatta bıçak çekildiği bile 
şayi oldu. 

her akşam öpe koklaya içtiği "rakı'' 
için: 

"- Dünyanın en murdar içkisi -
dir!" diyor 

Bakıyorsunuz: Daha iki ay ev -
vel, "ilanı harp" ettiji "demokrasi" 
ye şimdi "ilanı aşk" ediyor. 

Hele onun, dün yazdığı fıkrayı o
kuyunca, tıpkı malum "Mihver" mu
harrirleri gibi dona kaldım: Taksim 
stadyumunda talebeler arasında çı

kan kavgadan bahseden Peyaıniyc 

bakarsamz: 
"- Disiplin ... Disiplin!" diye se

nelerdenberi saçlarım yolan ceride, 
"Ciddi!" gazeteymiş. Peyami Sofa -
nın: 

Sokaklarda rastladığı mektep ço
cukları, lazımlıklarını sokaklara 
boşaltan insanlar gibi, en çirkin 
kelimeleri yüksek sesle söylüyor
larmış. Küfür, onlann ağızların -
da, sade kinin ve düşmanlığın de
ğil, sevginin ve sempatinin de bir 
tek üadesiymiş. Taksim stadyu
munda boğuşan talebelere, zeka, 
bilgi, muaşeret seviyesi ve ahlak 
bakımından verilebilecek not "sı
fır" mış. Bütün bunları yana yakı
la anlatan üstat, bu hazin manza
ra karşısında, cevapsız kalacağını 
çok iyi bildiği şu ezeli sorguyu 
tekrarlamaktan kendisini alamı -
yormuş: 

"-Bu ne hal?" 

* 
Bu yazı bana, P eyamlnln bun

dan bir kaç ay evvel yazdığı bir fık
rayı hatırlattı. Sabiha Zekeriyanın 

bir yazısına öfkelenen asabi filozo -
fumuz, bu kıymetli meslektaşımın 
henüz mektep sıralarında okuyan 

MAGLOBIYETIN HAKiKİ SEBEBi müdürlüğüne, Haydarpaşa --· Işık Tatilini geçirmek üzere mcmle -

liseleri arasındaki kavga hadisesi kete dönerken, seyahatinin bir kıs-

Fenerin MağlUbiyeti 
idaresizlikten Olmuştur 
Dahili Maçlara Havadan Oyuncu Gönderilir mi7 

Fen~rhahcelilerin İzmirde birinci maçlarını 1 - O kazan
dıktan sonra, -ıkinci maçlarını 1 - O kaybettikleri malfundur. 
Bu mağlı"ıbiyet neden doğmuştur? Bunun üzerinde durmc.k 
isteriz. Bizce bu mağlubiyeti klüp idarecilerinin idari hataları, 
li&kaydıleri doğurmustur. 

lzmire tayyare ile gönderilen 
M. Repat 

lzmitte Greko • Romen 
Birincileri 

Bir idareci maçı maçtan evvel ka
zanmanın yollarını aramalıdır. Yal
nız takımının icuvvetine guvenenen, 
her şeyi oluruna bırakan bir ida
recinin muvaffak olmasına imkin 
yoktur. 

Fenerbahçeliler Izmire Fazıl ve 
Yaşar mazeretleri dolayısiyle Ali 
Rıza ve Mehmet Reşat ta asker ol
dukları için izin alamadıklarından 

eksik bir kadro ile gittiler. 
Beşiktaşta, Vefada, lialatasarayda 

da askerliğini yapmakta olan oyun
cular vrdır. Beşıktaş Izmire, Anka
raya, Vefa lzmire, Gal!ltasaray da 
Ankaraya seyahatlerini yaptılar. 1''a
kat asker oyuncularına bilaistisna 
izin aldılar. Bu klüpler izin alıyo!" da, 
Fenerbahçeliler ne için izin alamı
yorlar. idari hata, !akaydı burada
dır. Eğer Fenerbahçeli idareciler işi 
sağlam tutarak evvelden harekete 
geçseler, son dakikaya bırakmamış 
olsalardı izin almalan muhakkaktı. 
I~ son dakikaya bırakılınca bu ço
cuklar da arkadaşlariylt:? beraber gi
demiyerek ancak bir gün sonra tay-

ı yare ile gidebilmişlerdir. Köprüden 
Kadıköyüne lodoslu bir havada geç
tikleri zaman başlar! tutan bu iki o-

tahkikatının derinleştirHınesini, mü
sebbiplerinin meydana çıkarılarak en 

şedit cezalarla tecziye edilmesini, ve 

neticenin bildirilmesini emı etmiştir. 

lstanbul maarif müdürlüğLi t \hki
katı müfettişler ve kurulan bir ko
misyon vasıtasiyle derinle~tirmekte
dir. Bu hususta teeııvüze uğrıyan 

maç hakemi Ferıdun Kılıçtan müte
addit raporlar alınmıştır. Tahkikatın 
bugünlerde sona ermesi beklenmek
tedir. 
Diğer taraftan bu hadiselerle ls

tanbul Valisi de bölge başkanı sı!a-

mını futbolcülerimizle ayni trendf' 
geçiren Sevim Zekeriya Sertel, ken
disini o genç yol arkadaşlarına bir 

Amerikan kızı olarak tanıtmış. Gafil 
futbolciilerimiz de, Türkçe bilmeyen 
bu "Mis" (!) in yanında, ağızlarından 

çıkan sözleri hesaplamaağa hiç iti -
zum görmeden konuşmuşlar. Ameri-

kada gazetecilik tahsilini tamamla • 
mak üzere bulunan genç, kurnaz ve 

müstakbel meslektaşımız, o muzipli
ğinin lntlbalannı "Tan" sütunlarına 

yazmıştı. Ortalıkta hayli alaka ve 
dedikodu uyandıran o şayanı di1'.kat 

tiyle yakından alakadar olmaktadıı. röportajı herhalde hatırlarsınız: Se
Bu hadise esnasında sahada bulunan vim Zekeriya Sertel , o röportajında, 

genç futbolcülerimizin: 
futbol ajanı Kemal Halim, muhase-

"- Ulan!" kelimesini kullanma
beci Muhtar, büro şefi Halitten ra- dan söze baslamadıklarını vazıyor
por istemiştir, onlar da raporlannı 

du: 
vermişlerdir. 

Milli Maç 

lngiltere 

Yugoslavya 
--o-

Hırvat • Y agoalaıJ ihtilafı 

talnmı d eiiftirecelı mi? 

Zagrep, 16 (A.A.) - Havas: 

Sabiha Zekeriyaya hiddetlenen 
koca Peyami Safa ise, kızının masum 
kaleminden çıkan bu ilk yazıya, ku
zuya saldıran bir kurt gibi hücum e
diyor, henüz tahsil çağında bulunan 
bir genç kızın kalbini ve c-esaretini, 
körpe bir fidan gibi kırmağa kalkışı

yordu. O zamanki Peyami Safa şöyle 
konuşuyordu: 

"- Gençlerimizin: "Ulan!" diye 
konuştuklannı yazan bu acemi kale· 
min sahibi, milliyetsiz bir ailenin kı
zıdır: Ve kundağını henüz yırtan bu 
kalemin, kağıt üzerinde emekleıniye 
başlar başlamaz yaptıp ilk iş. Türk 
genc.;lerine hakaret etmek olmuş • 
tur!" 

* Ben, filozofumuzun hükümleri, fi
kirleri, kanaatleri arasındaki tezat -
lann gün geçtikçe biraz daha büyil
düğünü gördükçe, "cevapsız kalau
ğını pek iyi bildltim halde, onun şu 
ezeli sorgusunu kendisine tekrarla -
maktan kendimi alamıyorum: 

"- Bu ne bal üstat?" 
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_E_ K_ O_ N_O_ M_ I 1 
Fransız Takas Primleri 

Yüzde 90- 91 
Nisbetinde Yükseldi 

Fransa ile yapılmakta olan takas ı-
işleri artmıştır. Takas primleri mal -------------
kıymetinin yüzde altmışından yiızcle 
90 - 91 nisbetinde yani 53 - 54 
kuruşluk bir prim miktarında yük
selmiştir. Bu münasebetle Fransa 
için olduğu tahmın edilen bazı inra
cat satışları olmuştur. Bu arada dün 
elli bin kiloluk mühim bir parti da
bak keçi kılı kilosu 25 - 25 kuruştan 
ve ayrıca on bin kiloluk bir parti kır 
kım keçi kılı kilosu 53 kuruştan sa
tılmıştır. 

Tiftik ihracatı 
Sovyet Birliği, Almanya ve tngil

tere için birer miktar tiftik satışı ya
pılmıştır. Bu satış elli bin kiloyu bul
muştur. Çengelli mal'.ar 100, Eskişe
hir 112, kaba mallar 70 - 72. deri 
mallan 75 - 76 kuruştan verilmiş
tir. 

ispanya ile Ticaret 
ispanya ile evvele-:! mevcut olan 

ticari münasebetlerin yeniden başlı
yacağına dair bazı emareler görül
mektedir. Eski ticaret anlaşması yeni 
Franko Ispanyasınca da muteber ad
dedilmekte olduğu tahmin edilmek
tedir. Bazı firmalarımıza gönderilen 
teklif mektuplarındaı1 anlaşıldığına 

göre ispanya için yumurta, tift.ik ta
leplerinin başlıyacağı ve yeni bir ~i
caret anlaşmuı yapılması için de mü 

SANAYi : 

Şeker Pancarı 

Fiyatı Yükseldi 
Şeker pancarı yetiştiren mıntaka-

1--...ı.- ..c-• ., ı it ' ' • 

aldığı pancarların kilosu otı:z para· 
ya indirilmiş idi. Haber aldığımıza 
göre pancar satışlarının fiyatını tes
bit etmek için evvelce Ziraat Veka
letine verilmiş olan salahiyete bina
en verilen kararda bu sene fabrika
ların alacaklan pancarların kilosu
nun kırk paradan alınması alaka
darlara tebliğ edilecekir. 

Akıehirde Kurakhk 
Akşehir, (T.Aı'l) Bir buçuk aydan

beri, köylünün istediği miktarda yağ 
mur yağmamış, mahsulat tehlikeye 
düşmüştür. Ekin1er kavrulmak üzere 
dir. Köylünün kederli oldubru görü
lüyor. Yağmursuzluk, ticareti de mü
teessir etmiştir. Köylü, her ihtimale 
karşı elindeki parayı sıkı tutmakta
dır. Esnaf, alışverişin durgunluğun

dan şikayet etmektedir. 

19 ve 20 Mayısta lı 
Bankası Kapah 

Türkiye Iş Bankası A. Ş. den: 
19 Mayıs Bayramı münasebetiyle 

Bankamızın Istanbuı, Galata, Beyoğ
lu, şubeleri ve Beyazıt, Kadıköy, Us
küdar Ajanslan 19 ve 20 Mayıs gün
leri kapalı buluna~aktır. 

lnegölde Tütün Sahıları 
Inegöl (TAN) - Kazamızda tütün 

satışı hararetle devam ediyor. Fiyat
lar iyi ve çiftçiler memnundur. 

bilecekmiş: Acaba, muzaffer general. 
Madrlde daha bili giremiyor mu!? 

* Madrltte o bir türlU yapılamıyan 
resmi geçidin adı da tW 

" - Zafer alay!" 
Halbuki bence, bu terkıp yanb~

tır. Zira zaferin; kendisini kazanan
larla alay ettiğine bakılırsa, o mera
sime "zafer alayı" yerine şu ismi ve
rebiliriz: 

"- Zaferin alay.ı!" 

* inhisar idaresi, piyasaya ucuz 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Par is 
MilAno 
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ÇEKi.EK 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atına 

5.93 
126.6425 

3.3550 
6.6625 

28.4825 
88.25 
50.8150 
21.555 

1.0925 
Sofya 1.58 
Madrid 14.035 
Varşova 23.7875 
Buda peşte 24.9875 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokobam"a 34.82 
Stokholm 30.5425 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Yüzde 5 1938 ikramiyeli 
Sıvas-Erzurum ı 

Sıvas-Erzurum 3 ve 5 

19.-
19.55 
ı9.70 

sait bir zaman beklenildiği haber a
lınmıştır. * Dün Danimarkaya bir miktar 
kuş yemi, Filistine yaprak tütün, Bir 
leşik Amerikaya afyon V.) Hataya şa
rap ile şekerleme ihraç edilmek üze.. 
re muameleleri bitit'ilmiştir. 

Yapak Satıılan 

Hararetlen• 
Trakyada son hafta içinde batla· 

miştir. Bu iş için 'frakyaya gitmi§ «>
lan yerli fabrikalarımızın eksperfMi 
mübayaata devam etmektedirı.. 

Yeni gelen malumata nazaran bu 
mıntakadaki satışların artması ve ta
leplerin fazlalığının yardımı ile fi
yatlar yükselmiş ve kilosu yerinde 
58 kuruşa alınan mallar 62 kurup 

fırlamıştn. Dün piyasamızda Trak· 
ya mallarından beş bin kilo Trakya 
malı kilosu 65 - 67 kuruştan satıl· 

mıştır. 

ltalya lahğı 
Gümrüksüz Ahyor 

Italya hüktımeti balık konserTe 
fabrikaları için ithal edılecek ton ba

lıklarından alınmakta olan gümıük 
resimlerini kaldırmıştır. Ayni za
manda Tonin. uskumru balıkları da 
gümrüksüz ithal e:iılecektir. Bu mu
afiyet 1939 senesi 31 Birinclkanunu 
akşamına kadar muteber olacaktır. 

Canavar Akını 
Son günlerde Akdenızden MarmıL

raya fazla balık geçtiği görülmüştür. 
Bilhasa Ege denizinden boğaza dol
ru köpek balıklarından bir çoğunun 

geçmiş olduğu söylenıyor. Bu cana
varlardan evvelki gün iki tanesi bo
ğazda yakalanarak Bebeğa getirilmlt 

ve orada halka seyrcttirHmiştir Bo
ğazda ve Marmarada bir mikt!lr to
rik yakalandığı için bu balıkları sa
tın al!llak üzere lima.nmıtza iki Ital
yan gemisi gelmi~tir. 

Hububat Az Geldl 
Dün Piyasamlz& az miktarda hu

bubat gelmi~ir. Fiyatlarda tebeddül 

olmamıştır. Yalmz çavdar 4,08, sarı 

mısır dökme 4,10 ve yulaf 4 - 4,25 

kuruştan satılmıştır. Beyaz peynir
lerden 79 bin kiloluk bir parti 
23,05 - 27,20 k•Jruştan satılmıştır. 

tzmit, (TAN) - Greko - Romen 
güreşleri yapılmış, Izmit Güçtüler, 
Adapazarlı ve Kağıtspor:iu rakipleri
ni yenmişlerdir. 

56 kiloda Sezai Tüysüz, 61 de Ni
yazi Yılmaz, 66 kiloda Beslen Kışın
bay, 72 de Servet Meriç, 79 da En
ver Yener, 87 de Osman, Kocaeli böl
gesini temsil etmek üzere Ankarads. 
Japılacak Türkiye birincHik müsaba 
ka'!arma i~irak ed4!Ceklerdir. 

yuncu tayyare yolculuğndan sonra 
oyun oynamalarına ve kencliled.nden 
istifade edilmesine imkan yoktu. Ali 
Rıza ve M, Reşat belki de ilk ~it>fa 
tayyare ile seyahat etmişlerdir. Vazi
yet gösteriyor ki mağlU biycti idari 
hatalar, likaydi doğurmu~tur. 

Sırp - Hırvat lhtllifımn Yu
goslav ve İngiliz mllli futbol ta
kımlan arasında perşembe ıtl

nü yapılacak olan maçta Yu
goslav takımlllln teşekkülüne 

tesir edeceği anlaplmaktadır. 

Dün Za~pte toplanan Hırvat 
sper antantı Yugoslav futbOl 
federasyonunun 'bucünkü faali
yetinin Hırvat sporunun men
faatlerine zaral'lf oldupna ko
rar vermiş ve Hırvat arzusuna 
uypn 'bir tensik yapılmcaya 

kadar Hırvat klüplerlne men
sup hiç'blr oyuncunun mllli e
kipte yer alamıyacatmı Mldlr
miştir. Perşembe günü için teş
kil edilen takımda Uç Hırvat o
yuncU111 vardı. 

Madrltte Frankoculann yapacak· kolonya çıkarmaia karar vermiş. Fa
lan muazzam resmi geçit, mütema- kat bu kara.r, kolonya tilccarlannı, 
diyen tehir olunup duruyor: Evveli dehşetli telitlandırmış. Ben olsam, 
bir mayasta yapılacaktı. 19 mayııın kolonyacılara: 

Kazanan Kredi Fonıiye 
Tahvilleri 

Kahire, 16 (A.A.)) - Yüzde 3 faiz
li ve ikramiyeli Mıscr kredi fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde: 

idareciler vazifelerini, lakaydi gös 
termeden yaparlarsa mağlı)biyet za
manlannda onlara bir suç tahmil e
dilemez. Fakat hatalar göz önünde 
iken başka bir sebep aramamalıdır. 

bıraktılar. Şimdi de Z8 mayısa atmış- "- Yahu, derdim, ne telaş edi -
lar. Z8 mayısta da ne olacağı henilz yonunus. Bqüne kadar kolonyayı 

belll dejil. Gazetelerin dün verdik • siz satıyordunuz, halk ıilriinüyordu. 
leri havadislere göre, Franko Mad • Bundan sonra da, devlet satar, siz ... 
ritte, ancak yu nihayet.inde bulana· Siirünflnüntb!" 

1903 senesi tahvillerinden 661 OM 
numara 50.000. 

1911 senesi tahvillerinden 257.730 
numara 50,000 frank ikramiye ka
zanmışlardır. 



==='! 17 - 5 • 939 c::===::::::============~============::::::::::::=:=:==:====:::~.:::.~-:-:ı;~' ~ A ~ .=:..=::=====::..:· ----- - --- -· ·-- - 7 

A vrupada şimdiye 

kadar birçok ci
hangirer geldi geçti, bü
yük imparatorluklar ku
Tuldu, sonra dağıldı git
ti. Fakat bütün bu istila 
dalgalarından nasılsa ha
riçte kalmış üç dört kü
çücük, adeta devlet cü
celeri var ki asırlardan
beri istiklallerini muha
faza ediyorlar. Nazizm, 
laşizm, komünizm gibi 
yeni yeni birtakım pren· 
sipler ve görüşler arasın
da kuvvetli bir kasırga
ya maruz gibi görünen 
bu küçük kıt'a üzerinde 
tahtlar çöküp durur, hu· 
d utlar ailinip bozulur
ken, büyük devletlt:r a
rasına aıkıpp kalmış ıo

lan bu minyatür hüku
metler acaba bu fırtına
dan da sapaaağlam çıka
bilecekler mi? •• 

YAZAN: 

Faik Sabri Duran :Andorra Cümhuriyeti.nin bugünkü askerleri postaneyi kızgın 
güneş_li ve y_ağmurlu havalarda böyle şemsiyelerle bekliyorlar 

Avrupan ın 
HlUıkOımetDeırö 

Yasıyabifecel<ler 
., 

mı ... 
100 üncü yılını kutlıyan 

Lüksemburg 

B u küçük hükumetlerden bi
ri daha birkaç hafta evvel 

istiklalinin yüzüncü dönüm sene
sini parlak merasim içinde tesit 
eden Lüksemburg Büyük Dükalı
ğıdır. Bu büyük vasfı ona pek ya
raşmıyor da değildir, çünkü Avru
padaki cüce devletlerin en büyü
ğü odur. 2586 kilometre murabbaı 
ınesahada 300.000 nüfuslu bir 
tnemleket olan Lüksemburg, Al
ınanya, Fransa ve Belçika arasın
da bulunur. Hemen Çatalca ka
zası büyüklüğünde olan Lüksem
burg, Garbi Avrupanın hem çok 
güzel, hem çok ileride bir köşesi
dir. Moselle nehri kısmen hududu
nu yalar ve bunun kollarından Sa
uer ve Alzette gibi suların aktığı 
şirin ve münbit vadilerde sık or
ınanlar görülür. Bu küçük memle
ketin dünya iktısadiyatında e
hemmiyetli bir yeri vardır: Demir 
elde etmekte Amerika Birleşik 

Devletleri, Fransa, İngiltere, İs
veç ve Almanyadan sonra gelmek 
Üzere altıncılığı alır. Demir ve çe
liğe ait sanayii de ehemmiyetli
dir: Ray, putrel ve demir çubuk
tan lokomotife kadar her şey ya
par. Çinicilikte, köselecilikte, el
diven imalinde de şöhret kazan
tnıştır. 

L üksemburglular eski Kelt- ' 
!erden inme bir millettir, 

\'a~ile Fransızların, Germenle
rin tesiri altında kalmışlar, bir za
manlar Fransız işgali altına gir
ttı.işlerdi. O zaman buraya Orman
lar eyaleti denilir ve Lüksemburg 
Lorende'n Parise açılan en kestir
ıne kapı sayılırdı. Sonraları Ger
inen konfederasyonu arasında bu
lunmuş ve 1815 Viyana kongre 
sinde Büyük Dükalık haline geti 
rilerek Holanda krallığına bağlan
mıştı: Fakat memleketin idare 
:merkezi olan Lüksemburgun Prus
Ya askerlerinin işgali altında kal
ması da bu muahedenin hükümle
ri arasında bulunuyordu. Lük 
seı:nburgu bir aralık Belçikaya 
bağladılar. Nihayet 1839, 19 nisa
JUnda aktedilen Londra muahede
ııi ile bu Büyük Dükalık istiklfili
he kavuştu. İşte birkaq hafta ev
\>el kutlanan yüzüncü yıldönümü 

bu idi. Önceleri Holanda kralları 
Lüksemburg Büyük Dükası unva
nını da taşırlardı, sonra tahta 
Orange - Nassau hanedanının baş
ka bir kolu geçti. Lüksemburglu
larm kendilerine mahsus bir dille
ri de vardır. Halk araı;1•nda konu
şulan bu dil almanca, fransızca 

ve ingilizcenin birbirine karışma
sından ortaya çıkmış karışık bir 
lisandır. İsviçrede birbirine karış
madan yaşıyan üç dil görüyoruz. 
Burada ise diller kendilerine hu
dut çizemiyerek biribiri içerisine 
girmişler: Fakat XI inci asırdan
beri Fransızlar ve Belçikalılarla 
devam eden sıkı temas neticesi o
larak Lüksemburg kibarları ara
smda hep fransızca konuşulur: 

Daha garibi parlamentoda, mah
kemelerde ve diplomatik münase
betlerde hep fran::.ızca hakim bu
lunur. Buna mukabil kiliselerde 
papaslar almanca vazederler ve 
ilkmekteplerde çocuklara alman
ca öğretilir. 

1134 senedir istiklalini 
muhafaza eden Andorra 

Cümhuriyeti 

F ransa ile İspanya hududu ü
zerinde Pirene dağlarının 

yüksek vadileri içerisinde buldu
ğumuz Andorra cümhuriyeti ise 
istiklalini miladın 805 inci sene
sindenberi muhafaza ediyor. Bura
smı Şarlman yaratmış ve Fransa 
hududunda Arapların ilerlemesi
ne engel olmıya çalışan Andorra 
köylülere istiklal vermiş. Sonrala
rı Andorra bu serhestisini muha
faza edebilmek için komşularına 

bir miktar vergi vermiye başla
mış. ve bu vaziyet bugüne kadar 
devam etmiş. Andorra her sene 
İspanyanın Urgel başpapasına 460 
peçeta ile 12 kalıp peynir, 12 ta
vuk ve 6 paket domuz pastırması 
vererek bu taraftan gelebilecek 
belaları savuşturur ve Fransa 
Cümhurreisine de Perpignan va
lisi vasıtasile 960 peçeta gönderir. 
Fransa tarafında içinden geçilme
si güç dağlarla çevrili olan Andor
ra İspanya cihetine daha kolayca 
açılır. Bu cihetle acaba Franko
yu da böyle biraz peynir, bir iki 
tavuk ve sucuk vererek başından 
savabilecek mi? Burası biraz 
şüphe idir. Memleketi 24 kişilik 

bir meclis idare edet. Bunları aile 
reisleri seçerlerdi, birkaç sene ev
vel adeta küçük bir ihtilal oldu, 
gençler biz de intihaplara iştirak 

edeceğiz diye ihtiyarları sıkıştır

dılar. Andorranın mesahası 452 
kilometre murabbattıdan ibaret
tir, nüfusu 6200 kadar. Halkın di
li kataloncadır. Burada hem İs
panyol, hem Fransız parası geçer. 
Askeri yoktur, asayişi yedi kişi

den ibaret bir polis kuvveti temin 
eder. Bu memleket birçok eski ve 
garip adetlerini muhafaza etmiş

tir, mesela meclis içtimada oldu
ğu müddetçe azalar toplandıkları 
binada yatar kalk.ar, yer içerler; 
ıiliali ile temasta bulunarak tesir 
altında kalmasınlar diye meclis 
reisi kapıları kilitler, kimseyi gün
lerce dışarıya salıvermez. 

Almanya ile lsviçre arasına 
sıkışan hükumet 

A vusturya ortadan kalktığın-
danberi Almanya ile İsviç

re arasında sıkışmış kalmış olan 
Liechtenstein Prensliği daha kü
çüktür: Mesahası 159 kilometre 
murabbaından ibaret. Burası bu
gün dünyanın mutlakiyetle idare 
edilen en küçük devletidir. Ren 
nehrinin Konstans gölüne girme
den evvel teşkil ettiği vadide bu
lunan bu küçük prenslikte yaşa
yan 10.000 kadar nüfusun menşei 
Germen, dilleri almanca dinleri , 
Katoliktir. LiechtP.nstein derebey
lik devrinin bir nümunesi olarak 
nasılsa bu köşecikte unutulmuş 
kalmtş ... Hatta o derecede hatır
dan çıkmış ki 1866 da Sadova he
zimetinden sonra Prusya ile A
vusturya arasında yeni bir mua
hede imza edilirken harbe, elli alt
mış kadar asker göndermek sure
tile karışan Liechtensteinden hiç 
bahis bile edilmemiş. Bunun için 
Prenslik kendini son günlere ka
dar Almanya ile harp halinde far
zederdi. Bereket versin ki Cihan 
Harbinden sonra o zaman Liech
tenstein Prensi olan Jean II akıl
lıca bir harekette bulunmuş ve 
Avusturya ile olan eski ahbaplığı 
bir tarafa bırakarak İsviçre ile bir 
gümrük birliği yapmış ve prens
liğin dış işlerini de ona bırakmıştı. 
Yoksa Avusturya işgal edilirken 
o da belki ortadan kaldırılırdı. Bu-

Suriyede V atanile 
iktidarı Kaybediyor 

1
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S uriyede ve Lübnanda 
ahali sık sık grev yapaı·. 

Bu grevler, hükfunetin, veya 
ecnebi şirketlerin zulümleri
ni protesto etmek maksadiyle 
yapılır. Bu gayeyle yapılmış 

olan son grev, bugüne kadar 
gayet iyi neticeler vermiştir. 

mesela. bu grev sayesinde be
lediyeler, konulan ağır ok -
turva resmini kAlnırmak mcc 
buriyetinde kaldılar. 

Ş ofürler de, hükumetten is
tediklerini, grevlerle ala -

bilmektedirler. Lübnan ve Suri
yede, şoförlerin gayet hususi bh· 
vaziyetleri ve mevkileri vardır. 

Zira, Fransız mandası altında bu
lunan Lübnan ve Suriye hükU
metlerinin demir yolları çok az
dır. Bir Fransız şirketine ait bu
lunan mevcut tren yolları, Ha -
lep - Beyrut, ve Halep - Şam hat
larından ibarettir. Bu hatların 

mecmuu, bin kilometreyi bile geç
mez ... Bu tibarla, şehirleri birbiri
ne, tren hatlarından ziyade, asfalt 
yollar bağlar. 

Memlekette, 3000 kilometre -
den fazla asfalt yol mevcuttur. 
Ve kazalar arasında, iyi açılmış şo· 
seler vardır. Bu yüzden, buralar
da, otomobillerin ehemmiyeti, 
kıymeti ve vazifesi büyüktür. En 
az üç milyon nüfusa malik bulu -

nan Suriye ve Lübnan ülkesinde 
20 binden fazla otomobil mevcut
tur. Bunların 7000 tanesi husus] 
beş bin tanesi kamyon, on üc bin 
tanesi de kiralk binek arabaları -
dır. 

Bütün bu arabaların gi.indeJ!k 
benzin sarfiyatı yirmi beş bin te
nekeyi gec;er. Bu yüzden, memle
ket servetinin mühim bir kısmı • 
Avrupa ve Amerikaya gitmjştir. 

Suriye ve Lübnandaki benzin şir
ketleri. evvelce benzinin ten<>kesi
ni kırk franga veriyorlardı. Şim -
di: 

"- Harp tehlikesi var!" dedi
ler, ve bir haftadanberi, benzinin 
tenekesini elli franga satmağa haş 
!adılar. Halbuki. soförler. bu zam~ 
ma dayanamadılar, ve grev yaptı
lar. 

Grev devam ediyor: 

Ş imdi, bu grev devam etmek
tedir. Otomobil gürültüleri, 

otomobil seyrüseferi birdenbire 
kesildiğinden, memlekette acayip 
bir sessizlik ve hareketsizlik hü -

L~~m sürüyor. 

rada da üç jandarma asayişi te
mine ve posta pullannrn satışı 
bütçe açığını kapatmıya yetiyor. 
1712 de İiechtenstein hanedanını 
kuran Prens Jean Adam halka hi
taben neşrettiği bir beyannamede: 
"Hak ve adalet esaslarına daya
nan hükumetimiz, sancağımız al
trna sığınan tebaamızın saadetini 
kıyamet kopuncaya kadar temine 
çalışacaktır." demişmiş. Ümit ede
lim ki bu kıyamet ne Liechtenste
in'liler, ne de başkaları için yakın
da zuhur edecek değildir. 

Dünyanın en küçük 
cümhuriyeti o ünyanın en küçük cümhuri-

yeti ise İtalyada Apenin 
dağları arasına sıkışm1ş bulunan 
San Marino'dur. Burasını miladın 
700 senesinde Dalmaçyadan ge
len Marinus isminde bir papas 
kurmuş, o zamandanberi bu mem
leket bütün muharebelerden, isti
lalardan uzak ve daima hürriyete 
bağlı kalmış. Liberta sözünü San 
Marinoda her yerde, duvarlarda, 
heykelleri üzerinde, parasında ve 
pulunda görürsünüz. Bu hüku
metçik te pullan sayesinde mü-

Halk Ecnebi Şirketlerin Fiyat Oyunlarına 
Karşı Koymak için Grev Yapıyor 

Vatani Partisi Reisi Haşim El'Attasi ve bir kısım Vataniler 
eski ali k om iser De Martel ile beraber 

.t 

Suriye hadiselerinde vaktiyle 
sık sık ismi geçen 

kumandan Kole 

Bu sayede, şoförlerin de ziya : 
nına olarak, memleket, her geçen 
günde elli bin lirasının harice git
mesinden kurtuluyor. Şimdi, şir -
ketler. her tarafa baş vuruyorlar, 
hatta hükumetin müdahalesini is
tiyorlar. Fakat şoförler, benzin fi. 
yatının eski haddine indirilmesin
den başka hiç bir teklife yanaşmı
yorlar. Ve cemiyetlerinin yardımı 
sayesinde dayanıyorlar. 

Sonunda, işin yine şirketlerin 

ınağlfıbiyetiyle neticeleneceği mu
hakkak gibidir. 

Bu grev, yalnız demlryoI ida
resinin işine yaradı. Eskiden bom
boş gidip gelen trenler, şimdi hın-

him bir varidat temin eder, fakat 1 
bütün bu cücelerin en zengini iç
lerinde en bücürleri olan Monako 
Prensliğidir. Mesahası bir buçuk 
kilometre murabbaını geçmiyen 
bu prenslik hudutları içerisinde 
bir altın membaı ele geçmiştir. 
Bu kaynak Montekarlo kumarha
nes1dir. Prensliğin 20 milyon 
frangı bulan bütçesinin yedi sekiz 

milyonunu Montekarlo gazinosu, 
üst tarafım da buraya gelen ecne
bilerden alınan vergiler, pul, re
ji, gümrük ve posta varidatı te
min eder. Monako XII nci asırdan
beri Grimaldi hanedanı tarafın
dan idare edilir. Bir aralık Fran
saya geçmiş. bir zamanlar Sardin
ya krallığının himayesine kon
muştu. 1860 da Nis Fransaya geç
tiği vakit Monako da İtalyadan 
ayrılmış ve her taraftan Fransız 

toprakları ile çevrilen bu Prens
lik daha ziyade Fransa nüfuzuna 
girmiştir. Bugün postasını, güm
rüklerini ve demiryollarını Fran
sa idare eder. Monakonun zabit ve 
nefer 180 kişilik bir de ordusu 
vardır. Dünyanın en süslü ve en 
iyi giyinen askerleri Monako or
dusunda bulunur derler. 

cahınç doluyor: Şoförlerin başına 
patlayan bu musibet, trenlerin ba
şına bir devlet kuşu gibi konmuş 
oldu! 

Siyaai hareketler artıyor: 

B ugün biraz da, Suriyenin si
yasi vaziyetinden bahset -

mek istiyorum: Suriyede eskiden, 
particilik tamamen yayılmış de
ğildi. Bilhassa Halep ahalisi, sade
ce ticaretle meşguldüler. Ticaret
lerini yürütmek için her çareye 
baş vururlardı. Dünyanın her kö
şesinden mal getirirler, mahsulü d< 
istedikleri yerlere satarlardı. Fa -
kat memleketin iktısadi vaziyeti 
bozulunca, ve bir çok bankerler 
iflas edince, sıkıntıya düşen halk. 
siyasi hareketlere karşı alakasını 

arttırdı. Şimdi, iki yıldanberi, Su
riyede siyasi hareketler çok hız -
lanmış bulunuyor. O kadar ki, bu
gün Suriyede hamallar, çöpçüler 
bile siyasetle meşguldürler. Şimdi. 
memlekette siyasi hava, oldukça 
karışmış görünüyor. Eskiden mem· 
lekete hakim olan Vatani partisi 
azaları, şimdi her tarafta hücum -
lara uğruyorlar. Bu da, evvelce de 
yazdığım gibi, kendi hatalarının 

tabii bir neticesidir. 
Sanıldığına göre, Fransızlar, 

Suriye ile, Suryelileri hoşnut ede
cek bir muahede imzalayacaklar, 
fakat Vatanilerle katiyen anlaşmı· 
yacaklardır. Çünkü, Vatanilerin. 
halkın gözünden düştüğünü anla
mış bulunuyorlar. Eğer, bu ay so
nunda Paristen dönecek olan Ali 
Komiser, hükumete müsait şartlar 
teklif ederse, hükumet reisikarda 
kalabilecek, ve milleti selamete 
sevketmek imkanını kazanmış ola
caktır. 

Fakat eğer şimdiki hükumetle, 
Fransız Ali Komiseri anlaşamaz -
larsa, hükumet devrilecektir. O 
takdirde, Fransa, Suriyeyi, doğru
dan doğruya idare etmek mecburi
yetinde kalacaktır. Ve bana kalır
sa, buna mecbur kalacağı günden 
itibaren huzursuz kalmayı da gö
ze almış olacaktır! 

Y Qfa•ın Türkiye, 

yaşasın istiklal: 

E vvelki gün, Hazreti Muham
medin mevlüt gi.i.nüydü. 

Mevlut Camii Ömerde okundu. O
rada Ali komiser, Cümhurreisi, 
bir çok kumandanlar. büyük me • 
murlar, müftüyü tebrik ettiler. Ge 
!enler, izciler, ve askerler tarafın
dan selamlanıyorlardı. Fakat 
Türk konsolosu Faik Zihniyi. sade 
askerler ve izciler değil, halk da 
selamladı. Hatta Türk konsolosu, 
otomobilinden müftünün yanma, 
ve camiden de tekrar otomobilini'? 
kadar, eller üzerinde taşındı. O 
sırada ahali: 

"-Yaşasın Türkiye .. 
" y . t" 1 1·1 d' h - aşasın ıs uc a .. ,, ıye ay 

kırıyorlardı. 
Bu heyecanlı sahnc:t!ri seyre -

den bütün gözler, yaş doluydu! 
E1rel Katip 
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Saray Halkı Endişedeydi 
Sokullunun Topkapı Sarayındaki Haznedarbaşıyı 

Bile Öldürmesi Endişeyi Arff ırmıştı 
Bu derman da, o ıriizülüşü gi

dermedi ve Saf o yine basta kal
dı. Gerçi geziyordu, dolapyordu, 
çocuklariyle meıgul oluyordu. Ko
cuına geceleri, arasında yer veri
yordu. Fakat dalgınlıktan ve za. 
yıfiıktan kurtulamıyordu. Bu ma
temi sürünü§, Kıbruıın Türkler 
tarafından zaptı tarihinden Ud ay 
sonraya kadar devam etti ve bü
tün Türk ilinde bir yas havası es
tiği gün, Balanın solgun yüzü gül
dü. 

bağlamak gibl bir hamakatten 
uzak kalmamalan, yeni Türk do
nanmasının o zafer kuruntulannı 
ıuya düşürmekte gecikmtyeceğini 
anlamalan ve Kıbruı adasını unut
mala nza göstermeleri üzerine, 
Türkler de sulhe müsait görün
düklerinden harp fulı kapanmış 

ve sulh devresi açılmıftı. Safo, bu 
haber üzerine büabütün iyile§ti, 
eski halini - her bakımdan -
aldı, oehzade Muradın yine gülü 
ve bülbülü oldu. 

turanlan da endişelendiriyordu. 
Hele Sokullunun Topkapı sara -
yındaki hazinedar başıyı, yani pa
dişahın en yakınlanndan birini 
öldürtmesi o telaşı, o endişeyi son 
hadde yükseltmişti. 

Vakıa da gerçekten mühimdi. 
Çünkü padişahın nedimlerinden, 
musahiplerinden birini sadrazam
ların idama mahkum etmesi gö
rülmüş, işitilmiş şeylerden degil
di. Fakat Sokullu Mehmet Paşa, 
nüfuzundaki yükseklikten cUret 
alarak, yahut padişahın sarhoşlu
ğundan istifade ederek, böyle bir 
bid'at kurdu, İkinci Selimin hu
zurundan çıktığı bir sırada kendi
sini muayyen bir yerde selamlı

yan hazinedar başı Yusuf ağanın 
kaftanına el attı ve kapıcılar kah
yası Gülabi ağaya dönüp bağırdı: 

- Tut bre şu melunu, söyletme 
boğ! .. 

TAN 
ci#~rin hakiki maksatları, Sokul- 1 H f B k•ı• 
lu gibi bir veziri feda ettirerek a ay aşve 1 ıne 
meydanı kendilerine hasrettirmek- Hed·ıye Ed·ıı n 
ü. Fakat maksatlannı ustabkla e 
saklıyorlardı, şehzadenin önünde p• • T • 
göz yaşı döke döke şu teraneyi ırınç anesı 
irllyorlardı: Antakya - Bsşvekilimiz doktor 

- O vezir, bir gün bize de kı- Abdürrahman Meleğe Hindistandan 
yar. Sen lôtfet, sen, bizi onun şer- bir "harikalı pirinç tanesi,, hi?dıye e

dilmi§tir. 
rinden koruyacağına fimdiden söz Nadide bir mahfaza içinde posta 
ver. ile gelen bildiğimiz pirincin hu tek 

Padişahlık hulyasına biraz ha- tanesine "harikı,, vufını vermek 
kikat çeşnisi getirdiği için bu ni- hiç te mübalağa değildir. Çü.nkü pı
yazlar, Muradın hoşuna gittiğin • rinç tanesinin ;izerlne Fatiha Süresi 
den istenilen sözü vermekte tered- tamam olarak yazılmıı,-ıır. Ayni pi
düt etmiyordu. Lakin - babası· rinç tanesi üzerinde Ingilizce yazıl
nın veliahtken bir adamı tek bir mış üç fıkra da vardır. Birinci fılmı 
kağıtla Mısıra vali yaptırdığını ör- şudur: 

nek tutarak - Sokullu aleyhinde "l§te size mübarek olsun,, 
Topkapı sarayına mektuplar yaz- lkincl fıkra da ıudur: lskenderun-
ması, onun azlini padişahtan \ste- da Hatay devleti Başvekili Jo.:kselins 
mest yolunda telkinler, teklifler Doktor Abdürralıman Melek Hazret
ve tazyikler baş gösterince şaşa- !erine,,. 
ladı, Safodan tenevvür etmek is- Uçüncil fıkra da aynen "Hindfsta. 
tedi. Zeki kadının kısa bir düşün- na bağlı Delhi mıntakasında DariU
den aonra verdili fikir şuydu: felAh müzesi tar&fmdan denilmek-

- J!!niştenlzln aleyhinde zinhar tedir. 
bulunmayın. Çünkü şevketlu pe- Bütün bu yazılar, 255 harften mü
deriniz sizin ricanın kabul etmez rekkepUr ve pertevsizle baktldıb za
de, onu yerinde bırakırsa, büyjik 
bir dilpnan kazanmıı olursunuz. 
Bu düpnan, ilk fırsatta sizi tahtı
nızdan mahrum edebilir. 

Murat bön bön "Nasıl eder,, de
yince, fU cevabı verdi: 

- fatanbulda bir kaç erkek kar
deşleriniz var. Sokullu bunlard:ın 
birini, babanızın hayattan çekil
mesiyle beraber, tahta çıkarır, ye-

niçerileri de para kuvvetiyle ona 
itaat ettirirse, siz burada ne ya
pabilirsiniz? .. Onun için acele bu
yurmayın, gazabınızı ona hisset -
tirmeyin. Hatta vezire sık sık he
diyeler yol1ayın, iltifatta bulunun. 

Ve dudağını kocasının kulağı

na yanaştırarak ilave etti: 

- Bizim güneşimizin doğduğu 
gün ilk ipniz onu öldürmek olur! 

man çok vazih olarak okunmakta· 
dır. 

Darülfelah milzesl müdürü, Baş
vekile gönderdiği mektupta, "buna 
benzer bir şeyin 14 üncü anrda Ti
murlenk ahfadından "Büyük Ekber 
İmparatoru,, adını taşıyan Mogol hü
kümdarına sunulmuş olduğunu ve 
bunun bir nohut tanesinin yarısı ü
zerine yazılan Kur'anı Kerimin Ayet
lerinden birini taşıdığını, mezkılr no
hut tanesiyle hediy'? edilen pirinç ta
nesi arrrnda fark olduğunu, pirin
cin ve sathının daha küçük olduğu
nu, o nohut tanesinde 47 harften tba· 
ret bir ayet bul•Jnmasına mukabil 
bu pirinç tanesinde 235 harf yazılı 

olduğunu,. söylemektedir. 
Pirinç tanesi üzerindc':ti yazılar, 

Darülfelah müzesinde yazılmıştır. 

17 - 5 - 939 

Baıı ağrıdan 
çathyacak gibi 

NEVROZI N 
En tiddetli Bat ve Dit 
Ağrılannı D indirir. 

NEVROZIN 
Bütün ağrı, ıızı ve 

aancıları keaer. 

NEYROZI N 
Nezle, Grip ve Romatizmaya 

kartı çok müeuirdir. 

İstanbul 4 üncü icra Memur! 
ğundan: Tan ve Son Posta gazet 
lerlnln 2/4/ 939 tarihli nüshalari 
4/6/39 tarihinde birinci ve 19/5/9 
tarihinde ikinci arttırması yapılm 
suretiyle 2280 No. lu kanuna tevf 
kan satılacağı ilan olunan 3372 11 
kıymeti muhammeneli Boğaziçind 

Arnavutköyünde kilise sokağında 
ki 4-4 mükerrer 6 yeni 14--14-J 
14 - 14/2 kapı No. lu iki kuyu 
muhtevi zemini ahır üstü samanlı! 
kiıir bir ahır ile ittisalinde evvel 
ce yoğurthane halen kargir mutbal 
yeri ve evvelce kahvehane halen ~ 
mele odası olarak kullanılan te~ 
katlı ahpp üç bina ile bahçesinin b 

O smanlı tarihlerinde Inebahtı 
bozgunu, Frenk tarihlerin

de Lepanto zaferi diye mukayyet 
olan korkunç deniz harbini tel
mih ediyoruz. Malum olduğu üze
re, 1571 yılı birınciteşrin ayının 

ilk haftasında Tiırk denizcileri 
miıttefik devletler donanmasına 

karşı mağlup olmak suretiyle ga
lebe etmişlerdi. Kullandığımız ta
bir, sakat görülmesin. lnebahtıda 
Türkler, alevle su arasında ve bi
rinden öbürüne geçmek suretiy
le mertçe, arslanca öldüler, talıh
sizligin, batmağa mahkum ettiği 
gemilerini yakarak ve o yangın 
alevlerini kendilerine kefen yapa
rak denize gömüldiıler. "Galip sa
yılır bu yolda ıpağlup,, diyen şair, 
işte bu ayarda sahneleri, düşüne
rek söylemiştir. 

Yalnız gülü ve bülbülü değil. O, 
dünya hadiselerini tahlilde daima 
beceriksizlik gösteren kocasının 

dimağı olmak zahmetini de üstü
ne almı§tı. Şehzade Murat, son 
günlerde, onun muradına göre, 
düşünüyor gibiydi. Çünkü Safo, 
İstanbuldan - muhtelif kanallar 
muhtelif ağızlar vasıtasiyle ve o 
vasıtaların takip ettikleri emelle
re uygun oekillere bürünmek su
retiyle - gelen haberlerin için -
den çıkamıyan, hakikati bulamı

yan kacasma rehberlik ediyor ve 
onun idrikini sıkıntıdan kurtarı

yordu. Bu hizmetler tabiatiyle za
yıf iradeli erkeği, zeki kadına bir 
kat daha bağlıyordu. 

Salonun ne gibi roller oynadı
ğına bir nümune vermek için Kıb
ns meselesinden, İnebahtı facia
sından ve Venediklilerle yapılan 

sulhten sonra, lstanbuldan gelen 
haberlerin hep pecHph aleyhinde 
otc!uğunu ~ylemek kAfttUr. -Mara-

Topkapı ve Manisa saraylarm -
daki nedimler, musahipler bu cü
reti bir türlü affedemiyorlar, ve
liahta kalemle ve dille jumallar 
vererek, küstah vezir aleyhinde o
nu gazaba getirmeğe savaşıyorlar
dı. Sokullu, onun eniştesiydi, bu 
bakımdan köle ve musahip takı- Bir taşla, iki kuş vuruyordu. 
mınm jurnallarına kulak asılma- Kocasına İstanbuldaki kardeşleri-

Gazoz ve Memba Suları 
imalathanelerine Müide: 

kısmı bostan, çilek tarlası ve bi 
kısmı da gayri mezru arazi olan 
tamamı 25548 M2 den ibaret bulu 
nan gayrimenkulün ikinci arttırın 
tarihi olan 19/5/39 Cuma gününüt 
tatile tesadüf ettığı anlaşılnıasınJ 
müddetin üç gün dahı uzatılarak 
halenin 23/5/39 sah ı· nü saat l 
den 16 ya kadar dairem;zın 34/434 
No. su ile ve •vve.lce ilan oluna 
şartlar dairesinde satılacağı tavzi 
ben ilan olunur. mak gerekti. Fakat Murat, baba- ni rakip olarak gösterip, zavallı-

sının adamlarını öldürten bu vezi- ları babalarının sağlığında - sin· 
rin kendini de tahttan, taçtan cü- si sinsi - idama mahkum ettiri-
da düşürebileceğini kuruntulıya- yor, Sokulluyu da ayni vaziyete 
_ .... • ~19'tdlt811~-~.JUQJiil~~ d- •• _., - w.. • • w} ,.1,. ~~=--..:.: "W'Dl'Uına ıcın nq una... ap,rav!!fP" 

Şişelerin ağızlarl.nı 

kapatmak için en son 

sistem makineler ıte K 1 L 1 S 
imal edilen kansüi- •••• •••111 
1-~ ,_.,.__ ._,t.:1uftlllD~"TC Ktmp'Daytt 

Fakat Ttirk ili, bir Turk havuzu 
sayılan Akdenizde böyle kanlı bir 
h8disenln cer__nan "!l+n..,..~ 
yüzlerce Türk gemisinin yanıp 

binlerce Türk denizcisinin şehit 

olmasını havsalaya sığmaz bir fe
lAket olarak telakki etti, bir kış 
mevsimi içinde hazırlanan yepye
ni bir Türk donanmasının Akde
nize çıkıp ta, altı ay evvelki ga
lipleri emana düşürdüğü güne ka
dar yas tuttu, heyecan içinde ya
şadı. Yalnız Bafo, İnebahtı feli
ketinden manevi bir şifa iksiri çı
kardı ve onu ruhuna içirerek, dert
ten kurtuldu. 

dın babası gece gündüz içtiği, dev
let işine allıka göstermek kabili
yetini kaybettiği için, bütün işler 
sadrazam Sokullu Mehmet Paşa
nın omuzuna yüklenmişti. Bu tec
rübeli vezir demir bir elle devleti 
idare ediyordu. Fakat kazandığı 

nüfuz, padişahı gölgede bırakacak 
kadar büyüktü. Hatta saray adam
larını bile istediği surette tekdir 
ediyor, cezalandırıyordu. 

zua temas eden herkesi dinliyor kendine de devlet idaresinde ra-
ve bir karar veremediği için de kip olacak şahsiyetlerden kurtul-
daima Safonun irşadına baş vuru- mayı temin etmiş oluyordu. 

yordu. Tesadüf, bu işleri tam zamanın-
Şeyh Şücalar, kadı 'Oveysler, da yaptırıyordu. Çunkü Muradın 

Kara Mehmetler ve bunlara ben- babasında ölüm emareleri belir _ 
ziyen nedimler, hazinedar Yusuf mic mbiydi. Başta ıı:Arap olmak 
hadisesini bahane tutarak ayn ay- 11 a• r-

üzere, keyif veren zehirlerin hep
n oehzadeyi sıkıştırmışlar, !aht 
üzerinde bir değişiklik vukua 3el- sini ölçüsüz kullanan San Sultan 
diğl zaman kendilerini zalim ve- Selimin beyni sulandığı gibi ba-
drin iradesine kurban etmiyece- fına bir sallantı musallat olmuş-

scsesi taraf mdan ıh- Vakıf Akyaya ve Seriki 
-zar edilir. Abdul ŞUrupçu s;- Biltün ihtiyaçlarmız aa - ---te_m_in-ed_il_ir_. -----ı 

Gazoz fabrikası t;;ı ~ l 11111••••••••••••• . 
edecekler 'çin en ıoıı 
;istem Ortman ve Herbıt 
fabrikaları -nam('ılütı 

makJnalarla her revı 

malzeme 9EVtr0 mil 

Dr. Hayri Ömer 
ZOh revt v e cilt hHt•hkl•Pt mit•"••" 
Oğleden 80l11'a Beyoilu Ağacaını 

1 §te bu hal, İstanbul saraym
da bulunanları telaşa dü

şürdüğü gibi Manisa sarayında o-

ğinct dair söz almışlardı. Görünüş- tu. O halinde yegane düşündüğü csseseslnden tedarik edileblllr. Müracaat: 
İstanbul Çakmakçılar yokuıu Sandalyacı kıt~dlı No. 133 Telefon :43Mf 

Biraz sonra, realist Venedikli.le
rin, lnebahtı deniz zaferine bel-

te can korkusundan harekete geç- feY, yine şarap, afyon ve kadındı. 
lar sokak 1/14 numaralı Kumrulu handa ım.ı••••••••••·--

tiklerini zannettiren bu dalavere- (Devamı vat' J 8 E V K O Tel: 23207 

ı·················································· ..... ··························ı 

ı Glblınah Ben<dle mi'? ı 
L Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 57 .... .J 

Heyecan içinde kalmı§tım. Çarpıntım artıyordu. 
Kısık bir sesle: 

- Söyleyiniz .. Söyleyiniz .. Dedim. 
- Söylemeğc mecburum zaten! .. Karını7.. hiç ar-

zu etmediği Avrupa seyahatinde, bir tren kazasına 
kurhn gitti' .. 

Çenelerim kısılmıştı. Beynimin yandığını, kulak· 
!arımın çınladığını duyuyordum. 

Koynundan bir zarf çıkardı. Bana uzatarak: 
- Bu sizin, dedi. 
Uzerinde Nüvldin yazısını tafıyan bu zarfı, üt

riyen parmaklarımla tuttum. O devam etil: 
- Kocası, kaza esnasında derhal ölmilf.. Kendi

si ağır yaralıydı.. Ben, kazayı haber alır almaz, ya
ralıların nakledildiği "Mohilef,, hastanesine ko~ 
tum .. Kazanın sebebi, bir tayyare bombardımaniyle 
hattın sakatlanmış olmasıydı .• 

Nüvid Hanımı, baygın buldum .. Bir aralık açılır 
gibi oldu .. Kendimi tanıtınca, ipretle bir şeyler an
latmak istedi.. Nihayet, pek müşktilAtla dedi ki: 
"Şayet ölürsem, koynumda bir mektup var.. Onu 
Haluğa verin!.. Fakat yemin ettirin ona!.. Sakın 

mecbur olmayınca açmasın! .. ,, Kendisini temin et
tim.. Şimdi bana yemin edeceksiniz. 

"Yemin,, kelimesi, kafamın içinde çın çın öttü .. 
Fakat, he~ şeyden mukaddes olan karımın arzusu· 
nu yerine getirmek için bir saniye tereddüt ede
mezdim .. 

Gözlerim yaolarla dolduğu halde: 
- Bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim 

ki, Nüvidin arzusuna muhalif bır harekette bulun
mıyacağım .. Dedim. 

Ve zarfı cebime koydum. 
O, ayağa kalkmı§tı. Fakat hali gözlerindeki ga

rip bakışlar yerindeydi. 
Masanın üstüne bıraktığı pakete doğru yürüdü. 
Merakla harekltını takip ediyordum. Paketin 

sicimlerini kesti. Ağır ağır kağıdını aÇıtı. Meydana 
çıkan bir kutuydu. Kısa bir tereddüt anı geçirdik· 
ten sonra, birı:lenbire dedi ki: 

- Size bir hediye getirdim.. Fakat sakın bunu, 
bir intiksm sanmayın!.. Aramızda böyle şeyler asla 
yoktur.. MüteselU olmanıza alet olmak gayesinden 
hiç aynlmadun .. 

Kutuyu açtı. içindeki ince kağıtları aralayınca, 

gözüme ilişen manzara ile ürperdim: Bu bir kuru 
kafaydı. 

Hafif bir feryadın dudaklarımdan fırlamasına 

mini olamadım. Kekeliyerek: 
- Nedir o? Diye sordum. 
Soğukkanlılıkla cevap verdi: 
- Sevgilinizin b&fl!.. Iğrenmeyiniz.. Onu sureti 

mahsusada hazırlattım. Uzerinde icap eden bütün 
fenni hizmetler görülmüştür .. 

Titriyordum. Bu adam, yaptığı hareketin borcu
nu, tabancamın bir tek .kurşuniyle ödeyebillrdl.. 
Fakat, gözlerim bana sırıtan bir sıra sedef dioe di
kilmiş, hareketsiz duruyordum. 
Yanlış değildi .. Bu c:Utler, bu dünyada eşi bulun

mıyan güzel dişler, karımındı .. Fakat, bu iki büyük 
oyuk, ruhuma en tatlı heyecanlar dolduran bir ~ift 
elA gözün mahfazası olan bu iki oyuk!.. Çıldıra

caktım! .. Başım zonkluyor, gôzlerim karanyordu .•• 
İniltiye benziyen boğuk bir sesle: 
- Benimle fena etlendinlz, dedim. 
Fütursuz görünüyordu. Dudaklarında zalim bir 

tebessümle: 
- Onu size, ebediyen maletmek istedim, dedl 

Şimdi şüphesiz müteessirsintz .. Fakat ileride mem
nun olacaksınız .. 

Annemin oğlu, belki de doğru söylüyordu. LAJdn, 
ben, kafamda ktvnlan istifhamların tahliline muk
tedir değildim.. Donmuş, katılmış kalmı§tmı ... 

Biraz sonra, Plyer yanıma yaklaştı. Ellerini 

omuzlarıma koyarak, lekesiz bir dostluk ve sami
miyet ışıldıyan bakışıan'ri'ı1 1ğötierime dikti ve de
diki: 

- Siz, o insanlardansınız ki, onlar kendi kendi
lerini bedbaht ederler.. Bazı amillerin bahtsızhğı· 
nıza yer hazırladığını vehmedişiniz de, yine düştü
ğünüz hatalardan biridir.. Hayatta hiç bir şeyden 

memnun olmamak, veyahut memnuniyetini azınsa
mak, insanın yaradılış kusuru olmaktw ziyade 
"Mantık,, denilen idare keyfiyetinin fena kullanı
lışıdır bence! .. Siz kendinizi belki herkesin fevkin
de gördünüz .. Belk:i, kimsede bulunmıyan, meziyet
lere malik olduğunuzu sandınız .. Ve, bu "Mükem
meliyet,, e mukabil, hayatın size bahşettiği her şeyJ 
mükemmel beklediniz .. Halbuki, daima hayal suku
tuna uğradınız.. Zannederim, size ilk isyan hamle
sini veren annenizdir. Melez kan, damarlarınızı ya
kıyordu .. Ve böyle bir kadının oğlu olmayı, şeref
sizlik addediyordunuz.. Babamı öldürmenizi, ben 
yalnız böyle bir sebebe yükliyebildim.. Hıncınız, 

intikam almadan yatışmıyacaktı .. Sonra, o kadar 
çok sevdiğiniz karınızı neden boşadınız?. ~ir hiç 
için olduğundan eminim!. Fakat bu "Hiç,, sizin kay· 
nıyan ruhunuzda bir "Heyula,, idi. Zavallı karde
şim .. Size ilk defa böyle hitap ederken, kalbimin de 
ilk defa büyük bir merhametle ezildiğini itiraf ede
yim ... Çünkü, dünayada hiç kimse, sizin kadar mer
hamete layık değildir .. 

Bu sözlerin her kelimesi, kafamda bir ihtizaz yap
tıktan sonra, içime dökülmüştü. 

Kardeşim, hemen hemen bütün hakikati k~şfet
miş demekti. Kımıldamadan dedim ki: 

- Haklısınız .. Sözlerinizin yanlış olduğunu iddia 
etmiyeceğim .. Fakat bir insanın, doğuşta fena doğ
mıyacatım kabul etmelisiniz.. Fenay,ı fena eden 
cemiyettir .. Buna ana ve babanın da suçunu katar
sanız, elbette ki, evlat kötü olur .. Ben melez doğ

dum .. Anam kaçtı .. Babam intikam vasiyet etti.. Şe
refine llıyık olmadığım bir mesleğe girdim.. Vicdan 
azabiyle kıvranırken, yine bir ölünün vasiyetiyle 
aldığım karımı delicesine sevdim.. Aşkım beni ıs

lah edecekti ve ediyordu. Halbuki bir hiç, evet bir 
hiç için, saadetimi tekmeledim .. Ve harbe girdim ..• 
Fakat dalına düşüyordum .. O kadar ki; bir esire yol 

vermeyi, insani bir borç olarak kabul etmeğe ka
dar vardım.. Esaret yıllan da, beni süfliyetin en 
murdar uçurumuna sürüklemekte gecikmedi.. lkl 
cinayete teşebbüs ettim.. Birinde muvaffak oldum .. 
Diğeri yanm kaldı .. Bir kızı aldattım ve kaçtım .. 
O kadar süratli düpüştüm ve o derece insanlığı
mı kaybetmf.§tim ki, fenalıktan bqka her şey, ba
na manasız ve gülünç görünüyordu.. Son cürmüm 
de, yine safiyetinden istifade ettiğim, bir küçük 
kızı lekelememdir... Hem bunun için, kendimde 
hak gördüm.. Vicdanımın kirini hiç bir feragat ve 
doğruluğun temizllyemiyeceğini blllyordum.. iş bu 
kadarla da kalmadı .. Bu kız benden bir çocuk doğur
du .. hu çocuğun yüzünü bile görmedim .. ikisini de 
Asya ortasında bıraktım ve döndüm.. -

Beni dinlerken, hiç hayret etmiyorsunuz! .. Çün
kü bütün bunlan, benden umuyorsunuz değil ml? .. 
Doğru!.. Şeref, namus, haysiyet, insanlık, merha
met ve daha bir takını meziyetten mahrum olan bir 
adamdan ne beklenir?.. Bir sefil, daima sefildir .. 
Çünkü, bir kere• süfliyet damgasını yemi§tir.. Bu 
damgayı ne alnından ve ne de vicdanından silemez .. 

Sesim perde perde yükselmişti. Bir kahkaha sa
vurarak devam ettim: 

- Ben fenalığı olduğu kadar, iyiliği de bilirdim .• 
Beni sevketmeselerdi, kendi halime bırakaalardı, 
yine fenalık yolunu mu tutacaktım?.. Yine cina
yetler, habasetler pe§inde mi koşacaktım?.. Niçin 
"Evet!,, demiyorsunuz? .. Diyemezsiniz.. Çünkü in
sanlann fena olarak doğmadığına siz de inandınız ... 
Fenalık, doian mahlUku kucaklıyan hayatın kolla
rında ve kucatındadır .. Bu kollar ve bu kucak han
gi maksatla açılmıpa, i~de ııe§Vünema bulan, o 
maksada rim olup kalır ..• 

Piyer müteessir ıibiydi. Fakat hlli, inatla başı
m sallıyor ve bu hareketiyle: 

- Sen, ne söylersen söyle!.. Kanaatimi değişti· 
remezsin.. Demek istiyordu. 

Elleri ceplerinde oldulu halde, odada gezinmeğe 
başladı. Ben, kollarımı kavuşturmuş ve susmuştum. 
Biraz sonra, gözlerim önümdeki sırıtan kuru kafa
ya mıhlı, sordum: 

- Haksız mıyım? Günah bende mi? .. 
( Devnmı t ar J 
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ipsiz Recep Gafilleri Aldatmıştı 
Çeteciler Karşllarındaki Kuvveti Muhasara Etmek 
Hevesine Düşmüşler ve Mevzilerinden Çıkmışlardı 
G ecenin tam bu anında, Türk

lüğün Sarıyerden fışkıran 

şeref koruyucuları, Nafiz beyle 
fedakar arkadaşları da, (Domuz
dere) köyünü b~smak için Lambi
rini pınarına doğru sessiz sessiz 
akıyorlardı. 

Fedakarlarımızın, ilk yürüyüş 
baskınları civardaki nankör sürü
lerini fena halde kuşkulandırmış
tı. Bilhassa Domuzderede yatakla
nanlar, o geceden sonra, kuvvet
lerini arttırmışlar ve muhakkak 
bir baskına uğrıyacaklanna hük
mederek, çok tedbirli davranrna
ğa başlamışlardı. Salgıncılığı bı

rakmışlar, evlerini, canlarını mu
hafaza ve müdafaa kaygısı ile, ge
ce ve gündüz köy civarındaki pu
su yerlerinde beklemeğe katlan
mışlardı. İşte o gece de, köyün 
Değirmenderesi denilen mevkiini, 
yüz kişiden fazla bir kuvvetle tt•t
muşlar, yer yer pusular kurmuş
lardı. 

Nafiz bey ve arkadaşlar1, düş
man çetelerinin boş durmadıkla
rını, bir çok tedbirlere baş vur -
duklarını öğrenmek ve karşılıklı 
tedbirler almakla beraber, o gece 
ilerledikleri istikamette kuvvetli 
bir pusu kurulacağını haber ala
mamışlardı. Fakat, çok ihtiyatlı 

hareket ediyor, dört yanlarını kol
lıyarak yürüyorlardı. İpsiz Recep 
o geceki hareketin planını, bütiiD 
ihtimalleri düşünerek ve hatta 
düşmanın bir pususuna uğranıla
cağını, gaipten haber verir, adeta 
keramet gösterir gibi söyliyerek 
hazırlamıştı ve: 

- Arkadaşlar. B na kalırsa, bu 
küçük kuvvetimizle, ansızın bir 
pusuya uğramak veya yerini se
zinliyeceğimiz bir pusuya taarruz 
etmek bizim için tehlikelidir. Bu
nun için gayet dikkatli davrana -
rak pusuyu bulrnağa ve pusuda 
kileri kurnazlıkla üzerimize çek
ıneğe çalışmalıyız. 

Demiş ve yürüyüş tertibatını 

bu noktai nazara göre tanzim et
Inişti. Kuvveti ikiye ayırmış, ara
yı iyice açmış ve ileriye de öncü
leri katmıştı. Müfreze tam iki sa
at, bu tertiple ve gerçekten çete
cilere has bir dikkat ve maharetle 
ilerlemişti. Artık, Değirmenderesi 
ınevkiine iyice yaklaşmışlardı. 

S ağda Şeytan Mahmut, solda 
da Nafiz bey arkadaşlariyle 

bulunuyor, İpsiz de iki kuvvet a
rasında ipli bir mekik gibi gidip 
geliyordu. Arada bir kayboluy.)r, 
Yine meydana çıkıyordu. Bir aca
lık, arazinin vaziyetini tetkik et
tniş ve Nafiz beye sokularak: 

- Ben, demişti. Bir gece pusu
su kuracak olsam, bu yeı leri ter
cih ederdim. Bizim gibi ilerliyen 
bir kuvveti cepheden oyala~•ıp 
Yanlardan kolayca çevimıeğe çok 
elverişli bir arazi burası. Umarım 
ki, Deli Yani burayı tutmuştur. 

İpsiz Recebin tahmini doğru 
Ç?kınıştı. Öncülerden birı nefes ne

fes~ gelmiş ve yüz metre kadar i
lerde, havaya mürtesem düşen 
'tüksek bir yerde, bir kaç karaltı 
göı-düğünü bildirmişti. Kurnaz 

flecep, işi tetkike lüzum bile 'gör

?tı.eınişti. Hemen sağdan ilerliyen 

Şe:ytan Mahmudun yanına seğirt
tnişti. On dakika sonra, iki kuv

Vet te, takip edilen va<linin yan 

sırtıarını tutmuş ve iki tarafa da 

ateş açabilecek şekilde mevziler 

bulmuştu. Bu kuvvetler yerlerine 
Yerleştikten sonra, İpsiz Recep, ı
lq arkadaşiyle yavaş yavaş ilerle

tniş ve düşman pusularına olduk

ça sokulmuştu. Tam bu esnada da 
düşrnan, kendilerine doğru bir 
kuvvetin ilerlediğini hissetmiş ve 
derhal şiddetli bir ateş açarak i
lerliyenleri olduklan yerde tevkif 
etrnek istemişti. 

Raradenizin bu sayılı korsanı, 

Milli Mücadele kahramanlarından: 
Dr. Fahri Can~ o zamanki kıyafelile 

yanında bulunan iki arkadaşiyle, 
pusuya düşmüş bir kuvvet rolünü 
pek güzel oynamış ve muhtelif 
yerlerden birbiri ardına açtığı o
yalama ateşiyle pusudakileri al
datmıştı. 

Gafil çeteciler, karşılarındaki 
kuvveti sarmak ve ortaya almak 
için hemen iki baştan ileri hare
kete başlamışlardı. Fakat İpsiz, 
yapılacağını pek güzel tahmin et
tiği bu ihata hareketine karşı çok 
seri ve o derecede maharetli bir 
ricat yapmış ve evvelce tasarladı
ğı noktada da hemen pusuya yat-
mıştı. . 
Düşman yerinden oynamış, va

dinin içinde kaldığım zannettiği 

kuvveti sarmak için yan sırtların 
eteklerinden koşmağa başlamıştı 

ve tam İpsizle iki arkadaşının bu
lundukları mevziin biraz ilerisin
de, sağa ve sola kıvrılarak birleş
mişler ve hemen aks' istikamete 
dönüp mevzi almışlardı. İpsiz Re
cebin planı beklenilen neticeyi 
vermişti. Çünkü, pusularından çı
kan ve ortada bulunduğunu san
dıkları kuvvete karşı mevzi alan 
düşmana, bizimkiler arkalarını 
dörun üşlerdi. 

V aziyeti gören Şeytan Mah
mut ve Nafiz beylerle kuv

vetleri sürüne sürüne düşmanın 
gerisine biraz daha sokulmuşlar

dı. Çeteciler, kendilerinin üç yan
dan sarıldıklarının farkına bile 
varamamışlardı. Onlar cephele
rinden, yani sardıklarını sandık
ları düşmandan bir hareket bek
liyorlardı. Fakat, bizimkiler artık 
beklememişler, üç yandan ateşi 

vermişlerdi. 

Çeteciler hiç te ummadıkları bu 

ani geri ateşind~n şaşkına dönmüş

lerdi. Musadcme yeri karışmrştı. 

Nankörler de silaha sarılmışlar 

kendilerine ateş edenleri göreme

dikleri için sağa, sola ve kıyasıya 

cephane sarfına başlamışlardı. 

Hem uluyor hem atıyorlardı. Sa

atlerce süren bu musademe ge
ce yansından çok sonraya kadar 

devam etmiş, sabaha doğru hafif

lemiş ve ateş birden kesilmişti. On 
sekiz mevcutla ve bilhassa karan
lıkta düşmana iyi bir darbe vuru
lamıyacağınr pek fila bilen ipsiz 
Recep, düşmanı gece seyrek ateşle 
oyalamış ve sabaha karşı sessizce 
çekilmişti. Domuzdere ile Değir

menderesi arasında al~lacele inti
hap etiği bir mevzie girmişti. Gün 
düz gözü ile nankörlere daha iyi 
bir ders vermek istemişti. l'"'akat, 
ne yazık ki şansı, bu seferki tah
minin tam zıddına bir vaziyet ~
das etmişti. 

Çeteciler, mütearnz ateşin ha
fifler.ıeslnden ve biraz sonra da 

birdenbire kesilmesinden istifade 
ile sabaha kadar gömülü kaldıkla
rı yerden birer birer silkinip kalk
mışlar ve çoğu dA kaçmışlardı. 

Düşmanlarının izini araştırmayı 

hatıra bile getirememişlerdi. Çün
kü, gecedenberi sesi kesilen, reıs
leri Deli Yaninin iğrenç cesediyle 
karşılaşmışla!'dı. O sırada bulduk
ları daha dört ceset ve yaralıların 
acı iniltileri geri kalanlarm da ma 
neviyatlarını kırm1ştı. On gün ev
vel, diledikleri gibi at oynattıkları 
kahbelik meydanın1a papucun ba
halandığını anlamışlardı. Yaralıla

rını omuzlıyarak teker teker ve 
muhtelif yollardan köyün yolunu 
tutmuşlardı. 

Nafiz Bey ve arkadaşları da ye
ni mevzilerinde biraz bekledikten 

sonra oradan ayrılmışlar, Kemer
burgaza doğru yollanmışlardı. Sa

ğır Mehmet Ali Beyin çifliği civa
rında rastladıkları otuz kişilik bir 

nankör çetesini de, nankörlüklcri

ne nedamet ettirecek bir şekilde 
hırpalamışlardı. Tam kati darbeyi 

vurmak teşebbüsüne geçecekleri 
bir sırada Kemerburgazda bulunan 
Ingiliz askeri kıtasının, müsademe 
mahalline gelmek üzere l~öyden 
hareket etiği haberini almışlar ve 
tabii oradan uzakl 'l:jm\şlarclı. Sa
rryere değil, yine Belgrat orman
larının şefkatli bağrına rl:oşmuş
lardı. 

(De:ınmı var) 

1LOk 

NE VAKİT 
Kolesterol maddesinin vücut i

çin ne kadar faydalı ve ehemmi
yetli olduğunu en iyi, onun ka
nın icinde azaldığı halJer gösterir. 

At~şli hastalıkların ba~ında kı
sa bir müddet kandaki Kolesterol 
nisbeti artar, fakat bu hayırlı bir 
alamet değildir. Mikropların kan
daki kırmızı kürecikleri telef ede
rek onların zarlarında bulunan bu 
maddeyi meydana çıkarmaların
dan ileri gelir. Sonra kanda l{o
lesterol azalır, ateş yükseldikçe o 
azalır. Çünkü viicut onu yakarak 
mikroplara ve ateşe mukabele et
meğe çalışır ... Ateş düşmeğe baş
layınca Kolesterol çoğalnıağa baş
lar ''e hastalığın sonunda vücn
dün sıcaklığı tabii dereceye inin
ce, onun da nisbeti tabii derecesi
ni bulur .. Ondan sonra, hastalığın 
nekahet devrinde Kolesterol gene 
artar. Bunu hastalıktan sonra ka
raciğerde iltihap peyda olmasına 
atfederler. Fakat bu iltihap hay1r
lı Mr şeydir, çünkü insanı o ge
çen hastalığa karşı aşılar, ateşli 
bir hastalığa tutulana, o hastalık 
bir daha gelmez ... Ateşli hastalık· 
tan sonra kanda Kolesterol nisbeti 
artmazsa, insan o hastalığa kar~ı 
aşılanamaz... Aşılanmanın aksine 
gibi olan anafilaksi hadisesi de ge
ne kanda bu maddenin azalmasm
dan ileri gelir. İnsan bundan dola
yı, hastalığını iyi edecek olan se
romlara tahammUl edemez. De
mek ki, vücudümüzü mikroplara 
ve onların getirdikleri hastalıkla
ra karşı müdafaa eden vasıtalar
dan biri de, bu maddedir ... Sıtma 
hastalığında bile nöbet icinde kan
da o madde azalır, ateş- düşmeğe 
başlayınca tekrar artar. 

Verem hastalığı ilerled?ği vakit 
azalır, bazılarında binde 0,90 san
tigrama kadar iner. Hastalık iyili
ğe yüz tutup ta, durduğu vakit, 
gene artar ... Bir de hastalığın en 
sonunda ~oğalır .. Fakat hastalığın 
iyi olacağına değil, tabiatin elin
deki en son koyu da meydana çı
kardığına delalet eder. 
Karaciğerde kum hastalığı o

lunca, Kolesterol arttığı, hatta bu 
hastahi?m ondan ileri eeldi2i meş-

Hu 
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SERENAD 
• 

M is Linda Fitznightingal~ deli 
liğe varan musik. iptilası yü 

zünden düdük sesli Porcharlf:s· 
ter'i daha oturaklı, ve ergin yaşlı 
insanlara tercih ediyordu. Bir top
lantıdaydık. Kendisine: 

- Musiki derslerini?. nasıl gi
diyor? diye sordum. Linda: 

- Al Çok iyi. Bugünlerde gön
lüm Şchobertle taşıyor. Serenadı
nı biliyor musunuz? dedi. 

- Evet. Çok güzel bir parça, 
Şöyle bir şeyler: Düm Jüm didli 
didli, düm didli 

- Evet biraz buna benzer. 
- Mister Po.rcharlester bunu 

söyler mi? 
- Söylemiyc çalışır, fakat sesi 

asıl, hafif, ve havacıva musikiye 
uyar. Ciddi ve derin bir duygu la
zım olduğu zaman ... 

- Evet, evet bilirim. Porchar
lester'i hoppa sayıyorsunuz. Siz 
serenadı sever misiniz•? 

- Hım.mm... As~ mesele bu .. 
Serenad sizin hoşunuza gidiyor 
mu? 

- A! çıldırıyorum. Rüyama gi
riyor. Üç gündür içimde ötüyor, 
çınlıyor. 

* 
Ben hemen gidip musikiden an-

lıyanlara danıştım. Sesim bozuk
çadır, onun için hangi musiki ale
tinin en çok insan sesine benzedi
ğini sorup soruşturdum. Fransız 

bas borusu detliler. En büyük 
Fransız bas ustasından üç ay ders 
aldım 

Evimin konukomşusunun şika

yetlerine rağmen gecı? gündüz e~-

AZALIR? 
hurdur. Fakat karaciğer iş~ni iyi 
göremeyince, siroz hastalığına tıı -
tulunca o zaman, bu madde kanda 
azalmış bulunur. ·Karaciğer bizi 
her türlü hastalıklara karşı en zi
yade koruyan uzvumuz olduğu gi
bi, Kolesterolün bu koruma işin
de mühim vazifesi bulunduğu içjn 
onu daima biriktirdiğinden, kara
ciğer işini iyi göremeyince, onun 
da azalması tabiidir. 

Damarlarda, kanı azaltan her 
türlü hastalıklarda da onun azal
ması tabii olur. Yalnız ameliyat
tan sonra gelen kansızlıkta arttığı 
vardır. Bu da kansızlığın bir has
talıktan ileri gelmediğini ve tabia
tın kaıısızlığını çabuk geçirmek i
çin gayret ettiğini gösterir. 

Kolesterol beyinde ve murdar i
likte biriken bir madde olduğun
dan, onlara dokunan her sinir has
talığında kandaki Kolesterol nis -
beti düşer. Zaten kanda bu mad
de nisbetinin azalması, beyinde ve 
murdar ilikte belli başlı bir has
talık bulunmasa bile sinirleri za
yıf düşürür. 

Böbrek üstündeki guddeler Ko
lesterol yapan uzuvlar oldukların
dan insanın o guddeleri her hangi 
bir sebepten hastalanınca kandaki 
Kolesterol nisbeti de azalır. - Ti
roit guddesi fazla işleyip te vücu
dil eritrneğe başlayınca, kanda o 
maddenin nisbeti gene azalır. 

Çocuklann kemik hastalığında 

da Kolesterol azdır. 
Şeker hastalığında, kanda çoğa

lır, fakat J1astahktan dolayı rnı, 
yoksa şekerli hastalara çokça yağ 
yedirilidiğinden mi iyi bilinmez. 
Zaten hastalığın sonunda aseton 
meydana çıkınca, kandaki Koles
terol azalır. 

Kanser hastalıklarının da hep
sinde azalır. Yalnız ciJt kanseri 
müstesna. Kanserin bu türlüsü 
- aksine - derileri üzerinde Ko· 
lesterol birikintileri bulunup ta, 
bunlan uzunca bir zaman güneşe 
karşı tutanlarda olur. 

Gene her şeyde olduğu gibi, bu
nun da azlığı da, çokluğu da has
talığa sebep olur. 

Yazan: Bernard Shaw 

zersizler yaptım . Bir gün u~taına, 
- Ne dersin. llir arkada~ıma 

bir boru solos!.l çalacak kadar öğ
rendim mi? diye sordum. Bana: 

- Doğrusunı.; i-;tersen albayım, 
herhalde bu al2t~ göre yaradllmış 
dudağınız yok. Boruy.1 fazla kuv
vetle üfürüyorsunuz. Doruya bu 
kadar şiddetle üfürümiyc, emin olun 
albayım, lüzum yo!dur. Makam
dan çıkıyorsunuz. Arkadaşınıza 

hangi parçayı çalacaksınız? dedi. 
- Schubertin serenadını. Bunu 

bana iyice bir öğretsene'· 
Adamın hayretten gözleri fal

taşlarına döndü. 
- O parça bor uy .ı göre yazıl

mış değil ki! 
miş değil ki! Boruyla hiç çsfamaz
sımz. dedi. 

- Falsosuz olarak başından so
nuna kadar ilk çaldıf{Im gun sana 
tam beş lira vereceğim. 

Bu vaadim, serenadin boru~·la 

çalınıp çalınmamaa>ı h:ı.kkındaki 

şüphelerini tamamE'n izale etti. E
peyce uğraştım. Güç bir parça ıdi 
doğrusu. Fakat sonuı.d.l becer:iim. 
Hiocam: 

- Ben sizin yerinizde olsam , 

albayım, arkadaşıma bu parçayı 

çalmaz da, daha sade bir şey çala

lardım. Burada bir saat zarfınd::ı 

tekrarlayıp durduktan sonra iyi 

çalıyorsunuz amma ben sizin y a

nınızda bulunuyorum. Ben sizin 

yanınızda olmayınca , doğı:udüri.ist 

çıkaramadığınızı göreceksiniz. de

di. Ben adamın bu lafına pek o ka

dar aldırış etmedtm. 

O akşam odamda yine egzer
siz yapıyordum. l\Iükem

meldi. Göğsümü kabartarak, d
ğerlerimi havayla dolduruyordum. 
Borunun ağzını dudağıma getiri
yordum. Yanaklarım şişiyordu. 

Bütün bir aşkla aletin içine üfü
rüyordum. Kulaklarımın zarlarına , 

patlarcasına bir sadme çarpıyor

du. Devasa bir gümbürtü hasıl o

luyordu; tavana asılı elektrik am

pulü sarsılıyordu. 

Masamın üzerindeki bardak ve 

sürahi zıngırday ıp yürümeğe ko
yuluyorlardı. Duvara asılı, şapka

larım ve elbiselerım, şakır şa:-cır 

yere yağıyorlardı. Suru Israfil ot

müşef'benziyordu. Oda kapalı da 

ondan böyle oluyor. diye düşün
düm. 

Ertesi günü sokakta Pourchar
lester'e rastgeldim. Bana: 

- Bu akşam Lindaya davetli

yim. Bana bu gece yalnız olduğu

nu söyledi. Size bunları söylemek

te bir beis görmem. Siz bir centil

mensiniz. Onu çıldırasiye seviyo

rum. O da benden ho~lanıyor gıbi. 
Amma bir şüphem yar. Sesimden 

mi yoksa kendimden mi hoşlanı

yor! Sen ne dersin? dedi. 

- Herhalde sesinden değildir. 

Ellerimi hararetle ve minnet

tar !ıkla sıktı: 

- Teşekkür ederim. Çok teşek
kür ederim. On!l görünce heye
candan boğulur gibi oluyorum. 
Bunca. zamandır şarkı dersi alıyo-

/ 

( )<:'~,<'<><><• 

rum. Yarın Lo!tslyd'? davetliyiz. 
rada Schubertin serenudinı söyr 
yeceğlm. 

O gece, borumu koltuğumu 

altına sıkıştırınca, hırsı :ı:l 

madan Lindanın bahçt'sine gitu: 
Bir çalının ardına gizlendim. 

!kisi de balkond .ı gôrünüyorla 
dı . Ben oraya va.cdıktan bır rlaki 
ka sonra Pourcharlcster gitme 
iızere ayağa kaPttı. Linda: 

- Size piyanoda serenadı ü 
here çaldım. Siz söylemedin:z. d 
di. Oteki: 

- Soğuk almışım. Söyliyecı= 

halde değilim de ondan, Herhatd 

serenadı size pek yakında sôyl 

rim. dedi. Ertesi günti Lokslyd 

söyliyeceğini ima ediyordu. 

Pourcharlestar ayrıldıktan son 

ra Linda balkondan yılcl ızlarn ba. 

tı. lçini derin derin çekti. Içer 

girdi. Kapıyı .kapa ir. Perdeyi in 
dirdi. Perde üzermde onun gölge 

sini görüyordum. O görüş yalnı 

kafi idi. Serenadı o güne kad 

çaldığımdan daha güzel çalacağı 

ma emin oldum. Ortalıkta çıt yok 

tu. Tam sırası idi. 

Boruyu dudaklarıma getirdim 

ve başladım. llk noktada sarstlı 

dinlemiye koyulduğunu gördüm 

Serenadin ilk cümlesi, ona haug 

parçanın çalınmakta olduğunu an 

!atmıştı. Borunun ağzı buz gibi so 

ğuktu. En usta bom ottür'.icüler· 
bile, bazan yaptıkl.arı ,haniya o h! 
nltılı zırıltılı sesler yok mu, i~te 

seslerı çıkarmıya ne kadar uğraş 

tımsa da bir kaç kere çıkma1arm 
mani olamadım. Fakat ne de ols 
parçayı, epeyce muvaffakıyet! 

çalıyordum. Çal::lıkça ela içıme e 
niyet geliyordu. Baştaki o hır ka 
gargaralamayı parçamn sonun 
doğru, o ses azalışını güzelce in 
celttim. Ve ta en sondakı nihai u 
yanışı tam çalımına getirdım 

S okaktan geçenle.c de, herbaı 
de durup dinlemişlerdi k 

"yaşa! ,, diye beni alkışladılar. Yu 
karıya balkon penceresine baktım 
Lindanın gölgesinden, masasına o 
turup mektup yazmakta olduğun 
gördüm. Acaba, serenadı beğcnd 

de, bana m1 yazıyor, diye yüreği 
tirtir titredL Arnda'1 bir iki dakı 
ka geçince sokak kapL<>ı açıldı. 
linde bir mektup tutarak uşak dı 
şarı çıkıyordu. Ona hep dolgunc 
bahşişler verirdim. Adam çalı ar 
dında gizlendiğim yere geldi. Ba 
na mektubu uzattı. 

- Mis Linda bu mektubu siz_ 
vermemi emretti: 

- Çalı arkasında bir efenc!· 
bekliyor. Bu m ektubu ona ver 
mektubu eve gitsin de orada açı 
okusun, diye tenbih etti. dedi. Be 
yavaşça mektubu açtl1ll, ve şunlar 
okudum. 

"Aziz Mister Pourcharlester Sch 
bertin serenadını beğenişimde, 

ancak bir komedi mevzuu bulrnnş 
olduğunuzu bu gece anladım. Bel 
ki beğenişimdeki mLibalağayı ba
na anlatmak istiyordunuz. Müsaa
denizle, serenada karşı duyduğum 
iptiladan beni kurtarmış olduğu

nuzu söyliyeyim. Fimnbaad, o se
renadı gülmekten katılasım gelme
den dinliyemiyeceğim. Bir insan 
hançeresinin bôyl.:? sesler çıkarta~ 

bileceğine hiç ihtimal vermiyor
dum. Siz sesinızi, zannettiğimden 

daha erken bir zamanda duyaca
ğımı söylerken, bu k adar erken 
doyuracağınızı hiç te tahmin et
miyordum. Size elveda, çünkü ya
rın Locksly'ye gelemiyeceğim. Ve 
bu mevsimin n!l1ayct ini bekleme
den, hemen şimclı Londradan ay
rılacağımdan, sizi evimd ı:? kabul 
etmek saadetinden bu mevsım 
mahrum kalacağım.,, 

Linda 

* Linda şimdi karımdır. 
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Türk- lngiliz 
.Anlaşması 

Bütçe Encümeni Yeni Danzig Meselesi 
Bir Sinir Harbi 
Şeklini Almıştır 

Danzig için Polonya 
Emniyet Bekliyor (Başı 1 incide) 

lngiliz - Türk müşterek dekla -
Tasyonu barışın milletler istiklali -
nin takviyesine müessir bir hizmet -
tir. Bu bakımdan gayretlerini ban -
şın tarsini yolunda sarfeden bütün 
dünya milletlerinin bu deklarasyo -
nu geniş nefes ve sevinçle karşıla 
mış olmaları pek tabiidir. 

Bütçeyi Tasdik Etti 
(Başı 1 incide\ 

(Başı 1 incide) 
eylemektedir. 

1 encümende uzun müzakereyi mucip Akıl ve mantlk Danzig meselesi- (Ba~ı 1 incide) Nihayet Baş\·ekil Sovyetle1 Birli-
temenni 

Masraf bütçesine 
yapılan ilaveler 

Hükumetin teklif ve talebi üzeri
ne encümen masraf bütçesi projesi
ne bazı ilaveler yapmıştır. Bu ilave
lerin başlıca esasları şunlardır: Ebe
di Şefimiz Atatürk için yapılacak a
nıt kabrin istimlak ve proje masraf
ları için 250.000 lira, yeni yapılacak 
Meclis binası için daha 513.860 lira, 
yeni iki Vekaletin teşkilatına 886 
bin 287 lira, Halkevleri için istenen 
tahsisata ilaveten 261.120, adli teb
ligat için posta idaresinin yapacağı 
teşkilata yardım olarak 25.000 lira. 

ı 
olmuştur. Hem bu şekildeı hem de 
yol mükellefiyeti kanunu ile tesis e
dilen yardım ve himayenin iyi neti~ 
celeri müşahede edilmektedir. Gerek 

nin harpsiz ve sulh yolile hallini cey. bakımından Polonyalıların daha ği ile Mısır arasındaki iktısadi miina
emrcdiyorsa da, Hitlerin Danzig da- müsait bir vaziyette hulunduklarmı sebetlerin tanzimi için müzakereler 
vasını halletmcğe karar verdiğini unlamak için haritaya bakmak kafi- yapılmakta olduğunu da bildirmjş
bildirdiği 28 nisandanberi hadisele- dir- Danzlg serbest şehri Vistül neh-1 tir. 

Proiya gazetesi yazıyor: 
Türk - İngiliz müşterek deklfıras 

yonu doğu Akdenizinde barışın tar
sini için fevkalade ehemmiyetli bir 
hadisedir. Yunan efkarı umumiyesi 
İngiliz - Türk anlaşmasını barışın 
muhafazası hakkındaki umumi gay -
rete kıymetli bir yardım olarak mem 
nuniyetle karşılamaktadır. 

Katiınerini gazetesi yazıyor: 
Türk - İngiliz anlaşması hiç bir 

kimsenin aleyhine müteveccih değil
dir. Anlaşma münhasıran beynelmi
lel barışın muhafazasını istihdaf ey
lemektedir. Ayni günlerde diğer sa
lahiyettar şahsiyetlerin de her taraf
ta barışın muhafazası lüzumunu kay 
detmeleri mesut bir tesadüftür. 

Bu suretle İngiliz - Türk anlaş -
rnasmın metni lüzumu veçhile teba
rüz etmektedir. Barış arzusu umumi 
dir ve bu da vaziyetin normal istiha
lesi için yegane garantidir. 

Diğer gazeteler de buna benzer 
tcisirler neşretmektedirler. 

* Anadolu Ajansının Vaşington ve 
Varşova hususi muhabirleri Amerika 
ve Polonya gazetelerinin neşriyatını 
bildirmektedirler. 

Çok çocuklu aüelere yaTclım 
Bütçe encümeni mazbatasında çok 

çocuklu ailelere yardım işi üzerinde 

ehemmiyetle durmuş ve bu mevzua 

dair şu tafsilat ve mütaleatta bulun-

muştur: Sıhhiye Vekaleti bütçesine 

çok çocuklu ailelere yardım olmak 

üzere 75.000 lira tahsisat konulmuş
tur. Bu para mevcut kanuna göre 
6 veya daha ziyade berhayat çocuğu 
olan validelere tevzi edilecektir. Hü-
kumetce verilen izahata göre şimdi
ye kadar bu validelere 50 şer lira ö
denmekte iken tahsisat noksanından 
dolayı bu miktarın 30 liraya indirildi 
ğiı bundan başka ancak 933 yılı so
nuna kadar tesbit edilenlere tediyat 
yapılabildiği anlaşılmıştır. Bu tahsi
satı ihtiyaca kafi bir dereceye çıka
ramadık. Bu münasebetle mevzu 

nüfus artımı, gerekse çok çocuklu 
vatandaşların maişet ve idarelerini 
temin bakımından memleket dahi
linde bu gibilere diğer vatandaşlar
dan farklı bir muamele yapılması 

zaruri bulunmaktadır. Bu bapta hu 
gibilerin vergilerinden tenzilat yapıl
ması, çok çocuklu memurlar maaş
laı1na ilaveten tahsisat verilmesi. bu 
masrafları karşılıyabilmek için de 
bekar yaşıyanlardan vergi alınması 
gibi bazı tedbirler hatıra gelmiştir. 

Encümenimizce hükı'.ımet tarafından 
bu mevzu ele alınarak lüzum ve ih
tiyaçları karşılayıcı bir tedbir düşü
nülmesi ve bu hususta icap eden ka
nun layihalarının Meclise sevki arzu 
edilmiştir. 

Diğer temenniler 
Ankara Hukuk Fakültesinin ~Iaa

rife bağlanması, yeni yılda bu hu
susun hükumetçe temini hakkında 

encümen mazbatasında arzusunu iz
har etmiş ve mecburi hizmete tabi 
hakim yetiştirilmesi icin adliyenin 
bir pansiyon açabileceği derpiş olun
muştur. 

Bazı dairelerde hizmet nakil vası
taları adı altında aldıkları otomo
billeri binek otomobili olarak kul
landıkları hususu mazbatada işaret 

edilerek vesaiti nakliye kanununun 
daha izahlı tarzda tadili temenni e
dilmiştir. 

rin seyir ve inkisarı hic te ümit ve- rinin geniş yatağı ile şarki Prusya - Danzig, 16 (A.A) - Dün Danzig-
rici değildir: , ' dan ayrılm.ıştıı~: P~lonya?.ın Hinter • d~ki Hit~crci \eş.:~ktil'crin g=.çıt res-
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landı Danzıge uc şımcndıfl'l' hattı ve mı tahmın edı.d.gı kadar mühim bir 
- ınan. a. a ya ı e as en ır . • . ' 

ittifak akdetmiştir. Filvaki bu ittifak 7._yol .ıl~ b~ğlıdır'. ~u .. şerai.~ altında mahıyet arzetm~:rni~tir .. Geçıde !lti-
İngiltere ile Fransanrn tesis etmekte surprız _ıhtımallerını one surmek ço- c~~ ."~ muhafa.za kııaıarmdan 800 
olduğu sulh cephesine bir karşıhk- cukça bır harekettir. k.~şı. ıştıra~. e~mLşt.ı.r. e_~h~~::le tam bir 
tır. Fakat bu ittifak ayni zamanda Danzig yüzünden harp çıkarsa sukunet hukum surmuştur. 
· M Danzig 16 (AA l "Hava· DRn 
Italyanın Alman planlarına muha- rsır da kattfacak mı? . k ' 1 0 · .- , ."'" 
lefetine de sed ceken bir harekettir K . . z:g _ma am arı uı121g '\' ahudı mabe-

. . - · ahı.re 16 fA.A.) - Başvekıl Mah- dının yıkılmasını emretmisler V" i•e 
Bu ıttıfaktan sonra Mussolini'nin. t p M b M l" · '" "' :ı mu aşa e usan ec_ısındc beya-

1 
de başlanmıştır. 

Danzig'i zorla işgale muhalefet et- tt b l k M ı t l na a u. una·r· a ısır ı e ta ya a- 1 Diğer taraftan gazeteler, Polonya-
mesine imkan yoktur. d k b 1 1 1 rasın a ı munase et erin karşılık r lı mağazalarından Alman ınüşterile-

2 - Almanya Polonya hududun- hürmet ve dostluğa istinat ettiğini rin alışveriş etmelerine mani olmak 
daki tahşidatını tamamlamıştır. Ro- ve Mareşal Balbonun Mısıra yaptığı için milli sosyalist partisi tarafından 
manya hududundan Baltlk denizine · t' b d ı b · son zıyare ın u uygu arın ir ıfa- bu mağazalartn önüne muhafız g(iz-
kadar bütün hudut boyuna Alman desi olduğunu söylemiştir. ci.Uer yerleştirilJigini haber veriyor-
askerleri yığılmıştır. Danzig yüzünden İngiltere ile Al- lar. 

3 - Almanya ~ark cephesinde ha- manya arasında bı"r harp "lktığı tak-:. Nihayet en mühim 24 Leh gazete"i 
rekete geçebilmek için garp cephe- dirde Mısırın da İngilterenin bir senatonun emriyle dört gündenl,eri 
sinin tahkimatını tamamlamış. ve müttefiki sıfatile bu harbe sürükle- toplatılmaktadır. 
Hitler bu cephedeki tahkimatı biz- nip sürüklenmiyeceğine dair bir Berlin, 16 (A.A.) - Pazar günü 
zat teftiş etmiştir. p mebusun sorduğu suale cevap veren olonyada kain Komatso'da cereyan 

4 - Danzig'de, tıpkı Çekoslovak- Başvekil, İngiliz hüktımctinin her eden vahim hadiseleri Alman efkarı 
ya misalinde olduğu gibi, tahrikat harekette Mısır hükumetile temas umumiyesi infial ile karşılamıstır. Bu 
ve nümayişler başlamış, hadiseler ettiğini ve lngiltercnin Polonyada ve hadiselerden sonra Almanlar Komat
çıkartmak yoluna girilmiştir. diğer memleketlerde giriştiği taah- so'dan hicret etmcğe başlaını~lardır. 

5 - Hitler, Mussolini ve Papa ta- hütlerin İngiliz - Mısır anlaşmasını Oradan gelen Almanl~r bilhassa 
rafından yapılan tavassut teklüleri- muhil olmadığını beynn eylemiştir. Lodz'a gitmektedir-lcr. 
ni reddetmiştir. 

* O halde Almanya Dan7Jg mesele
sini kuvvete müracaat ederek hallet
meğe ve bu yüzden doğabilecek har
bi göze almağa karar mı vermiştir'? 

Prens Pol Döndü 
Polonya gazeteleri. billıassn lıu an

laşma ile alakadar olarak !talyanın 
Akdenizdeki vaziyetinin ır.üşklilatmı 
da tasrih eylemektedir. 

Gazcta Polska, Turk - !ngiliz an
laşmasına Fr~ms1zların d:ı yakında 

dahil olacağını, Goniec Warszawski 
gazetesi, Türk - lngiliz itilUfı saye
sinde, lngilterenin Romanyaya ver
diği teminatın nazari kalmaktan kur 

Rusyayı Cenevrede 
Maiski Temsil Edecek 

Bizce yine hayır .. 

Hitler, Danzig meselesinde Polon
yaya karşı şimdi bir sinir harbi aç
mıştır. Tahrikat yaparak, hadiseler 
çıkararak, Polonyaya hakaret ve kü
fürler savurarak dünyayı bir harbe 
sürüklemek üzere olduğu kanaatini 
vererek Polonyanın sinirlerini yor
mağa çalışacaktır. Çekoslovakyada 
takip ettiği bu siyaset muvaffaki
y•U• ..._._ı...-.iı;. ~~"" ı.-.,...ı.. d... 

Belgrat, 16 (Hususi) - Yarı resmi 
gazete Saltanat Naibi Prens Polün 
geri dönmesi münasebetiyle yaıdığı 
bir makalede Yugoslavy t ile ltalya 
arasında yeni hiç bir paktın ımza o
lunmadığı v~ Yugosl::ıvyanm yeni 
hiç bir taahhüde girmediğini açıkc:a 
anlatmaktadır. Bütü11 siyasi mE·hafil 
de ayni kanaa1tedir ve yabancı ga
zetelerde intişar edctı habe"rlcrin ta
mamiyle muhayy0l olduğunu sôy!:.:
mektedir. 

harbine sebep olamıyacağını söyle.
mekle itiraz götürmez bir hakikati 
ifade eylemiştir. Fakat diğer cihet
ten demokrat geçinen plütokrasile
rin her türlü mevzii ihtilaflar vesile
sile bir dünya harbi çıkarmak istiye
rek haklı ve mantıklı bir tarzı halle 
mani olmağa çalıştıklarını goruyo
ruz. 150 milyonluk bir blok teşkil e
den mihver devletleri bu cinai tehdi
di her tarafta ve daima kat'i irade ne 
karşılamakta ve her ihtimali hesıı
ua xa~ııı~-tc:ı\lır1ur.-1'1yrrı-z:mntrtnta-6.tı 

tulduğunu da tebari.iz ettirmektedir. (Başı 1 incide) 
Kurjer Czerwany gazetesi, Türk - ı Sovyetlerin Cenevreye yalnız Mais

Ingiliz ittüakını~ Balkanlarda da mü kiyi göndermeleri Londrada birçok 
him tesiri alaca~ı. Bulaaris.ta.nı mih- rivayetlere ve rnütalealara sebebiyet 

vere girmekten vazgeçecek, YınJanis vermiştir. Maiski haftalardanberi 
tan -ye Yugosla:yıa kl(yvsUenecek de- Londrada İngiliz - Sovyet müzake-
mektir. relerini idare etmektedir. İngiltere 

JI. hükumeti Sovyet notasını tetkik edi-

Amerikada neşredilen Istanbul tel yor. Birkaç gün içinde Sovyetlere 
grafları anlaşmanın ehemmiyetini te.· cevap vereceği tahmin olunmaktadır. 
barüz ettirmektedir. Bu hususta bir Belki de bu cevap hafta sonundan 

başmakale neşreden Associated Bal
timores bunun mihverin ittisaını me
nedecek en mühim tedbir olduğunu, 
anlaşma Türkiyenln o kadar değilse 
de Ingiltetenin muhtac olduğu nıua-
0vencti temin ettiğini, haritanın Ata
türk ve İsmet lnönti memleketinin 
ehemmiyetini gösterdiğini, Tlirkiye
nin büyük kudreU a$keriyesi sayesin 
de !ngiltere Mısır, Filistin ve Suriye 
yi muhafaza edebileceğini, anla~a 
Italyanm Akdenizdeki mesnetlerin
den mütevellit tehlikeyi mi.ihim mik
yasta azalttığı gibi Bulgaristan ve 
Yugoslavyanın vaziyetlerine de tesir 
v2 lngilterenin R'..lsya ile anlaşmasını 
teshil edeceğini, bunun yanında Ro
manya - !ngiltere anlaşmasının te
ferruat kabilinden kaldığını yazıyor. 
Vaşington Star ise yine anlaşmanın 

ehemmiyetini kayrt ve Türkiyenin 
rolü harp halinde hesap edHmiyecek 
kadar miihim olduğun.1 izah etmek
tedir. 

Mihver gazetelerinin yanlış ve 
maksatlı tefsirleri Japon gazetelerin
de de görülmektedir. 

D. N. B. Almnn ajansının Tokyo
dan bildirdiğine gör':? resmi Japon 
mahfilleri Ingiliz - Türk anlaşma
sının akdini lngilterenin Italya ve 
Almanya aleyhine müteveccih ~en
berleme siyasetine bir delil olarak 
teHikki etmektedirler. 

Bununla berab~r, Nişi nişi, 1'okyo 
Asahi Şimbun gazeteleri, lngiliz si
yasetinin ancak muvakka~ ~ir mu
vaffakıyeti olarak addettikleri bu an-
!asmanın tesir ve akislerine li.izuınul1 
dan fazla kıymet verilmemesini tav
siye ediyorlar. 

---o-
Danimarka Bitaraf 

Kala cak 
Kopenhag, 16 (A. A.) - Hariciye 

Nazırı Munch dün Olensede söyledi
ği bir nutukta yeni bir umumi harp 
takdirinde Danimarkanın ve diğer 
şimal memleketlerinin ihtilaf hari -
cinde kalmaları kanaatinde bulun -
duğunu ve bu ümidinin şimal mem -
leketlerin bitaraflığı ile Stokholm 
konferansı tebliğine uvgun olduğu -
nu söylemistir. 

evvel verilecektir. 
Dünya matbuatı Rusyanın İngilte

reye verdiği cevap ile meşguldür. 
Bu sabahki İngiliz gazetelerine gö

re müzakereler henüz bir noktaya 
varmamıştır. Sovyetler, İngiliz, Fran 
sız, Rus ittifakı yapılması, garanti 
sisteminin baltık devletlerine teş

mili üzerinde ısrar ettiklerini, 
bundan başka derhal genel kurmay 
temasları yapılmasını da istediklerini 
yazıyorlar. 

Daily Telgraph gazetesi, bir çık
maza girilmiş olduğunu kaydetmekle 
beraber Fransız tavassutundan bir 
netice çıkmasını ümit eylemektedil'. 

Times diyor ki; -
"Sovyet hükumeti pek memnun 

gözükmüyor. Moskova, Avrupa sul
hünün müdafaası için yeni taahhüt
lere girişmeden evvel Fransız - Rus
İngiliz üçler ittifakının akdini iste
mektedir.,, 

News Chronicle, üçler paktının 

yapılması hakkında Fransanın İngil
tere ve Rusyaya bazı teklülerde bu
lunmuş olduğunu yazmaktadır. 

Daily Mail, İngilterenin Rusya i
le ittifak yapmıyacağını, çünkü bu • 
nun Japonya, İsjanya ve Por. kiz ü
zerinde fena tesirler yapacağını kay
deylemektcdir. 

Daily Herald, İngiliz tcklifleriy -
le Rus cevabının iki memleket ara
sında henüz çok ciddi görüş farkları 
bulunduğunu tebarüz ettirmekte ol
duğunu yazıyor. 

Bununla beraber İngiliz mahafili 
Rusya ile başlayan müzakerelerin 
devam edeceğine kanidir. 

Lort Halifax, Cenevreye gider -
ken cumartesiye Parise uğrayacak 
Daladier ve Bonnet ile görüşecektir. 

Fransanın İngiliz ve Sovyet tezle
ri arasında bir anlaşma teklif edece
ği öğrenilmiştir. Bu anlaşmada der
piş edilen noktalar şunlardır: 

1 - Sovyetler esasen Fransa ve 
İngiltere tarafından garanti edilmiş 

olan komşularını garanti edecekler · 
dir. 

2 - Sovyetler Birliği Fransa ve 
İngiltere tarafından garanti edilme
miş olan memleketlere karşı girişti~i 

taıftlhütler yüzünden bir harbe giriş
tiği takdirde Londra ile Faris Sov -
yetler birliğine yardım etmeği ta -
ahhüt edeceklerdir. 

~====-=~-~~~·~-'-

Mevzuu bohsolan garanti edil -
memiş devletlerin Baltık memleket
leri olduğu öğrenilmiştir. 

Belgrat, 16 (A.A) - Yugoslavya 
matbuatı, Sovyetlerin Ingiliz; ~ckli!
lerini reddetmesi hadisesine büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. 

Maamafih Yugoslavya rnahafllinin 
kanaati şudur ki: Ingiltere ve Fran
sa herhalde Ruslarla anlaşmağa ça
lışacaklardır. 

Cenubu Şarki Avrupası ve 6~\lkan 
memleketlerine .~elince, Almanya ıne 
sela bunlardan Macaristan ve Yugo~ 
lavya ile sa.mimi dostluk bağladyle 

bağlı bulunuyor. Bundan başka Al
manya, bu memleketlere sıkı iktisa
di menfaat birliği ile de merbut bu
lunuyor, öyle ki tabii bir hayat bera
berliğinden bah:;edilebilir. Bunun e
sas şartı da sulhiin bozulmaması ,.e 
karşılıklı hür ve m,Lisiaıdl iş Lirliği 
yapılmasıdır. 

Çenber siyasetçi~criniıı bilhassa 
!ngilteredekiletin faaliyetlerini bu 
mıntakada teksif etmeleri bu memle
ketlerin onlar için iktısadi bir men
faat teşkil ettiğiııclen değil onları Al
manya ve ltalya aleyhinde kullan

ayni yolu tutmuştur. Polonya Al
rnanyanın bu maksadına vakıftır, ve 
ne bahasına olursa olsun mukave
mete karar vermiştir. Çünkü bir ta
raftan İngilterenin, bir taraftan da 
Sovyct Rusyanın kendisine yardım 
edeceğine kanaat getirmiştir. Hitler 
ise muhakkak bir harbi henüz gö
ze alacak derecede hazırlanmamış

tır. 

leh Nazırlarının 
Londra ve Paristeki 

Temasları 
Londra, 16 (A.A.) - Polonya ti

caret nazırı Adam Rose, madenler 
nazırı Geoffrey Lloyd ile görüştükten 
sonra hükumet tarafından şerefine 

verilen zl;yafP.tte hazır bulunmuştur. 
Rose yeni \>ir İngiliz - Leh kömür 

muahedesi Jtkdi için müzakerelerde 
bulunmak ijzere Londraya gelmiştir. 

Polonys. milli müdafaa nazırı Ge
neral Kasıpro,zeki de, Fransız nafıa 
nazırı M. de Manzie ile görüşmüştür. 
Yarın Daladier ile bir mülakat ya
pacaktır. 

mak içindir. !ngiltern, Fransa bizim çe emniyet eseri başarılamaz. Her 
Avrupa kıtamızm deniz taraflarını iki taraf ta güçlük ~ıkurmaklan siir
çemberlediklerinden bir harp t:ıkdi- atle vazgeçmelidir. Müzakereler acc
rinde bu küçük devletlerden istifade le bitirilsin. 
etmek istiyorlar. Bunun için de daha Jour gazetesi, Ingiliz parlumento 
sulh zamanından bu memleketlerin mahafilinin intibma tercüman olarak 
mukavemet kabiliyetini azaltm:ık diyor ki; 
gayesini takip ediyorlar. Hakim olan mütala::ı şudur ki, bu-

* günkü şartlar içinde Sovyetlerin tek 
Journal gazetesi dr:!, Ingiliz - Sov- lifi bundan bir kaç h:ıfta öncekine 

yet müzakereleri hakkmda şöyle ya- nisbetle daha miisait bir şekilde lrar
zıyor: • şılana.bilir. Bunun sebebi Türk - - In-

Bonnet, di.in nkş3m Sovyet 'Elc;isi gillz anlaşmasınm aktcdilmiş olması. 
Suritz'i kabul etmi~Hr. Sovyei: Elci3i Potemkinin Bükrese seyahati üzeriııe 
Rusyanın emniyet teşkiliitına iştiraki 1 Rusya - Romanya münasebetleri
hakkındaki İngiliz teklifine verdiği nin iyileşmesi ve nihyaet Poion
cevabı bildirmiştir. i\Toskova hı1ku- ya ile Rusya arasında hissedilir 
meti, lngiltere ve Fransanın Polon- bir yakınlık vukubulmuş olma
ya ile Romanyaya \'erdikleri garan- sıdır. Filhakika Ingiliz - Sovyet 
tiye Rusyanın dohy!siy1e •nüzahPret ınüzakerelerinın bidayetlerinde, çok 
etmesini tazammun eyliyen IngiHz geniş ve sarih bir askeri ittifakın ak
teklifine karşı ciddi itirazlar yükselt- dine en ciddi maniayı Romanya ve 
mektedir. Ruslar Fransa ve Ingiltcre Polonyanın hattı hareketi teşkil edi· 
ile tam bir müsavat dairesinde ve yordu. 
karşılıklı olarak doğrudan doğruya Nihayet Matin gazetesi, Rus ve ! n 
teşriki mesaide bulunulması fikrinde giliz noktai nazarlarında uyrılık de
ısrar gösteriyorlar. vam ettiği takdirde bu çıkmazda'1 

Epoque gaz~tesi c!c ~öyle yazıy'lr: kurtulmak kin yegane çarenin Fran
Siyasi notalar taatisi aylnrc:a sii- sa tarafından h'lztr tutulan ve iki 

rebilir. Ancak unufmaına~ lazımdır noktai nazarı telif eden ·nutava~!'ıt 
ki. Rusya oynannıı oyunda ha~lıca tesviye tarzına mürncaaltn olacağını 
kartı teskil eder. Oırn elde etmcclik- yazmaktadır. 

Nı>ihlA M~.,ı,.,...,;~·İı'\ JJ~l;v!lrl .... )•DE"tllc. 

ları temaslar mü,ıiıasıran .BeJgrat an
laşmalariyle esasen tesis edilmiş ole.n 
dostluk münasebetlerinin takviye ve 
tasrihine matuf bulunmuştur. 
Yugos1avyanın ltalyay• aHıkad~r 

eden diğer dış münasebetlerin~ ge
lince, bu münasebet!~.- değişmez bir 
şekilde aşağıdaki iki prensip üzerine 
müesses bulunmakta.dır· 
Yugoslavyanın her türlii muhalif 

ideolojik veya stra~ejii\. bloklar haıi
cinde kalmak hususunrlaki arzu ve 
azmi ve kendisini diğer Balkan devlet 
lerine ve bilhli:ssa nomanyaya bağlr
yan taahhütlere kayıtsız ve şaı tsız 
riayeti. 

Zağreptc çıkan ynrı resıni Novosti 
diyor ki: 

Naip ve İtalyan devlet ::ıdamları sa
dece esasen aramızda mevcut olanı 
derinleştirmeğe ve tnmarnlamağa ça
lışmışlardır. Ycnidnn küçük bir şey 

yapmak daha ~asavvur ı:>dilmemiştir. 

Berlin 16 lllususi) - Kont Cia
nonun 21-22 mayıs günlerini Ber
linde geçireceği öğrcmilıniştir. Mi-

cak adilane olduğu takdirde müsmer 
olan Avrupa barışına hiçbir şey bun· 
dan daha iyi hizmet edemez." 

İtalyan gazetelerine göre 
İtalyan gazeteleri de ayni mevztı 

ile meşguldür. İtalyan gazeteleri di
yorlar ki: 

Vaziyetler kati olarak tt'sbit edil
miştir. Şimdi harp olursa bunun me
sulü büyük demokrasiler olacaktır. 

Danzig meselesile Alman ınüstemlc· 
keleri, Tunus. Cibuli veya Sitvey; 
meseleleri Avrupa vaziyetini vahim
leştirmiş değildir. Bu vaziyet yalnız 
yıkılan Versay sisteminin yerine ko· 
nulmak üzere Alman ve İtalyan rı· 
leyhtan yeni bir blok tesisi hakkın
daki teşebbüslerle vahimleşmiştir. 

Duçe· mihverin barış arzusunu sarih 
surette gösterdi. Mihver şimdi inti
zar halindedir ve harp olup olmıyw 
cağı hakkında karar verm<Yk Pari:; 
ve Londraya ait kalmakt:ıdır. 

F ranıız gazetelerinin 

mütaleaları 

landa aktedilen pakt, 22 mayısta sa- Figaro gazetesi söyle yazıyor: 
bahleyin imza edilecektir. Macar - Polonya hududu meselc-
İmzadan sonra verilecek öğle ye- sinde Alman ve İtalyan noktai na • 

meğinde Bitlerin ve Kont Cianonun zarları arasında ayrılık bulunduğıı 
birer nutuk söyliyecckleri · tahmin tezahür eylemişti, Bugün ise Alma.!!' 
edilmektedir. Polonya ihtilafı İtalya için öbürÜ!Y 

Hitler Sar mıntakasmın istihkam- den 'çok daha \·ahim bir mesele tec:· 
larını teftişe devam etmektedir. kil eder. İşte bunun içindir ki, Al • 

Hitler, dün Lüksenburg hududu manya bir askeri ittifak ve daha baı• 
civarında kain Eifel dağı ve Mozel teminat elde etmek lüzumunu hisse~· 
ovası civarındaki istihkamları teftiş ]emiştir. Bu ittifak ne dereceye ka • 
etmiştir. İstihkamların bütün tefer- dar iki tarafın otomatik olarak bir· 
rüatı hakkında malümat almış ve birine yardım etmesini temin eyli ' 
muhtelif kısımların takviyP ve ısla- yecektir? Her ik itarafın da bir kı:ıı( 
hına faaliyetle çalışan işçilerle gi)- gün düşünmek için vakit kazanmn1' 
rüşmü~tlir. istediği anlaşılıyor. 

Hitler. daimi hudut kılalarr tara- Leh gazetelerinin mütaleaları 
fından yapılan muhareb~ talimleri- Ducenin nutkundan bahseden "G•1' 

ni seyrettikten sonra tahtelarz tn:lh- zetta Polska,. Mussolininin barı"'l 
fuz mahalleri. ağır mitralyözler ve kurtarmak imkanına inandığını f:Y 
tank toplarilc mücehhez m·hlı kub- kat Almanya ile birlikte uzun b1( 

beleri ihtiva eden tepelerin dahilı 1 kararsı~·lığa acı hakikati tercih et· 
tertibatını gezmiştir. tiklerini tesbit ediyor. 

* I nııiliz g~telerinin 
Sinyor Mussolini de Garbi İtalya- mütaleaları 

daki tahkimatı teftiş etmektedir. Turino nutku hakkmdakl f ngiliı 
Muuolininin nutku ele matbuatının tefsiratı Daily Mail ga· 

Alman gazeteleri zetesinin baş makalesindeki şu curı1' 
Berlin gazeteleri Duçenin Turino 1 le ile hulasa edilebilir: . 

nutuklarından bahsediyorhır. Folki- "Avrupa jnisiyativ cephesi değı-· 
şe Beobahter diyor ki: ti: Bugün evvelkinin tersine olar.al' 

"MussoHni, halledilmemiş olan icraat demokrasilerde, söz de dikta' 
meselelerden hicbirinin bir diinya törlüklerdedir.,. 
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MAZOM MEYVA TUZU 
i N K 1 B A Z 1 defeder. M i D E ve BARSAKLARI 

kolayhkla ve mülôyim bir ıekllde boıaltarak rahathk ve ferahhk verir. HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiNLiK, BULANTI, 
GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK ATALETi, INKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EK

ŞiLiK ve YANMALARINDA ve bUtün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

MAZON MEYV A TUZU son derece tekıif edilmit bir tuz olup yerini tutamryan mümasil müstahzarlardan daha Çabuk 
daha kolay ve daha kati bir teıir icra eder. Horoz markasına dikkat. 

Tesviyeci ve Tornacı 
Alınacaktır: 

Askeri Fabrikalar Umum MildiirlUğünden: 
Kırıkkaledcki Fabrikamızdr. çalıştırılmak üzere iyi Tesviyeci ve tor

nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gu
rup Müdürlüğü ile Ankara, İzmir· ve Zeytinburnu SilAh Fabrikalarımız 
Müdürlüklerinden birine müracaatları. (3098} , ............................... .. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların 

dan mütevellid sancıl:ırınıı. damaı 

sertlikleri ve şişmanlık şik~yetlerı 

1\izi U R l N A L ile geçiriniz 

URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik Vf' 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş. alınması ko 

mydır. Yemeklerden sonra yarın' 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - tSTANBUL 

Samsun Belediye Reisliğinden : 
1 - 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 usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İ:i vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrakı saire aşağıda yazılıdır. 
A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi. 
E - Fenni şartname. 
F - Keşü ve silsilei fiat cetveli 
G - Proje vesair evrak. 
C. ve D flkrasındaki evraktan başka diğer evraklar taliolerine 423 

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

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

Samsun belediyesinde müteşekkil belediye eneli.meni tarafından yapı
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Samsun Nafıa müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonu mahsusundan bu işi yapabileceğine dair vesil<a 
ibraz etmesi ve inşaatın devamı müddetince diplomalı bir mühendıs 
veya mimar veyahut fen memuru istihdamı ve Ticaret Odasından ka
yıtlı olduğuna dair senei haliye vesika ibraz ve yapı eksiltme şartname
sinin 4 üncü maddesindeki vasıflan haiz olması sarttır. 

7 - T~klif mektuplan yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evvel 
belediye encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

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

·-Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ıl~niarı 
Adapazarı • Sapanca Gezinti Trenleri 
Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa gezinti trenleri 21-5-939 

Pazar gününden itibaren işlemiye başlıyacaktır. Kalkış ve varış saatle
;i aşağıda gösterilmiştir. !stasyonlardan fazla tafsilat alınabilir. (3331) 

Haydarpaşadan hareket 

1 nci tren 
6,55 

2 nci tren 
7,30 

* 

Adapazarından hareket 

1 nci tren 
18,00 

2 nci tren 
18,56 

Muhammen bedeli 30400 lira olan Dökme boru ve teferruatı 26-6-939 
Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare bina!nn
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2280) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve te!o.:liflerini ayni gün saat 10 a kadar Ko
nıisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (152) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
rnaktadır. "3189., 

DIPLOMALI BiR EBE 
ARANIYOR 

Anadoluda Mühim bir sanayi 
müessesesi revirinde Ebelik 
münhaldlr. Talip olanların Türk, 
Yaşı 35 - 50, Ebe mektebi me
zunu ve Umumi ameliyatlarda 
asiste edebilecek kabiliyette ol
ması lAzımdır. Tahsil vesikası, 

Fotoğraf, ailevt vaziyeti, Bon
servis ve doğruluk kAğıdı ile 
birlikte tal p edilen maaş mik
tarını tst. 176 No. P. Kutusu 
adresine "Ebeu rumuzuna tah
riren bildirmeleri. Mesken Mü
essese tarafından temin edile

.. •••• cektir. 

1939 modelleri ıelmittir. 
Diinyanm en saflam ve en ucuz, 

M 1 E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

Paslanmaz, lekelenmez \"e boıul
maz. Yedek aksamı dalına mev· 1 

:uttur. MIELE makinalanmıZR 

mahsus husu t yağımız ııelm11tir. 
Fiatı: diğer yatlardan daha ucuz
dur. Anadoluda acenta aranmak· 

tadır. 

BiR SIHHAT MEMURU 
ARANIYOR 

Anadoluda Mühim bir Sana
yi Müessesesinde Sıhhat Me
murluğu münhaldir. Talip olan
ların Türk, Yaşı 30 - 45 küçük 
Sıhhat memuru mektebi mezu
nu ve Hastanelerde çalışmış ol
ması lazımdır. Tahsil vesikası, 
Fotoğrafı, ailevi vaziyeti Bon
servis ve doğruluk .'kağıdı ile 
birlikte talep edilen maaş mik
tarını İstanbul 176 No. P. K. 
"Sıhhat,, rumuzuna tahriren 
bildirmeleri. Mesken Müessese 
tarafından temin edilecektir. 

Üroloğ Operatör 

Dr. Celal Dinçer 

TÜRKİYE U1\IU!\I DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İstanbuldn Tahta. 
kale No. 51 ihtira 116nı Ta§ra Satış Yerleri: 

1 inci sınıf idrar, tenasül hasta- Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 
Eskişehir 
Trabzon 
Trabzon 

acentamız: .Yusuf Esendcmir ve O.ltulları 
" Omcr Başe_ğmez. 

"Profesör Fischer'e göre müvel 
dülma ile humzu karbondan idr 
karbürlerin terkibine ve diğer makıf 
satlara uygun bir gazın istihsali içfıt 
usul ve tesisat,, hakkında alınm\f ~ 
lan 10.5.937 günlü ve 2281 sayılı ihf 
tira beratı bu defa mevkii fiile ko 
mak üzere ah ere devrüf erağ veya 'f 
car edileceğinden taliplerin Galata; 
da lktısat hanında Robert FerriV9 

1 
lıkları mütehası;ısı. Her gün 3 - 7 ye 
kadar. Fakirlere meccanen. · 

" Mehmet, Sükrü, Necati Kaşıkçı. 
" Sait Akman. 

1 Beyoğlu Galatasaray Balo sokak 
No. 8 Sağ apartman. 

" Mutafoğlu M. Sakir Özşeker. 
" Neş'et Solako~lu. 
" Süleyman Uzgcneci. 

TECRCBE ' 
" Alanyalı Abdurrahman Şeref 
" Polathaneli kardeşler 

Kapilin ilacının saç dökulme- ı 
sine karşı kat'i tesirini icipat et
ıniftlr. Her eczanede bulunur. 

" Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Bolu ,, Mehmet Yönder. 
Sivas 1 

H Mustafa GözUküçük. 

'i!iii!~!iiiil!!!!!l!l~~~~~~~!!!i!~iiiiii!!ii!i!!!!!!~!!!!!!!!!!!!l!!i~!!!!!!!i!!!iiiiiiii~~-1 müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
I - Çamaltı tuzlas!_.için şartnamesi mucibince "160.000,, kg. ağır dizel 

yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 
il - Muhammen bedeli 11200, muvakkat teminatı 840 liradır. 
III - Eksiltme 25 - V - 939 Perşembe günü saat 14 de Kabataşta Le

vazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale sa
atinden bir saat evveline kadar mezk~r komisyon Ba§kanlıtına mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. "3203" 

Keşif bedeli 1899 lira 60 kuruş olan Selimi Çeşme Maltepe - Kar
tal yolunun asfalt tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikadan başka bin liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair ihaleden evvel Vilayetten alacakları fen ehliyet ve 939 yılına ait 
Ticaret odası vesikalarile 142 lira 47 kuruşluk i1k teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 24/ 5/939 Çarşamba günü saat 14 buçukta Dai-
mi Encümende bulunmalıdırlar. {i) (3355) 

Dahiliye Vekaletinden : 
İskilip kaı;abası su projesi tanzimi i~i eksiltmesi. 
İskilip kasabası içme su tessatı etüd ve projeleri tanzimi işi pazar

lıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 - İşin muhammen bedeli 1500 liradır. 
2 - f stekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı bilabedel Anka

rada Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden 
veya İskilip Belediyesinden alabilrler. 

3 - Eksiltme 20 mayıs tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
İskilip Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapıla- , 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine teslim etmiş 
olmaları lhımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 112 lira 
05 kuruşluk muvakkat tefhfnat, 

B - Konunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girrneğe bir 

mfınii bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D -Mür.akasaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas 

yüksek mühendis veya mühendis olmaları şart olduğundan 
isteklilerin bu hususu tevsik eden vesikalarını teklif zarfla· 
rile beraber vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü bulun· 
ması lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Beledi· 
yeler İmar Heyeti Fen şefliğine ve iskllip Belediyesine mliracaat et· 
meleri. (1526) (2869) 

, .................................. . 
Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PiYANGOSU 

ikinci keti de : 11 / Haziran/ 939 dadır. 
IUyiik ikramiye : 4 5 • O O O Liradır ... 

Bundan ba,ka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 
(20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyiniz 
Siz de Piyanıonun mewt ve bahtiyarları aruına ıirmit olur
sunuz. 

, .................................... .... 
Bayanlar: Az masrafla sık görünmek lstersenJz ıapkanw yalım 

8ultanhamamında ş ş k Moda 
46 numaralı en a p a Ma~aza11 

Londra ve Parisin en bilyük Moda rnües~cselcrinden celbedilen bayanlara mah
sus Ha!!tr eapkalnnnın en ~ık ve zengin modcllcrlndcn mllrekkep kollekslyonunu 
ikmnl eylcdll!lni sayın mOştcrllcrinc m Ujdelcrlz. 

......... , .......... ,. ,,, ....... . 
u herıhtlQlıe geııçlllı Ylrlr• 

Valııua ı 

ı .1. ROUaaıL de satılır: 

llTAlllUL TGHI M"ılHı llt, tt. 
ıs Numırolu lıllılogunıua -
lıllrlnlz, lıedıvı gGndırlllr. 

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

Kel•plr Satıhk Arı• 
Yeşllköyde, İstasyon 

Boskctto Oteli b:ıhçcsl namile ma• 
ruf ve manbahçe üç ev yapılabilir ve 
Oç sokağa nazır arsa gerek toptan ve 
gerekse kısmen gayet ehven fiatla. 
snlılncaktır. Gnlııtadıı, Aslan Ban 

5 inci kat l-3 No.lara müracaat. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Zirnnt Rnnku mda kumbaralı \ 'C ihbarsıı tasarruf he aıılnrında en 
az 50 lil'a ı lıuJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile d;:ağıdakı 

40 
100 

Adet 

.. .. .. 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
ı.ooo Liralık 4,000 Un 

500 n 2,000 .. 
Z50 ,. 1,000 • 
100 ,, f,000 • so " 5,000 .. 

120 .. 40 " 4,800 • 
160 .. 20 " 3,200 ,. 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ..-il 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralnr senede• 4 defn, 1 Eyl(lt, 1 ntrlncikt\nun, ı Mart , e 1 H:ızlHD 
tarihlerinde çekilecektir. , ......... , ............................ . 



Müthiı ıztırablardan sonra bu kadar derin 
sükun ve rahat ancak 

kullanmakla kazanılabilir. 

GRİPİN 
Di,, Bq, Mafaal, Romatizma, Sinir ve Adale ağrılan tla aahil 
olmak üzere bütün ızbrablan derhal geçirmekle harareti dütü
rür. Nezle, Grip ve Brollf~i izale ebnekle haldı bir töhret kazan. 
ımtbr. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her ıeyin taklid ve 
benzeri vardır. G R 1 P 1 N yerine baıka bir 

marka verirlerse ıiddetle reddediniz. 

lfl/a ................... I ............................. ~ 

ve DERMAN KAN 
BIOGENINE: 'Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik ve 

acı nebatat hülisalarile tababetin fevkalade 
ehemmiyet verdiği şayanı hayret :µıuvaffakiyetler temin ettiği bir 
devadır. 

BIOGENINE • tlzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren hastalık-
• !ardan sonra görülen zafiyet , halsizlik, kan-

sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kandaki 
kırmızı yuvarlacıklan tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar, dermansızlığı 
giderir, vücude daima gençlik, dinçlik \!erir, cildin soluk rengini can
landırarak pembeleştirir. 

BIOGENINE • Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkadaşıdır. 
• Sinirlere kuvvet verir. Hastayı ve muhitini 

usandıran bir çok asabi buhranlan en çabuk bir zamanda şifalandırır. 

Hiçbir sinir ilacı : Nevrasteni ve isteriye müpteıa olanlara 
( B İ O G E N i N E ) kadar istifade temin edemez. 
BIOGENINE • Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteni-

• den mütevellit olan iktidarsızlık ve bel 
gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

BIOGENINE : Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesiri oldu
ğu gibi sıtma nekahatlerinde de pek mües
sirdir. 

BIOGENINE: Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçükler 
_ _ kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekiletinin mü-J 

saadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

- 1 

• Slkletl : Kutuau ile: 4 Kg 054 e BiR B0RO Çl!KMl!CESINE 

Kutu•u&: 3 Kg 300 KOLAYCA Gllt•R 

TAN 

mükemmeliyeti ve güzellikleri itibariyle 

1939 da dahi en başda gelmektedir. 

ERGO 

Satış deposu: BeyoğlU istiklil caddesi No.ıs 

17 - 5 - 939 

Telefon 43849 
Tela-raf - GENTRİG 

İstanbul 

GENERAL ELECTRIC 
1V1 A>.. c .=±2~Z:.~S1 

, .. _ .......................... 1., .. - ...... .. 

Bütün Ada çamlarmm ve lavanta çiçeklerinin 

sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

V E N U S Ç A M Kolonyası 
:iğerleri zayıf ve ainirleri bozuk olanların kalbine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nın formülü 

bir aırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 
UMUMi DEPOSU : Nureddin Evliyazade, Ali t Ecza ve 

Itriyat depoau, latanbul 

PASTİL KATRAN HAKKI Okıirüklerl kökünden 
keser, tecrübelidir 

1 
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! Evinizde neı'e ile vakit geçirmek... § 1. 
~ Evinize bütün dünya haberlerini almak isterseniz 7 ! 1 ~·--------••• 

, ŞOKOLAKSIN ; s A B A i ı 
11 ADEDi TABtl, Z ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VE- 1 : ! ! 

T~l~l~l@Jı;@l~I - OKTA 
SAÇ SABUNU 
Eczanelerden ve ıtriyat 
mağazalarından arayınız. KİLİR. En muannid kabızlarda bile tesiri kati, lezzeti iayet IAtif ra- i Radyolarını Tercih Ediniz. •. 

kinsi?. mfilF~vvi" "'lishil çikolasıdır. Çocuklar seve seve ver. Eczane- =: 
lerde 8 adedi 20 kurus. i Satıı yeri : Beyoğlu lstllclôl Caddesi No. 34 1 ~ - BASU~ Ç~ENLER ·.--~ 

§ AR<IMIDIS MÜESSESESi T A. c = t ··Kolay defı tabu etmek ıçın 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil L6tfü DöRDCNCO, Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basddıiı yer TAN Matbau1 

1 Y • Y• 1 gunde 1 - 2 adet KİSSİNGA 
•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı ııı•ııu•uıı•ıııı lıi 1 hapı almalıdır. Her eczanede 

--- bulunur. 1 


