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Dün Meclıste Başvekilin nutkundan sonra 
müşterek beyanname ittifakla tasvip olundu 

lürk - İngiliz 
anlaşması 

Siyasi vaziyet 
İngiliz Başvekili Çeınberlayn'le 

"" ASIM US Fransız Başvekili Daladye'nln ıı azan: 
aynı günde yaptıkları beyanat 

1 ~ Ankaradan mem- üzerine Avrupa vaziyeti şu suret
e)( • le hfilAsa edilebIIir: Almanya ta
~ !lın her tarafına çok- rafından Danzig nzerfne bir ha· 
d ~çli bir müjde yayıl- reket vukuu mutlak surette umu
,:: 'fürk • lngı"liz anla... mi bir harp ile neticelenecektir. 
~111 :s- Bununla beraber bu tehlike mu-
l aaı ... Türkiye ile lngil- hakkak deitildir. Zira Alman Ha-
:ı-enin Akdenizde ve riciye Nazırı Fon Rlbbentrop 
~lk l d Ih Venedik mfilAkatında İtalyan 
~f an ar a SU U mu- Hariciye Nazın Kont Ciano'ya 
t aza etmek için birlik- Danzig meselesi üurinde mute-
e Çafı§mağa karJır ver- dil hareket edeceğine dair söz 

llteıi vermiştir. Alman - İtalyan as· 
ll•Jcı ••• · kert ittifak muahedesinin Vene-

.\t kathalde son aylarda orta dikte imza edilmiyerek Haziran-

.. l'upacı. meydana çıkan, son· da Kont Ciano'nun Berline ya-
" llalkanlar.. intikal eden sl- paca~ı bir seyahate talik edil-

)'" • .. . . b b" • d b d ı \"e ask ri hAdl 1 ri inld· mesının se c ını c ura a ara-
~fı h c sc e n mak liızımdır ve eğer tahmin e-
t4ıı.1 arp tehlikesini Türk va- dildiği gibi Almanya ile J.ehls
lllsJt llln hudutlanna kadar yak- tan arasındaki Danzig ve Korl
'G 

1l'lnıştı. Akdeniz muhJtJ.nde dor ihti1Ar1 sulh yolu ile halle
t 11•1kaıılarda lstllA emeli bes- ı dilirse bu muvaffakıyet Avrupa-
l'l'l' l h t k ı 1\ hnzı ... hl 1 k tl nın umum arp en urtu u~una l'h. "ene mem c c e- . . 

•• llıatb beşaret gıbı sayılacaktır. 
uatmda sık sık Kara· 

(D~ 6 t&Cide) 

Re/ ik Saydam diyor ki: 

Birgün müşterek hak ve menfaatlerimiz 
ihlal edilmek teşebbüsüne maruz kalırsa 

Buna silahla nıani 
k a asla tered-.... 

e m ıyece ız (Ya.1M5~J. 

Müşterek beyanname 
1-Türkiye ve Büyük Britanya bükômet

Ieri, biribirleriyle sıla bir istiprede bulunmut
lardır. Aralarmda cereyan eden ve halen de
vam etmekte bulunan müzakereler, görütle
rindeki mutat birliği tebarüz ettirmiıtir. 

2 - Jki devletin, kendi milli emniyetleri 
nerine olarak karııİıklı taahhütleri ta~ammun 
edecek uzun müddetli nihai bir anlatma aktet
mel,~ri takarrür ebnittir. 

3 - Bu nihai anlaımanın akdine intizaren, 
Türkiye hükômeti ve Büyük Britanya hükume
ti, vukubulaea'k bir tecavüz hareketinin Akde
niz mmtakasında bir harbe saik olması halin
de yekdiğeriyle bilfiil itbirliği yapmağa ve 
yedi iktidarlarında bulunan bütün yardım ve 
müzahereti biribirlerine göstermeğe hazır bu
hmduklannı beyan' ederler. (Bravo ıeslri, al
kışlar) 

4 - Gerek beyanat ve gerek derpif edilen 
anlatma hiç bir memleket aleyhine müteveccih 
değildir. Ancak lüzumu tahakkuk ettiği tak-

dirde Türkiyeye ve Büyük Britanyaya kartı· 
lıklı bir yardım ve müzaharet teminine ma
tuftur. 

5 - N..,..i anlqmanm ikmalinden evvel, 
karıılıl:lı taahhütlerin mevkii fiile geçm!!sini 
icabettirecek prtlann daha sarih bir surette 
tayini de dahil olmak üzere, bazı meselelerin 
daha derin bir tetkike ihtiyaç gösterdiği . her 
iki hükômetçe kabul edilmektedir. Bu tetkik 
halen devam etmektedir. 

6 - İki hükiimet Balkanlarda emniyetin 
teessüsünü temin etmek lüzumunu dahi tasdik 
ederler ve bu gayeyi en seri bir su~ette istihsal 
için müşavere halindedirler. (Çok güzel, seı· 
Jeri). 

7 - Şurası mukarrerdir ki, yukarda zikre
dHmiş olan hükümler iki hükUmetten herhangi 
birinin, sulhun takviyesindeki umumi menfaat 
iktizasından olarak diğer hükUmetlerle anlat· 
nıalar aktetmesine mani değildir. 

Hariçte Türkiye Yarınki Gazetemizde! 

Maliyesine itimat 
Bellibaşh Fransız inşaat 
şirketleri TUrkiyede iş 

yapmak istiyor 
(Ya...."18ı ! nci 8ayfamı::da) 

Tahsilat miktarı 

··········-·-··---··----·-·-·· ........ ------·············-·---· 
Anıerikada 
Alman Casusları 

Bütün Amerikayı dehşete saldıktan sonra bir 
numaralı Amerikan hükumet polisi tarafından 
meydana çıkarılan Alman casusluk teıkilabnın 
Amerikada ne işler gördüğünü, hükUmet kuv-

Ankara, 12 (Hususi) - Mart ----------1 vetleriyle nasıl vuruşup neler yapbğım okuya· 
1939 sonunda tahsııa.t miktarı Bugünkü ilAvemizde : __ c_a_k_sm_ız_. _______________ _ 
217.587.218 Ura idi. Nisan 939 

nihayetinde tabsll~t miktarı Türk deniz tarihinde Cerbe mu zaHer·ıyet•ı y Az AN: 
::;~·179 ııraya baliğ 01

- şerefli bir yıldönümü Yekta Ragip Onan 
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Politiktff 

idare Meclisi 
• 

öğretmenler için 
::-:~::. yeni hükümler 

''- İdnro meclisi .•• 
''- Heyeti 1clnre ..• 

Zaman znmnn lıerkcsin 8in1· 
rfno doknnnn bu keJlmeler eko- Meslek, cazip bir hale 
nomik biinycmizclc kötii bir te- konuyor 
uıdın scmbolüdiir. Maarif Veknletf bu yıl yapa-

lş ndrunlnrı bu kellmclcrfn cnğı esaslı değişmeler arasında 
iti boş, işe l nrnmnz bir mcfiıum öğretmenliği cazip bir meslek 
halini aldığını söylerler. haUne sokma. fşlnl de ehemmi-

Bu sıtntı ttışıynn ndnmlar yetU surette ele almış bulun -
ı-az1fc bnkmıındıın kcndllerinl maktadır. Okullarda öğret • 
manen snllUıiyctslz, nlznmlnrla menin calışma vaziyeti etra -
kendi işleri nrnsında bir inti- frnda yeni hUkUmler HA.ve edl -
bn.ksızlık sezerler. leceği gibi aynı zamanda öğret-

Bıışka memleketlerde de mec- menlere bazt hak ve ııalAhlyet
lbl idnro, idare heyeti ftzıısı, ve ler de verilecektir. 
reisleri ,·ardır. Fııknt hunlD.rrn Bu salAhlyetlerl tesblt etmek 
psikolojileri bizdekilerin &flll Uzere maarif vekill Hasan AU 
cleb~ldlr. Dlr işe, bir hJzmete YU.cel taltm terbiye Ue bizzat 
tclmbül oden faaliyetleri ,·ar- meşgul olmakta ve kararlaştır
d.rr. Bu faaliyet güzel midir, çir- mnktadır. 

Jdn midir? Ynptıklan şeyleri Lise, orta ve Uk okullar öğ -
blr millete karşı açık almla an- retmenlerl tam manaaiyle oku
Jatııblllrler mi, anlatamazlar la ve talebe yetlşUrmeğe bağ
ını? Bunları movzuun hududu 1· Jıyacak olan yeni hUkUmler ö • 
(ine almıyonım .. Fnkat orada nUmUzdekl dera yılı başından 

b~ aıdamlıınn kendilerine göre itibaren mevki merlyete ge~m2ş 
g1\recekler1 ı .. ıcrı vardır. bulunacaktır. 

Kısacası onların fanliyetl ne Okullarda Kızamık 
memfoketln iktısadi bünyesi a- Okullarda görülen kızamık 
rıısmda bir uygunluk mevcut- ,.6 boğmaca hastalıkları etra· 
tur. fında sıhhnt dlrekWrlUğU ,.e 

ı~tbernl borjuva memleketle- maarif sıhhat kurulu tetkikle
rinde knpitnll t rejim bütiin ıı.- rı genlşletmlşlerıdlr. Bir tarnf 
bengi llo işleme1..-tcdlr. tan da talebeyi tifodan önlemek 

İdare meclisi, dznsı, rclsl bu uzerc tifo aşısı yapılmaktadır. 
kntngorlnln itinde 'nzifelen- Doğmaca hastalığı görülen 
mfşlerdir. okullar sıhhi bir kontrole tAbi 

10 uncu asrın tekemmül et· tutulacaklardır. Ayrıca öğren
tr1(1,fğl scrmnye şirketleri, bil- dlğimlze göre maarif vekA.leti 
hassa anonim şirketlerin halk- Anknrada mevcut okullann sıh
ettlğt faaliyetler arasnıcla mü· hat teşkllAtınr da genişleterek 
rakabo heyetle~ idare moc- talebenin 11ıhht vazlyetıerlle da
lJs1 Aznlnrmm, ldnre meclisi ha yakından meşgul olacaktır. 
reislerinin lılzmotlcrt hissedar- Diğer taraftan lise ve orta 
Jarm, dalın. doğrusu yUzdo elli okullara tayln edilen okul do'k
bfrl elinde tntıın şıılısm veya torlan saabhtan itibaren oku
gnıpnn gizli ve nş:lldlr menlıınt- lun ıauı saatine kadar okulda 
)erini muhnfnzn. etmektir. bulunacaklardır. 

Bilyiik ermnye şirketlerinde -o--

mUrnkfp olsun, ldnl'o heyeti l\- Kalp durmasından ölüm 
zası olsun bfiyllk sennayenin DUn Fan.t on dört sularında 
yapacağı lınrcketJcrl kanuni· Çnrşıkn.pıdan kolundaki Uç top 
Jeştirmck bnlmnındnn ebem:m1· kt 

1 
.,.raksut 

kumaşla. gecme e o an ıu 
yctlldir. isminde biri birdenbire düşerek 

Böyle bir fonksiyon ifa ett1· 
il işler ynn11Jdısndi menfaat- ölmYUşt~r. Maksudun 
Jrr senfonisini tronnmlndığı için npı an muayene, • ~ 

dl kalp sektesinden öldUgUnU gös
ztlmrest fçlndo !tl~.rlıdır.Ken termlştlr. Maksudun, G5 yaşrn-
grupunun vo tcsruıudfiniln yar- dn. hamallıkla geçinen kimsesiz 
dıın cttltıi için vn.zlyctinl for- ' · 
nıftller rutrnda clddJyo benzer biri olduğu anlaşılmıştır. 

bir baldo muhafaza eder. -<>-

Halbuki bizim büyük ekono- Çocuk Bahçeleri 
m1lc lınrccl..-tlerJmlzl idare eden Bu yıl yaz tatlllnde acılacak 
clhnzlnrımız devlettir. De\'letln çocuk bahcclerlnln yerleri tes
fdare cttll[; fktısııcln biz, llbo- bit edllmeğe başlanmıştır. Bu 
ral U-."tfsnttan doğnn hnkuk for- yerler bllhnssa çocukların ve o
ınfillerlnl tatbik ediyoruz. kulların daha kesif oldukları 

'I'c2l00 bura.elan başlııyor. Dev- mmtakalarda intihap edllmek
Jet scrmaycsf.nJ anonim ~rket tedlr. 
tarzcdcrck ona :ldnro heyetleri, Çocuk bahçelerinde çalışacak 
mtlrııldplcr, tnyln ediyoruz. A· ôğretmenlerl .do yetiştirmek U
ııonim şirketin fıınliyctl ile dev- zere bir kurs açılmış ve faali
l<"t sermayesinin fıınllyeti ara-- yete başlamıştır. 
sındB büyük fn.rklnr va.rdrr. -o--

llu sebepten dedet sermayo- S h" ı· • d 
slno hususi scrmnycntn karak· • 0 lr mec ISIR 8 
terinden doğan vnsıflıırı hn.1z Şehir Meclisi dUn birine! rels 
ünvnnlar, snllihlyetlcr 11Al'e o- veklll Necip Serdengeçti'nln 
dince iş yfirümcz bir hal alı· başkanlığında toplanmış, encU· 
yor. menlerden gelen evrak kabule-

lşln kcstırnıcsi, del'let scrma- dllmlştır. Taksi otomobil boya
yesinin mürnknbesl fçlıı hcrşey- ları hakkındaki teklif mUlklyc 
den c'ITel devletleşen iktısndın eiıcumenlne havale edilmiş, kar 
hukukunu tc<lvtn etmek iktiza nesiz otomobil kullananlardan 
eder. alınmakta olan 25 lira para ce-

Do\'lctçl iktısnt clhıızmı llbe- zasının beş liraya fndlrllmesl 
ral hu1..-ukla idare etmeğe Jm· muvafık görUlmUştur. 
kAn yoktur. lktısndi bünyemi- --o-

ze Ufb"Un bir hukuk sistemi l'İi" Mısırçarşısı hakkında 
cul'la getirmek bu tcz:ı<'lı hal i-
çin t~k çnl'odir. Mısırcnrşısındnki csnn! dUn 

Si\Dltl EU.TEl\I belediyeye mUrncnnt ederek Mı
------------ sırçarşısındakl dUkkll.nla1·ın is

OlobUsle rin kontrölU unıınıı:ıne belediyenin kanunt 
DUn kaymakamlar tarafın- salft.hlyeU olmadığı iddiasında 

dan şehrin muhtelif ycrlerlndellbulunmuşla11dır. 85 imzalı olan 
.f5 otobUs muny~neden ıgeçlrll- bu mUrncantnamc alft.kadar dni
mlstir. Bunlardan altısı hak-' reye havale edllmlştlr. Kendi
kında 25 er llra para cezası ke·ılerlne ldzımgelen cevap verlle-
sllmlştlr. cektlr:: 

Hariçte -Türkiye 
~aliyesine itimat 

Müfredat programla
rında değişikHk 

M f Haber aldığımıza göre son za • 
a a r i manlarda maliye mahafilinde 

MU .. d u"" rl u"" gv u·· n de Türkiyeye ait bahri inşaat ve na
fıa işlerine yakından alaka göste. 

Y . b• kil"' I k d rilmeğe başla.nnuştır. Kumandan 
enı ır teş at a a ro Lamareski isminde bir kaç bU.. 

değiştiriliyor yUk Fransız şirketinden mUte • 

Orta tedrisat müesseseleri sanat 
müesseseleri haline getirilecek 

Maarif VekAleti vlJAyct maa-
rif mUdUrIUklerlnln mevcut teş· şekkil heyetiıi mümessili şehri -
kllMım genişletmeye karar ver- mize gelmiş, vazifedar resmi ma
mlş, bu hususta hazırlıklara baş kamlarla temas etmek için bu· 
lamıştır. radan Ankara.ya geçmiştir. Ku. Maarif Veklletl önUmUzdekl Uzere tetkiklere başlanmış bu

İstanbul maarif mUdUrlUğU mandan La.mareski'nin temsil et. ders yİlı başından itibaren lise 
ve t'rta okulların ders müfredat 
programlarında yapacağı de
ğişmeler! tesblt etmeğc başla-
mıştır. 

Bundan başka İstanbul ve A 
nadolu vllnyetlerinde muhtcllf 
orta tahsil müesseselerini aynı 

zamnnda mesleki tedrisat ya
pan müesseseler hnltne koymak 

Demiryolf an 
Umum müdürlük binası 

Evvelkl gün saat 11 de Milna. 
kale ve Mu!liaoore Veltlll B. Ali 
Çetinkaya devlet dcmiryollan iş. 
!etme umum müdUrlüğünUn is • 

tasyonda yapılacak yeni binası -
nm temelini törenle atmışbr. Tö-

rende Münakale ve Muhabere Ve. 
klileti erkfuıile devlet dem.iryol -
la.rı umum müdUtlUğü ileri ge • 
tenleri bulunmuştur. 

-o-

Piyangoda 
kazananlar 

Tayyare piyangosunun birinci 
keşidesl dlin bitirilmiştir. Kırk 
bin liranın talihlileri §Ulllardır: 

Tophane Boğazkesen caddesin. 
de Pehlivan apartmıanmda 2 nu
marada Bayan Kevser, Nişanta • 
şmda Işık lisesi mubayaa memu. 

ru Kini, lzmirde Srtla, Dörtyol. 
da Erzin nahiyesinde Belediye 
katibi Kadri, Konya Ereğllsinde 
zahireci Hilmi. Beyoğlu Lo"öon 
pasajında yağcı bayan Panayoti, 
Kütahya mektupçuluk kalemi ev. 
rak memuru Battalgazi, İzm.irde 
Celale. 

Onı beşer bin lira, Adapazarın. 
da GUn sokağında 26 da Hüse
yin, Taksim meydanı Köseoğlu 

apartıına.nında 4 numarada Anna 
ona.r bin lira kazanmışlardır. 

lunmaktadır. 

Şimdlllk tecrübe mahiyetinde 
çalışacak olan ve aynı zamanda 
meslekt bilgi ve sanat öğrete

cek olan bu orta tahsil mUesse
seier1nfn randımanı yıl içinde 
ve sonunda. yapılacak teftişler· 
den sonra mUsbet netice alınır
sa. gelecek yıl umumlleştlrilc · 
cektlr. 

j Dinamitle balık 
avlıyan 

Muhafaza memurlanna 
ate§ açtı 

Karadeniz boğazı civarında Ir
va. mevkiinde Rizeli Osman is -
minde bir balıkçının bomba ile 
balık avladığı görülmüş, muhafa. 
za memurları Osma.nı yakalamak 
istemişlerdir. Fakat balıkçı elin.. 
deki tüfeği ile memurlara ateşe 
başlamış ve bir mUddet çnrpış. 
madan sonra Osman bir hadise. 
ye meydan verilmeden yakalan
mıştır. Sandalda. mühim miktar. 
da balıkla bir kilodan fazla dina. 
mit bulunmuş ve mUsadere edil.. 
ıniştir. Balıkçı mahkemeye veri. 
lecektir. 

kadrosuna yeniden ihdas edile- tiği heyetin evvelce Ya~ zırh. 
cek bürolar için 7 memur da- lısmı tamir etmiş olan Sen Na. 
ha 11Ave edilecektir. Bu memur- rer şirketinden başka Penhoet ve 
ların beş tanesi maarif vekAle- Reji Jcneral gibi şirketlerle mU
ti, ikisi de husus! idare bUtce· nnsebeti vardır. 

sinden maaş alacaklardır. Rivayete göre Kumandan La· 
OnUmUzdekl haziran yeni mn ma.reskinin temsil ettiği inşaat 

ıt yılı başında maarif mUdUrlU· şirketleri Türkiyede iş yapmak 
ğU memurin kadrosunda bazı üzere Fransa. hUkmeti tarafm • 
değişmeler de olacaktır. dan teşvik görmUg olup uzun va. 

-0--

deli kredi ile iş yapmak ve mu. 
lş Bankası lskenderiye kabilinde Türkiyeden mal almak 

Şubesi maksadı ile hareket etmektedir. 
Bir müddet evvel açılan iş Ve bilhassa liman ve nhtım gibi 

Bankası Londra şubesi lô.ğvedil. nafıa işleri, tersane tesiat:r, va -
miştir. tskenderiye §Ubesinin de pur inşaatı gibi teşebbU.sat ür.e. 
kaldırılacağı söylenmektedir. Yal 

rinde çalışmak arzusunda bUlun· 
nız Hamburg şubesi faaliyete de. maktadır. 
vam edecektir. 

--o- Fransız maliye me.hafilinin 
Afyon Kongresi Türkiyede iş yapmak için hattA. 

Af yon mebusu Hamza Osman.. biraz gecikmiş olduğunu ıanıyo • 
la !ktısat Vekaleti teşkilatlandır. ruz. Bununla beraber uzun vade. 
ma müdiirü Servet Berkin ve top. li kredi ile iş yapmak Ye tediyat 
rak mahalleri ofisinden Selman- mukabilinde memleketimizden 
dan mürekkep heyetimiz beyne!. mal almak yolunda verdikleri ka. 
milel afyon kongresine iştirak et. rardan dolayı da memnuniyet 
mek Uzere dUn akşam Cenevreye hissediyoruz. 

hareket etmiştir. Cumhuriyet h1lkQmet1 Osman. 
--o- lI imparatorluğu devrinden kal .. 

Banliyö yaz tarifesi pıa muhtelif imtiyazlı §irketıeri 
-o- Havaların ısınması ve Florya. satm alarak tasfiye ederken bu 

Yeni Denizyolları ya rağbetin artmaaı yUzllnden 1~ hareketin ecnebi sermayesini 
kadroau maym pazar:tesl ~u tatbik ed ~ 

1
,l\orkutmak ve memleketimize a.-

enı kurulacak Denltyö'!l u. fecek olan Sirkeci : kuaul!çekıt1e.; it teşebbUslerden uıakla.ştırmak 
mum müdürlü v .. e ta ·n i &e i>anliyö.bıı.tu ~az ~ ş\ ?ı'f;; gibi bir netice vereceğini lddla 
Hamit Saraçoğlu hazırlanan kad- rm sabahtan itibaren meriyete etmi§lerdi. Halbuki bir müddet 
rolarm tatbiki hakkındaki tet - konacaktır. evvel İngilizlerin hükfunet hesa. 
kikleri bitirerek diln akşam An· --o- bma açtıkları on altı milyon In. 
$araya gitmiştir. Haber verildi • Kadın çoraplan giliz liralık kredi ile Almanların 
ğine göre, limanlar umum mUdür açtıkları 150 mllyon marklık m. 
lüğüne bağlı Can.kurtaran teşki. lpck kadın çoraplarının sağ k- diyı· §imdi Fransızların kredi ile 

v bd lalı zı lam olarak imalini temin etme Ultında müdUrlüge A ul • iQ yapmak teklifleri ta.klp edi • 
üzere Ticaret Odasında yapılan :# ya, munvinliğe Ali Rı?.a, muhnse- yor, bu suretle Cumhuriyet maIL. 

be şefliğine muhasebe memurla. toplantılar nihayet bulmuştur. yesinln memleketimizde kapittı "' 
..... n w. d Hazırlanan rapor Vekfilete gön 

rmdan Nail ve ewak ~.igıne e e. lasyon esaslarma dayanan imti • 
...... r Salll'- tti '"ft • derilmiştir. Çorapların imalin yazı işleri ~ı w1a n ""yın n yazlı ecnebi i§ sistemine nihayet 

ait nizamname için bu raporda 
edilmiatir. vermek yolunda tuttuğu siyaset.hı 

Ş h d 1 · istifade edilecektir. Menşe a a etname erı mana ve mahiyeti belll l>aeh Av. 
hakkında yeni bir karar -0- nıpa sermaye aleminde pek Jyf 

lhraç mallarına. ait menşe şn. Avrupa Ekspresi anlaşıldığı sabit oluyor. 
hadetnameleri şimdiye kadar a. geç geldi 
18.kadar memleketler g mrilklcri Avrupa ekspresi dlin sabah hu. Alman vapuru 

kurtanlamadı tarafından tasdik edilir ve B nüs dutıarmıız haricinde gaybettiği 
haları bir sene içinde Merkez ?.amandan .dolayı şehrimize iki Köstcnccden Almanyada Steııa 
Bankasına. gönderilirdi. Bir he· saat geç gelmiştir. limanına giderken altı gUn ene! 
yet te bunlardan taka.sa tabi o. --o- Şarköy civarında Inceburunda Jr&. 
lanlarmı aymr; buna göre mu. tnh• 1 U raya oturan 9 bin ton benzin ba-
amele infaz olunurdu. Yeni bir ısar ar mum 
karariame ile B nüshalarının ge. Mu .. du""ru·· geldı· muleli ve Alman bandıralı Mitil 

Meer gemisi, kaptanı tarafmdaıı 
ri gelmesi lçin verilef\ mühlet a:ı tnhsar umum mildUrlüğüniin sarfedilen gayrete rağmen kurt&" 
!!Örillmn .. ve 1,5 seneye çıkarıl- · b··t,.e ve kadroları İ"in An ~ "'9 yenı u :. ~ · nlamadığmdan Türk gemi kurtar .. 
mıştır. karaya gitmiş olan idare umum d H 
Deniz Ticaret Mektebi müdürü Adnan Halet diln sabah ma müeaesesinin Alem ar ve o. 

Mu .. du"' rlu'" gu" • • d. ra gemileri .kaza mahalli. ·ne gönde.. 
gehrimize dönmüştür. İdare ka rilerek tahlıs amelıyesine ~ 

Münakale ve Muhabere Veka- rolan tamamen hazırlanmt§llr. 

d lii v.. Umum mu··dur·· du··n daı·re .,,,.f'lerl. miştir. leti limanlar umum mil Ur gune ~· 

tayi ncdilen Zekiden 'boşalan Is. ni yanma çağırarak ay başından Belediye Kooperatifinde 
tanbul deni zticaret mektebi mü. itibaren tatbik edilecek yeni Belediye kooperatifi heyeti o
dürlüğüne mektep profesörlerin. kadro etrafında direktifler ver - mumiyesi bu aym 29 iıncu gaad 
den Şevket ayin. edilmiştir. miştir. içtima edip idare heyetinde mtın-

hal bulunan üç balığa seçim ya,, 

Meslekte elli yılını dolduran dok- ::;~:::..':1";:-~e;ı:-; 
. torların j·ubilesi bugün yapılacak rapo:müzakereedilecekt!r. 

Meslek hayatında elli yılı ge. 
çen yedi doktorumuz için bugün 
Maksimde bir toplantı yapılacak. 
tır. Türk dokotrlnrı dostluk cc. 
miycti reisi Neşet Osman lbir mı. 
tukla toplantıyı açacak, sonra 
bakteriyolog Fethi tarafından 

yedi doktorun tercümeihalleri o
kunacaktır. 

Halen mcsleklerile meşgul bu. 
lunan bu emektar heltimlcrimi ~ 
zln isimleri şunlardır: Opcrotör 
General HAmn, General Besim 

-=- Cuma Cumarte· 
Ömer, Cemil Topuzlu, Hafız Ce. nizbankm Ankara vapurunda :; 
mal, General ŞUkrü, Hiiseyin Maz doktorluk yapmaktadır. Muhte ·ı ~ 12 MAYIS 18 MAYIS 
lum, Tahsin. rem tıb adamı cemiyete gönder. c:ı: 22 Rcblül'cv. 28 RcbıtU'cY 

• · l d k 1- 7 hızır 8 hıaır Bunlardan Genernl operatör diği bir mektupta şöy e eme • l:l-:ı:d::==~==:--.J.:--..-.-
Hnznn bugün yaşıyan en eski he. tedir: "Hala 'bir genç gibi zinde., Vakıtlerlvasa.IEzaaı vua. E»~ 
kimimizdir. Yaşı sekseni bulan yim ve öyle çalışıyorum.,, _ 

general doktor H!zını. şimdiye Operatör Cemil Topuzlu da,! GOn•• U7 982 ue uo 
v ald 1 001• 1210 '6~ 1110 46' kadarbilfiil57scnedoktorluket. bugün 72 yaşında. oldugu h e ikindi 

1606 
S&e 

1618 
8~ 

miştir. Gene içlerin.den doktor elan bizzat ameliyat yapmakta - Ak••"' 19 ıs 12 00 1917 12 00 
Hüseyin Mazlfım da, hekimlik dır. Profesör general Besim Ö • vat•• ~ı 03 148 21 06 1 49 

müddeti elli yılı geçmiş ve bugün mer ise, hfüa çok kıymetli tıbbt lm••k U6 740 2« us 
72 yaşında olmakla beraber De· eserler vücude getfrmekted.lr. ı:.. ___ ..;.._..;.._.;;.. _____ _ 
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ltalya sulh içinde yabancı ·.son .· Habe.rı.e.:::r,_: Günlerin Peşinden: 

.. - .. ' . istilasına mı uğradı ? 

ltalgada Almanlar Dün mecliste demiryollar bütçesi kabul edildi 
Edebiyatta n1antık 

Eski ı;airlcrlkıı lıiri l;'Üylc Lıh

boyit sü~ lcıııiş: 

11.asıl karşılanıyor? Ali 

"Demiryollan 
Çetinkaya izahat 

devletin en 
verdi: Mu!! f:O k etme, lıazer eyle aza

bından hem, 
Rencı artar nğır oldukça yUkll 

hammalın. (Bu röportajı, Fransızca Paris·Soir gazetesine 
ltalyada hususi muhabiuinden gönderi :m i ştir .) 

.. . 
muessesesı haline 

bir iyi işliyen 
gelmişt i r,, Şnlrln mnksndı bil' tlcrcccyo 

mıştır. 938 senesinde 25 mll • ı·ndnı· n~ıktu·: Okuyucuyu fnzln 
yon dan fnzlaya cıkmıştır. ( B ra· kınnnc 'o liCl'\ et hıı~mn Jrn111ı
\'O sesleri). uınkt:rn ııznklnştırmnk i.sUyor. 

lı'ransızca Faris - Sofr gazete
'1tıln hususi surette ltalyaya 
i6nderdiği mu harrlrl, ltalyanın 
llluhteııt şehirlerinde ve bilhas· 
San il omada gördUklerlnl, duy-
Uklarını yazarak, ltalyadakl 

;\! ..... ... anların yazlyetlni ve ttaı • 
:an e!kA.rıumumlyeslnl şöyle 
Cbaruz ettiriyor: 

h ltaıyada Almanlar.. Onları 
l 0r Yerde görmek mUmkUndUr .. 
. /He Fransa hnududundan gelen 
rende de Uç tane var •. Penceren 

1 
acmışlar bUlbUl sesi dinliyor· 

ar .. 

lıudutta gUmrtık yoklaması 
tapıldı. Memurlar eYveıa. fran· 
{

12ca gazeteyi aldılar, çUnkU 
ı ltkaç gUnclenberl 1talyada fran 
sızca gazeteler menedilmiı:ı .. Al· 
,nıanlar bu vaziyete hayret etU· 
·,er. Maamafih mtlttefiklerlnin 

'
11 Ciddiyetinden memnun görU· 

11 '1 Yorıar: 
- !şte disip lin! .. diyorlar. 

Hir mUddet ıonra Alman yol
. ~Uhrdan biri dışarı çıktı. Geri 
l:eldttı zaman hayretini gizle· 
~hı:nedl .. Meler benden alınan 
~azeteyl şeftrcnln okumakta ol· 

Utunu görmUş .• 

d 'toı arkadaşlarım Speıianın 
0tuın olmaz manazaralarmı 

ae.., 
.. rediyorlar : 

l - ?\e gUzol memleket diyor· 
ar 

·· "e sonra tlı\ve ediyorla r : 

tiğl bir karnktcrdlr. Almaıılar Ankara, l'.? (AA.) - D. M. 
ltrdyaya nl.lfuz edebilirler: fa. ı\Ierlisl 1.ıuglln ncret Caıutcziıı 
kat ltalya onlarrn memleketi 1 başlrnnlığmda yaptığı ilk top-
dcğildlr. laııtıda haziran - ağustos 1938 

.... k kt' b d ki aylarına ait divanı ınuhascbnt 
ı eme Ya · ı, ura a · ucuz 

. raı1orunu tas,·ip etmiş ,.e clenlz-vc şırln lokantalnrm en meşhu· 

1 Aır 1 i dl S 1 

'
altı sınıfı mensuplarına verile· ruoan reıoya;;r m .. ao· 

. . cek zaıulnr ve taznıiıılr.r lıaJr. nun en mutena ycrıne Pıcne . · ~ 
L 1 11 AH 1 1 1 ı kmdaln lrnnunun bazı mndtlele· 
_ava e rec onun e c e re-ı rinin tadiline ınliteallik k"nun 

sınıleri nsılmıı;;; arnlar ı ııtla daj ' " 
F it 1 b 11 l:iyihasının birinci mUzakercsl-
ransız ve ayan ayı·a { arı 

.. ni vnpınıştır . var .. Bu güzel lokantaya Gorlng · 
Ruznanıede bulunan D D. de resmini vermiş. fakat onun- · 

ki h d D .ı;. 1 F 1 \'olları ve limanları umum mU-er ııe ense uı:. ns • n r- · 
dtirlll"tinlln ın9 malt .... ılı bUt· 

baııks Ye LloYel Baymorun re· . .0 
' " 

simleri ile birlikte bir köşede çcsının mUzakcresi esnasında 

kalmış .. sliz nlan ll)llnakall\t velclH Ali 
Çetin kaya, de,·lct denilr yolla-

Salonu dolduran faşistler bu rının umumt vaziyeti etrafında 
manzarayı zcYklc seyrediyor· 
lar. 

Devriye gezen bir Alman as
k eri şöyle dedi: 

- Bunlar sandığa kalkalı 

bizde pek çok zaman oldu ... 

Hakikaten Romada çok ga· 
rip Clklrler rnr .. Bir taksi şofö

rU şunları söyledi: 

aşağıdaki lzalıati \'ermiştir: 

De\'let demir yolları devletin 
ihtiyacı olan işleri temin etmelc 
YC aynı zamanda ammenin iş· 

icrlnl suhuletle ynpabllmek lıu· 

suslarını vazifesinin esası sny· 
maktadır. Bu idareyi elimize 
aldığımız andan itibaren bu iki 
esas vazife Uzcrintle elimizden 
geldiği kadar çalıştık ,.c çalış· 

mal;: tayız. 
19 34 senesinde Uzerlmlze al-

dığımız devlet demir yollarının 
,·arldatı 16 - 17 milyon arasın· 

da idi. Busun 39 mllyon kUsUr 
Ura Uzerindeylz. O tarihte yol· 
cu nakliyatı takriben sekiz mil· 
yon raddesinde idi. Her sene 
bu miktar muntazamnn çoğal -

- Oh mösyö, burada bir şey 
dc· ğll, bir kere de Turln'c gidip 
bakın .. Orada Alm'\ı.nlardaıı ne!· 
ret ettiklerini görUrsUnUz .. ÇUn· 
kU orada onları tanıyorlar. Ben 
bu anlaşmanın lıl r cinayet oldu
ğunu 11öy1Uyorum, yalnı7.ca l tnl· 
yan hUkQmetlnln cinayeti değil, 
!nglllz ve Fransız hUklımetleri· 

hl - Acaba burada oturanlara nln de .. Ben faşistim; fakat her 
r Ç-e,y yapabilecek miyiz? .. Uctine d e ~ilAh kıı ldı r ı rını .. 
Sordum: 

- Onlara ne yapmak istiyor
sunuz ki, dedim.. 

1 
llu sualime cevaı> \'ermedi

er. 

,. lıomada, Grand • Hotel'ln el· 
arında r eemt UnUormah beş 

llıub.nrız nazarı dikkate çarpı -
l'or .. Bunlar ltalyan değil Al -
:an .. Devlet adamlarının mu -
d ıt tazası için gelml~ler .. Rom a · 
\ l' alnızca Alm a n erkAnıharbi· 

l'eııi Yok .. 

Padoveli bir ııror sur.un t.a.h· 

sil ı;örmUş , sanat ve tarih rne· 
raklm kızı şunları söyledi: 

- Bilmezsiniz, böyle sulh i
çinde ecnebilerin lstllft.sınn uğ· 
ravarak bir müstemleke haline ·-
gelmek ne kadar gllç .. 

Mecliste bulunan başka bir 
kadın da söze karıştı : 

- Bizim efendilerimiz, t ktısa-

dt •e ask ert i stlnatkflhlarını tc· 
min için bizi Almnnlara satıyor· 
lar. Hem n Q olacak ne? .. Eğer 
mihYer mağlup olursa ke rare~l

Milli Şe.f lnöııiiııfüı Neşriyat sergisini gezcliyini yazmt.§fık. Rcs. 
nıimiz Ctmıhıırrci.~imizi sl rgi l'iıınsındmı çıkarken gösteriyor ıı\ lltrkaç gUndenberl iki yUı 

ltltnan şimendife r amelesi de 
'b 0nıadadır .. Göring'ln avdetin! 
ı:kllyorıar, Yon Rlbbentrop Mi

'llı lloda, işçi nkill Selde de Ro-

nl biz ödeyeceğiz .. Galip geldiği ·------------------------

11.datiır. Aynı zamanda bir Al
~an kitap sergisi organizatör· 
.. erı burada Gabrlel D'Anunzlo· 

'"Un l il talyanın harbe glrrnlş ol· 
tı U~unu bildirdiği meşhur slltu-

takdirde de ltalya eğlenen mn
halll, Almnnların Lunaparkı o

lacak. 

ltalyada httklm olan zihni
yet: "Bize, ail~h. n~rslnler; biz 
clUşmanımızın nerede olduğunu 
biliyoruz" kelimeleriyle irade 
olu: maktadır. ' r Un. ~anında ki Trajan banyola· 

'1
1 
harebeslnde sergilerini hazır- Nitek im anl aşmayı yapan lar· 

13al'orıar.. . Burada Göthe ve dan Kont Clano da: "Almanları 
~hıııe•e resmt elbise giydir!!· 
~ınış .. 

ı\1"-tnı gece l talyırn işçi veklll 
k illan şimendifer amelesini 
t abu1 etti .. ltalyan Yekll bir nu· 

şahsi ltihariylc sempatik değil
dirler, fakat ne yapalım siyasi 

mecburiyetler var .. " demek is· 
tem.emiş miydi? .. 

Bl!rada siyasi mecburiyetler, 

'
.ltk llöyJedl. Buna bir Alman ce-
an haikın insiyak ı ile çarpışıyor .. 

t' ., \·erdt. CeYap derhal ltalyan-
li~l·a ı::enildl. ~iddetli alkışlar .. HUkfımet: "Bundan sonra Frnn 
tı·ır lklnct Alm~n söz aldı, uzun saya, hu piç hemşeriye tama· ı 
c~lın söyledi.. İtalyancaya ter- men arkamızı dönelim." dlye 
aı1ıllle başlarken gene uzun uzun dUeUnUrken, halka şu zihniyet 

1 

b IŞJar V(I hu sefor tercllmeni n hı\kfmdlr: 1 
l\şııı l 

r·a~ < aıı sonu ıuılaş ı lını~ ola- "Fransanın hi rçolc lrnsurl:ı.rı 
tıı ki tnerasimdcn baloya gec· vardır. Hasistir, onu yliz şekil· 
~&e karar verllıll. de itham rdeblllriz, faknt ne de 

tt~lnıan şimendifer amelesi ~e- oı.;:ı hemşi reınizdi r ve Almanlar 
ı\ 11 ~ıe ltalyan maden sergisin· da daima dUşnıanıınızdırlar .. " 1 

~at lr balo \'erlldf.. ltalyada tu· 
llır bir şey nazarı dikkate çar· 

1J <>r: Herkes fransızca konu-
~·or 

..ı • \'e sl .. ·asetln uzun zaman-
\1. ltb ,, 
ı erı dcğlsmlş olmasına rağ-

Sivasta sanat okulu 
açılacak 

Ankara, 12 (Hususi) - ~lan-"C'n • 
Tr., Sene de memnuniyetle rır \"ekAletl SiYasta bir erkek 

"ns h ızc>a konuşuhıvor. Aksine sanat okulu acınaya lrnrar ver· 
·~hı ,, 

' ~l rı almanca bllmlyor ve bl· mlşti r . :.\1ektPp için lhım olan 

Görüp Düşündükçe - ,_ - ---
Bir harika 

:V1ilyarlarca tuhaflıkla dolu dünyada, bilmem ne için ''yedi 
ucube,. diye başka bir lnsnif yapmışlar? Eskiler buna "acaibi 
seb'ai alem., derlerdi. Ben, küçükken bu acaip §eylerin neler 
olduğunu bilmezken böyle düşünür, bfiyle sorardım. 

Sonradan öğrendim, ki atalarımız, acaipliğe, bizim bugün 
anladığımız manayı vermiyorlar, bu sözden aklın sınırlarından 
sıyrılan, yüreklere hayran ürperişi veren harikaları anlıyorlar. 
ınış. 

Dün, bir gazete havadisi de bana böyle bir şaşkınlık ver •• 
di. Bu haber evliliklerinin ellinci yıldönümünü kutlayan bir 
çifttir. Elli yıllık hayat arkadaşlığı, tabii bir harika sayılmaz. 
Jstatistik tutulsa, kim bilir böyle daha nice çiftler bulunur. 

İşin harikaya benzeyen, ne benzeyeni! Harikayı aşan ta. 
rafı şu, ki bu karı koc.a, elli :yıl içinde bir kerecik olsun, biri. 
birlerine yan bakmamışlar, biribirlerini hiç incitmemişlcr, gö. 
nül evinden yaralanmamışlar. 

.. Nikahta kC'ramet var .. ~öziinü çok duymuşumdur. Fakat 
bu keramete gönül lehimi gibi bir mana verilmişir, sanıyorum. 
Kavga etmemek, çekişmemek, bence hiç le sevişmek demek de. 
ğildir. Halt<.1 bana sorarsanız, en çok didişenlrin, en fazla se. 
vişenler olduklarına inandığımı söyleyebilirim. Çekişmemek, 
acaba biraz da sevişmemek manasına gelmez mi dersiniz? .. 

Yani bir sene içinde memle- l•nzlu ııınl güz ~ıl;nrmaz tliyo bir 
ketimlzde 25 milyon kUsUr in· clarlumesclhııiz \nr. Sonra "A· 
san seynhat etmiştir. Bunun 1- <hımın ki>tü ii olrıınz, meğer ki 
fadesl şudur: :\Icmlekette hn~e- züğürt olrı." süzii tlo herkesin 
ket uyanmıştır. Bu geniş seyn· mnli'ımmlıır. Bu bnhn nnsilıntln· 
hatlar, memleketin llctısndi, iç· ı·ııın gi>rc meşı·u olııınk ı;nrtiylo 
tıınal, ticari, hayatında bir lıı· f 1 ••- 1 1 k k 

1 · . . . 1 nz n u.1• o sn mn · aznııııın e· 
kışafın miltczayıt lur surette ıın •. 1 ··c d • ·ı••· 13 1 u r r; .r cı;ı uır. unun a 
devam etmekte olduğunun ifa- '"c n'·e f 1 k h 

v r u r nz n ·nzanç ırsınn 
desi demektir. 

knııılrıınnın hısam tehlikeli rol-
Demir yolları 1934 de 4000 lıll'n SC\'kt•dcbilcc<'ğiııl do inkftr 

kUsllr kilometre uzunluğunda edemeyiz. llıı itibarin şnlriıı bl· 
iken şirlcetlerden sat.ın aldıkla· rlııcl mısrnmdn ,·erdiği ıınsihııtı 
rımız ve inşa ettlrdiklerlmiz ile hoş görebiliriz. 

birlikte buc;Un 7000 kilometre· Ji'nknt ikinci mısrnı oloıyuncn 
'-'C varmıştır. (Br~vo sesleri). 
~ " in .. nn hirdenbirc irkiliyor: 

DeYlet demir yollarının böyle "l'nhu, bu nnsıl nınııtık?" de· 
bir tarafl:ın şirketlerden alın· ııwkten kendini nlıımn·or. Zlrn 
mnst ve lıir taraftan dn inşa e· • zenginin pnra.smı hlr lınınnlm 
rlllmesl dolayısiyle, sntın aldık- t ,, 11 - '" k t 1 i l 

~ır mua i agır ~·u ·c eş > ı e t· 
larımızı tahkim etmek ve tlpleş- 1 .. ,_ t'ni 11 t•• lil men n munnseuc ı ' r ur 
tlrınek tabii esas ,·azlfelerlmlz· k 1 1 ~ ·· 1 k ki lJ . n · ı n mıyor. . .. uıı ıc yo - - ş r-
den binsi oluyordu. Gene şlr- 1 tJfil t k k 1 < c rnıı ·n ınnn ı - nrnınn -
lcctlerin bize bıraktıkları hntln· t 1• 1 t 1 1 . cnp c ınez. • n .:n zeng n n ser· 
rın elcserisi de, bılhassa umu- ti 1 1 1 "k" t bih 

\ ' C n ııımn nı yu ·uno eş 

m[ harp esnasında yıpranmış ol· t kt ki t k ıır. ı c nıc - e mnn ı ·sız ,;n l n. co-
duğu için traverslerinl, rayla· il ' nz ,·er eınez. 
rmı değiştirmek, tanzim etmek 
~·c yenilemekte mUhim ,-azlfcle· Ilnmal demek bnşknlnrmın 
rlmtzden biri idi. Bundan baş· mnllnı•mı sırtı ilo tnşıyan ndam 
ita istasyonlarla hatlar üzerin demektir. Ilir lınmnlm nrknsm· 
de, daha birtakım hizmetlerin <lııki yiikiin nğırlnşmnsı onun 
yapılması da icap etmekteydi. ıstırnhmı nrhrır. l<'nknt hama· 
Rayları. IIaydarpaşadaıı başlı • lın nrknsımlnkl yiikiin artmn8ı 
~·nrak Karaköye kadar, getir • . c:nhilıinln sadece keyfini artı· 

ınlş bulunuyoruz, Bu sene pek rrr ... 
ynkmda EskJşehire kadar bit - JIASAN KU:~IÇ.A YI 
mlş bulunnacL."'tır. Dundan son· ------------
ra ömUrlerlnl ikmal elmiş olan 
rayları yenilemeye devam ede
~eğlz. Sonra birlblrlcrlne uymı· 
yan istnsyonlardaki bozukluk -

Haber bugün çıkacal< 
İcra Yeklllerl Heyetinin ka· 

!arı da tanzim etmekteyiz. Gö · rnrllo kapatılmış olan ''Haber'' 
rilyorsunuz ki bazı yerlerde so • arkndaşımızm bugUndcn ltlbn
ğuğa ve sıcnğa, yağmura karşı ren tekrar intişarına. mUsnnde 
ihmal edilmiş istasyonlar yar - edilmiştir. 
dı. Bunların önUne merkez -

1 k lı ık i DugUnkU Halıcr'de dört lisan 
sunı urme yapara y - a ın g · 
diş ye gelişini ve istirahatıarını Uzerlno resimli ansiklopedi bar;· 

temin etmek lstedik ve ne yap· lıyacn ktır. 

mak lAzımsa yapıyoruz. Sonra 
istasyonlarda zahire muhafaza- ------------ -

Müreftede zelzele sına mahsus olan hangarlnr her 
tarafta perişan bir Ynziyette idi. 
Bunları da bir ı>rogram dalıllln· Mtirerte, 12 (A.A.) - Buglln 

snnt 7.20 rnddelerincle gUrUltU· de muntazamnn her tarafta alt· 
lU bir zelzele oldu. Zarar yok

lnrıııı parkelemek Ye betonln
tur. mnk suretiyle, dağınık ve peri· 

şan vaziyetleri de izale suretly- =======;====== 
le bu cihete elıemmiyet \'Crdilc tır. GörUIUyor ki hiç bir vazife~ 

yl Hımnl etmemekte Ye ehem-Vc olduk~a mühim bir ıucsnfe . 
ı ı t t · b 1 D'k mlyetıc her ışe bakmaktayız, 
Le \:R e nıış u uuuyoruz. ı · 
ı t d i .. 

1 
. . k' Teferruat üzerinde fazla izahat en o ersen z gorece <sınız ı, 

vermeğl ltizumlu görmtiyorum. 
istasyonlarımızda.ki lınııgarla -

Elhasıl demir yollnr idnrcsl, ra şimdi arnba yUklU bevglr gi-
bi 1 ' · yUksek meclise teminat olmnlt 

şey er sokulmamaktadır. Bir U ö 1. b'l. 1 ki d 1 ti zere s y ıyc ı ır m , ey e n 
de su mtişkUlf'l.tı vardır. 1stas - f 1 1 1 u 1 h 11 en y ş eyen m csseses a • 
yonda gerek sefer hareketleri 1 i t' r 11 ftlb ne gc m ş ır. ersonc n· 
\'e gerekse yolcular için su çol• 1 riyle tam bir intizam ve mesle· 
mllhlm bir mesele olmuştu. Du w b ti t t 1 dil 1 ı;c mer u ye am n e m ş· 
kireçli sular için icap eden fen· tl K 111 1 t 1 Ut h kk r. ene er ne e rn a • ı 
nt tedbirleri nlclık ve almakta 1 B .M ...... 11 ı b Yeren rnnunun . • mec s n· 
ulunmaktayız. ce tnsdik edilmesi Ye tekaUt 
Elhasıl bu lmnr ,.e inşa tan· haklarını tmin ettiğimiz iı;ln da· 

zlm nolctasıııdnn, hatlnrrn tiple- ha fnzla emniyet ye huzur için
riııi ve \'azi,retl eriııi lslılh ııolüa· do bULUıı vnrlılilnriyle, çoHık \"O 

sıııtlnn esaı; olaral( ne lfızımsa cocuklnrlle hu mesleğe bağlan· 
bunlnrı yapmaktayız . mışlardır. Tam Iılr intizam lle 

Sonra tarife hususunda da işl erimizin cereyan etmekle> ol
hcr lıususta elimizden geldiği duğumı söyllycbllirim. (Bravo 
kadar tarifelerimizi de ıslah et· sesle>ri) 
mekte devam etmekteyiz. .A li Çc ti nkayanın bu fznhnhnı 

Bir fikir vrmiş olmak için lakılıen bazı hatipler l;:Urstıyc 

kısaca şunu dn arzedeyim ki, gelerek demir yollarımızdaki 

evvelce Ankarndan lstanbulajinkl 3afı takdirle i~nret oclcrC'k 
lrndar mesclfl lıirhıcl mevld gi·jbnzı t emC'nnil.c' rde bulunmuşlar· 
diş 24 - 26 lira idi. Bugün bu ııa- clır. 

r:ı ile gidiş \'e ı;eliş temin edil· Ye mY.Z'illi.<'l"ClN rr,_,.,mıwla mC'z 
m0ktdelr. lti'ır umumt mUclUrllif:;llı• hli tç<' : ~ 1• r "arsa onlar dn kullan mt- t ezgiih Ye ala.tın mllbayaasıııa 

~u ·. llu soğrafl vaziyetin do· başlanmışt ı r. Tedrisata gelecek 
ıa~~ ı 

Tramvayda, yolda, vapurda nç bir çift gözün gelip karga 
gibi, sevilen bir yüze konduğunu görünce, sinirlenmez misiniz? 
Bu takdir, hayranlık, istek dolu bakışlar, kadın mesamatında 
kızıl bir gurur dalgası koşturur. Tesadüfle bunlar gözgöze de 
gelebilirler ve siz bunu görmüş olursunuz. Şakaklarda vınla.. 
mala.r başlar. Bu, ıgelişi güzel bir kulak çınlayışı değil, beynin 
içinde esen kuduz rüzgô.rlarm sesidir. I\:avga dediğin de bun. 
dan çıkar. Elli sene bir tek kere gagal~madan yaşamnk bana 
i§tc bun.un için bir harika gibi göri}ndü. Şu halılc kitaplara geçsin, 
t ur ist ka.taloglarmn yazılsm dünyanın sekizinci harikası ts. ; ı~şrn dah aynı şekilde yüzde si t:ıı:;,·iıı cclllrrC'k blriııd c01 

l 20 • 70 arasında ucuzlntılmış- yo uilınyC'L verlJmiştir. t:ıU ve ns ırların tak rlye ~k.-ıene 1.ıaşla nacaktır. tanbu ldadır. Hakkı BWuı Gezgin 
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~~=e 
fa;!::~j~S~~!ra Mviffi gbir~c;~şne t~k,;;;~z Dav.is k U pa Si 

Dursunbey, (Husust) - Ka· t 1 
.~~~~~::·r~~:·.~:::··.,ı;~~~ı~ Dün sabah şehrimize geldi en 1 S m 8 Ç arı 
ılıştUr. Avrupa gUreş şampiyonluğu şunları söylemiştir: Macarlar Romenleri, Polonyahlar Horandayı 

Vak'a şOyle cereyan etmiştir: mUsabakalarına lştlrAk ederek - MaJCım olduğu gibi bu defa. y ( 1 d f 1 ' 
Orha·nell kazasının Kebir kö - be~lncl olan TUrk ?ı1flıt GUreş ) alnız Jkl lklncillkle şampiyon· UQOS aV ar a r andalıları yendİİer 
yUnden seyyar satıcılık yapan t:ıkrmr, dun sabahki Romanya lul:ı.. mUsabakalarmdnn dönUyo- )tncnrlstan • nomanyn Lehistan bundan sonra Al-

lbrahlme nJt iki hayvanın Be -f nıpurJyle şehrimize dönmUştUr. n z. Şimdi Balkan güreşleri ı- BUkreş, (A.A.) - Romanya . nıanya ile karşılaşacaktır. ı 
ğilderesl kenarında başıboş 00• Güreşçileri Tophane rıhtı- çtn çalışacaktır. Bu gUreşler Macaristan da,·is kupası karşı· YugoslıwyR . Ja·lamln 
!aştığı ıgOrUlerek şllphe edilmiş mında beden terbiyesi İstanbul 24 Temmuzda BUkreşte yanı], ... Jn~mnlarında Macarlar 3·2 galip A ,... •• • gram, (A.A.) - Yugoslav-
''e vaziyetten jandarma haber· nımtakası erk!'inlyle birçok spor ('aktır. Bu mllsabanklara gldn- ., azb·ettedirler. ı 

v J ya · rlnnda karşılaşmalarında 
'lar edilmiştir. cu karşılamış ve kendilerine bir cek takımrmız 28 Haziranda Son neticeler şunlardır: Yugoslavlnr 2-0 gnllp vnzlyet-

.Tandnrmıı 0 mevkide araştır- buket verilmiştir. Ankarada yapılacak olan TUrkl- · Rumen Koralufüı, Gnvrl'yl tedlrler. 
malıı.r yapmış ve Beğllderesl i· Kendisiyle görUşen bir mu· ye birinciliğini kaznnanlardnn 3-6, 8-6, 6-4, G-2. K · 
çlnde ağaçlara takılı birisini ö· harrirlmlze kaflle reis! Vehbi seçilecektir. Macar Asboth, Şmidt'i 1-6, l\ etıceıe;: 
ıu olarak bulmuştur. lltlc, .Rogers'I 7- 5, 6-2, 

Muayene neticesinde bunun 
seyyar satıcı İbrahim olduğu 

anlaşılmış, ltafasrndan ve bu· 
run üzerinden aldığı kuvvetli 
darbeler tesiriyle OldUğU tesblt 
cdllmlştır. 

.Tnndarma faHI bulmak Uzere 
o ciTardakl tarlalnrdn. satıcıya 

ait kft.ğıt, boncuk vesaire gibi 
şeyler bulmuş, bunun UzcrJne 
hemen tarlanrn snh1b1nin ifade· 
sfne başvurulmuştur. 

Matbuat takımı Barutgücünde 
6-2. 6-3, 6-8, 6-1 mağlnp et- ::- 6, 3-6, 6-S. 

mlştlr. Puncec, Egan'ı 6-2, G-0, 

Yarın Bakırköyünde 
Dundan sonra l\Iacarlıstanla 6-• mnğl\'ıp ctmlştlr. 

Yapılacak maçlar 
oynanıyor 

BarutgUcU snahsında 14·5·939 
Geçenlerde Şeref stadında 

pazar gUnU yapılacak mnclar: 

'Yugosla..-ya lrnrşılaşacaktır. 
Uolandıı • Lehistnn 

Varşovn, (A.A.) - Holanda · 
Lehistan ekipleri arasında ya· 

yapılan mUsabnkada Beşiktaşlı 
ihtiyarları mağlQp eden meşhur 1 - Bakırköy Halke"infn ter· pılan karşılaşmada Lçhlllcr 4·1 

galip vaziyettedirler. 
matbuat takımı yarınki pazar tip ettığt kupa maçının dördlln· 

C'ı'1 gUnUn neticeleri şunlar-
gUnU de Balcırköyde, köyUn es· cU haftası. dJr: 
ki sporcularından kurulacak 
bir ekiple lrnrşılaşacaktır. Fatih • Şişli Halkevlerl ara- Tloczysnski, Van Swel'I 13-

Maç, BarutgUc!l stadında ola- sında saat 16.30. 11· 4-6, 6-3, 6-2. 

• • • 
Vl11badende yapılmakta olan 

c,ntc· nasyonal tonts knreılnş

'nasında, de Stcfunl • Taronl 
çfrti, Reuthner Göpfert <:iftlnl 
14-12, 6-4, 2-6, 0-G, 7-6. 

Çift kadınlar arasındaki kar· 
şılaşmalarda ise: Alman Engcr, 
Yugoslavya. Florian c;l!tl, Bar· 
tels • Dfetz çlrtlnt 6-1, 7-5. 

•v 
ABONE J'AHWESl 

Aylık 

3 ııylık 
6 aylık 

1 yıllık 

lltmlcl:eı 

ic'inde 
95 

260 
475 

900 

Jfrmtektl 
dıırnda 
155 J{r. 
~25 • 

820 " 
1600 .. 

fıırıreden Balkan Birli~! 

lrırı oyda otuz kuruş düşfiJOr. 

Po51a blrliAlne ı;irmcyco yerlere 
ayda yetmiş beşer kuru~ r.artı· 

medilır. 

Abone kaydını bildiren mek· 
tup \"e lclgrııf ücretini, ııbone 

parasının posla veya h:ınkn f)c 

yoll:ıma ücretini idare kendi n· 
zerine alır. 

J'ilrkiuenin her po&ta mtrl(e:indc 

VAK/T'a abone 11cuılır. 

Adres değiştirme OcreU 

25 Luruştur. 

11 .• AN ÜCRETl .. ERl 

Ticaret ilfıalnrının santim • 
satırı sondan itibaren lltın say· 
!alarmda 40; iç sayfalarda 50 
kunış; dördllncü s:ıyf:ıd:ı 1: 
ikinci ve OçfincOde 2; hfriocldc 
4; başlık yanı kesmece 5 llrıı· 

dır. 

Büyük, çok devamlı, kUşeJI, 
renkli illin verenlere ayn ayrı 
indirmeler yapılır. Resmt ilfınlıı· 
rın santim • salın 30 kuruştur. 

Sorulan suallere cevap veren 
tarla aahtbi Mehmet: 

"Satıcının ntlarmı nfyon tar
Inınna saldığından banu gören 
karısınrn mani olmak istediği -
nf, satıcı lbrahlmln lrnrıya te • 
cavuz etmek istediğini gördU -

cak ve bu rnUhlm (!) musaba- Mıı.wrowskl, Hughan'ı 0-6, 
2 - Matbuat Takımı - Bakır- 6-3, G-4, G-2 ma~H\p etmiş· 

kadnn sonra ıdn Hnlkevlerl tur· köy TeknUtleri ııaat 15 de. tir. 
nuvasının cidden enteresan bir 
kt..rştlnşması olan Şehremini • 

( VAKıf NMOsABAlfASI 

Erkekler arasındaki final 

karşılaşmalarında: İtalyan Do 1 
Stefanl, "morlkalr Hnrrle't G-4. 
8-6, o- 6, •-6, 6-4. 

TiCARi MAHİYETTE OLMIYAı-: 
KÜÇÜK tLANT.AI\ 

Bir defa 30, iki defası 50, OC 
defası 65, dört defası 75 ve on 
defası 100 kuruştur. Oc aylı1' 
i!An verenlerin bir deftısı hcdıı, 
vadır. Dört satın secen J!Anlarıo 
fazla satırl:ırı beş kuruştan he
sap edilir. 

Ş!şll maçr ynpılacaktır. 
Matbuat takımı ttzalnrı -

ğUnU ve nihayet satıcının arka . Kaptanlığın evvelce gazetemtz
ııındnn koşarak dere kenarında de çıka'n tebliği vcçhile - pazar 
kafasına tnşla vurmak suretly- sabahı saat on birde Sirkeci Is· 
le dereye yuvarladığını itiraf tn&yonunda toplanarak Bakır-

etmişUr. köyüne hareket edeceklerdir. 
Bunuıı Uzerlne, suçlu Meh- Gazeteciler eklpl 19 Mayıs 

met yakalanmış ve hakkında cuma ıgnnu saat tlçte de Şeref 

tanzim edilen evrakla birlikte stadında Beşiktaş mUtekaıtle· 

cumhuriyet mllddelumumlllğl - rlyle revanş müsabakasını ya· 
ne verllmlştır. pa.caktIT. 

Çok kısa bir zamanda bu c;ap· 

raşık clnnyetl meydana çıkaran 
kazamız zabıtası takdire lAyık· 
Ur. 

Güreş 
!stnnbul mıntnkası grokoro

mnı gilreş blrlnclUğl mUsaba
kalnrı yarınki pazar gUnU saat 
birde SUicymanlye klUbUnUn 
Şehza.debaşındakl lokalinde ya· 
prlacaktır. 

Süleyman iye 
kupası 

tlônci hafta maçlan 
yarın yapılıyor 

SUleymanlye klUbUnUn sta.d 
ı:ıUoUrlUğU tarafından tertip 
edilen ve on klllblln lştırAk otu· 
ğl iki devreli llk maçlarının l· 
kinci lrnrşılnşmnları da yarınki 
p:ı.znr gUnU SUlcymanlye saha· 
smda yapılacaktır. 

Du haftaki karşılaşmnlar şun 

lnrdır: 

Futbo1, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 

Futbo1cıı Fahri ( Ankaragücil) 

Ilcinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin: dördüncüye: - Bir tapka; beşinciye: - Bir aenelikl 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağı; 4 kiJiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer ıişe bil· 

yükkolonya; 15 okuyucumuza. birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
§iye birer tuvalet sabunu: aynca 150 ki~iye muhtelif citı8 he. 
diyeler. 

:'ndm:ar arasında: Ulletclm, 
Svhumı..eann'l G-4, 6-3 mağl(lp 
etmiştir. 

• • • 
Modena, (A.A.) - Italya, Al

man ve Macar kadın tenisçileri 
tıra!ında yapılmakta olan tenis 
knrşılaşmalarında: 

Kacppel • ?ı!Ullor Alman ka· 
dın çitti, AzUagyl • Somogyt Ma· 
ı·ar eklplni 6-•. 6-3. 

İtalyan Bayan So.ndonlno, 
ı~ııcppel'i 5-7, 9-7, G-3 mağ-

l~p etmiştir. 

Umumi ta..enifte: İtalyanlar 

5, Almanlar 4, Macarlar 1 puan 
alnırşlardrr. 

Haydarpaşa .. ışık 
Takımları bugün final 

maçını Taksimde 
yapacaklar 

Hizmet Jcuponu aetlrenlert 
küçük ildn tarl/ed ufizde !5 
lndirlllr. 

Vakıl hem doğrudan doğru· 

ya kendi idare yerinde, hem An· 
kara caddesinde \'akıt Yurdll 
altında KEMAI.EDD1N lREN 
llAn J1ürosu eliyle UAn kabul 
eı'ler. (Baronun telefonu: 20335) 

Alemdar sınemas 
1Kt FtLM 

Kutup Yıldızı 
(Sonya Heni) 

Çifte Avcılar 
(Lo1·el Hardi} 

en enteresan ka.rşılnşınası oll' 
caktır. 

Bu mUsabnkaların galipleri 
28 ve 29 mayısta Ankarada ic· 
ra edilecek olan TUrklye gUreş 
ı,amplyonluğu karşılnşmalarrn • 
da şehrimizi temsil edecekler -
dlr. 

Yarınki gUreşlerln hakemle
ri: Refik HaUpoğlu, Yunus Ars· 
lan ve Reşat yapacaktır. 

Saat 11.30 da Altıok - EyUp; 
S=ı.at 13.15 de SUlcymantye • A
krnspor; saat 15 ~o Davutpaşa • 
Alemdar; saat 16.30 da da Şiş· 

11 • Topknpı. 

htanbul mektcpltlerl futbol 
t.ıkrmları arasında tertip edil· 
miş olan futbol turnun. maçla· 
rının sonuncusu bugUn Taksim 
Etadyomundn, turnuvanın flna· 
lltesl olan I:Iaydarpatıa fle Işık 1 Müsabakaya ıştir~k Koponu : _ 69 - ı · liseıerı ara~ında yapılacaktır. 

_ ( Hakem Feridun Kılıcın ldnrc 
... _________________________ ------------ edeceği bu musabaka mektepli· 

Maç sant ticte haşlıyncaktıt· 
Haydarpaşa - Işık futbol xııd1 

snbakasrndan evvel (saat 2 ôC 
k1z talebeler arasında atış Jtllr 
şılaşmaları, futbol mncındtı0 

sonra da gene krz mcktepınerl 
arıısında mantah Ye mnnlıtll1 

lloşu karşılaşmaları yapılacıı~ 
tır. 

... 

Karamazof Karde 
Yazan: Do.stoyevski 

... ,,. 

Ne güzel fikir değil mi .. Hem bili-
yor musun ki ben sosyalistim Smurov? 

Smurov: 
- Sosyalistlik te nedir? 
Diye sordu. 
- Herkesin müsavi olması, izdivaç 

kanunlarının kaldırılması, isteyenin is. 
tediği dine girmekte serbestliği, yasa ve 
töreler.de umumun temayüllerine uy. 
gunluk ... vesaiI'e, vesaire ... Ama, anla
mak için sen daha pek küçüksün ... Ha. 
va çok soğuk değil mi? .. 

- Evet, sıfıtlian aşağı on bir derece. 
Babam biraz evvel baktı da ondan bili
yorum. 

- Bilmem sen de farkına varmış 

mısındır Smurov, kış ortasmda hararet 
derecesi yirmiye, hatta .daha aşağılara 
düştüğü vakitlerde de, ilk soğukların 
başlc!.:lığı zamanlardan daha az üşünür. 
İlk km' yağıp da lbuz tuttu mu, termo
metre çok düşük olmasa da yine çok 
üşüyoruz. Bu hal, soğuğa daha alışama. 
dığınm:ın neticenidir. İnsanda her gey 
alışma,ğa ba.ihdır. Hatta seyahat ve iç. 

timai akidelr-r bile. Hele şu entipüften 
herife bak ... 

Kolya, böyle liiöyliyerek uzun boylu, 
iri yapılı bir köylüyü gösterdi. Arka· 
sın!da koyun postundan yapılmış bir 
kürk vardı. Tüyleri içerde, .derisi dııar. 
da olan bu kürklere onlar, tülüp der· 
!erdi. 

ArabaSinın yanında durmuş, ellerini 
birbirine vurarak ısınmağa çalışıyordu. 
Sakallarırtia bir kırağı tabakası vardr. 

Kolya, onun yanmdan geçerken alay-
lı bir sesle: 

- Ba'balık, sakalın donmuş! 

Dedi. Köylü, umulmaz bir incelikle: 
- Daha başka donan şeyler de var. 
Cevabını verdi. Smurov: 
- Takılma kuzum bunlara: 
Diye yalvard•. 
- K,.Jrkma, darılmaz ... Saf ve iyi yü. 

rekli adamlarldır bunlar, köylüye döne. 
rek vedalaştı: 

- Merhaba Matyol 
- Merhaba! 
- Senin adını bir hayrr için mi 'böy-

le Matyo koymuşlar, Matyo? 
- öyle ya ... Bunu ıı.cn bilmiyor muy

dun 
- Hayır, lif olsun diye sormuştum. 
- Şuna bakın hele ... Berki de mek· 

tcpliain ıen 1 

- Eveti 
- Sana orada dayak atryoıılar mı? 
- Elbette! 
- Kuvvetli mi vuruyorlar bari? 
- Eh, öyle olduğu .zamanlar da var. 
Köylü, l:ierin derin içini çekerek sa

fiyetle söylendi: 
- Dünyanın hi~ bir köşesinde rahat 

yok! 
- Alahaısmarladık Matyo ! 
- Uğurlar olsun yavrum.. Sen iyi 

bir çocuksun! 
iki arkadaı yollarına devam ettiler. 

Kolya: 
- Ne mükemmel tip, değil mi? .. ele. 

di. Bu köylülerle konupnak benim ho .. 
§Uma gidiyor. 

Smurov: 
- Niçin mektepte bize dayak atıV:h

ğınt ıliyliyerek adamcai:'lzı aldattm. 

- Hoşuna gitmek için? 
- Hoşuna gitmek için mi? .. Bu da 

ne biçim laf? 
- Smurov, bilirsin, ki ben leh deme. 

den leblebiyi anlamıyanların vır vır et
melerinden ho;lanmam. Kaleme gelmeı: 
ıeyler vardır. Bunlar hisesdilir, tarifle· 
rine kalkııılmar. Basit adamlar ve halk 

kr turnuvasının muhakkak ki 

~-- G 

tabakası, mektep çocuklannrn falakaya 
sekilmcsi lazım geJ.:iiğine kanidirler. 
Ve onlara göre, dövülmiyen çocuk a. 
dam olmaz. Eğer, ben ona yeni mek.. 
tepte dayak olmadığını söyleseydim, a
damcağız üzülecekti.. Hem dedim, ya, 
sen bu i§lerden anlamazsın. Halktan o~ 
lanlarla konuşmak kolay değil. Onların 
ruhunu bilmek gerek. 

- Peki ama, Allahını seversen alay 
etme şunlarla. içlerinden kaz kafalının 
biri kızacak, başımız derde girec~k. 

- Korkıyor musun? 
- Doğrusunu intersen, evet ... Eğer 

başımıza bir iş geline babam küplere 
binecek. Daha bu sabah seninle konu§· 
mamı yasak etmişti. 

- Korkma, hiç bir belaya uğramıya
cağız. 

Kolya bu teminatı verir vermez, bir 
köylü kadına seslendi: 

- Gün aydın Nataşa 1 
Henüz tazeliğini kaybetmemiş bir 

kadın olan satıcı: 
- Nataşa mı? .. Benim a.drm Nataşa 

değil, Maridir. 

Diye çıkıştı. 
- Hadi öyle olsun, sana (ta Mari di. 

yelim, fena bir isim değil. Allahaısmar. 
ladık Mari! 

- Ah yaramaz seni... Bacak kadar 
boyuna bakmadan etalemle alaya kalkı
yorsun ha! .• 

! 3 

Kolya, sanki ilk sataşan kadmmı~ f 
bi: 

- Şimdi vaktim yok ... Bunun besi' 
hım gelecek pazara verirsin. 

Dedi. Kadın: 
- Gelecek pazara mı?., Ben mi Jıf 

sap vereceğim? .. Sana ben mi sataş~ 
ki? .. Hadi, haldi, senin ne yaramaz 
çap km olduğunu herkes biliyor! ... St· 
ni yatırmalı, atmalı kıçına sopayı. 

Karşılığını verdi. 
Satıcı kadınlar arasında bir kahkııfı' 

sağanağı koptu. Bu sırada k<lrşıki ".:. 
merin altından uzun boylu, solgun :>,u. 
lii çopur bir adam çıkageldi. Başında ~ 
perli bir kasket vaı1:lı. Şehirde kiınsefll'' 
tanımadığt bir yabancı idi. Kim bilir ıı~ 
ye kızmıştı. Kollarını sallıyor ve lbirt 
viye: . 

- Ben seni biliyorum! .. Ben scrıi 1>1' 

liyoruml 
Diye bağırıyordu. 

~,ıv 
Kolya, ona baktı. Bu adamla he ~· 

gi bir yerde alay ettiğini hatırla)Tt'l ~ 
yordu. Her geçtiği yerde !iuna buıııt ~ 
kadar çok sataşmak adeti vardf, t:JI 
hepsini ayn ayn tanımasına imkAfl 
yoktu zaten ... 

Alaycı bir tavırla: 
- Beni tanıyor musun? Galiba ,tJ 

yorsun babalık 1 
Dedi. Meçhul adam: 
- Evet tanıyorum, tanıyorum! 

(Devamı 'Var) 
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:a ılk defa olarak Ankara, 12 (A.A.) _ Büyük CEHENNEMDEN DONOŞ Radyoda konuştu Millet Meclisinin bugün Abdül-

-3 

1 halik Rendanın başkanlığında yap
Vindsor DUkU gecen akşam tığı ikinci celsede Başvekil Dok. 

----··------"' Verdun'dan rndyo vnsıtaslyle tor Refik Saydam a}kıglar arasın. 
~ha mükemmel bir şey ortay.a 

0Ydu: Dinamit filminde şampı. 
i'on. Burke Mc. Gee'nin karşısı
ba Çıkarılır ve bir dövüş sahnesi 
~tlip edilirdi. 

Con Karsona boks bilip bilme. 
~ihıi sordular. Mektepte ik:11 
il Sporla uzunca bir zaman ug. 
~tığını söyledi. BUJ\un Uzerine 
etıdisine bir başlık ve bir eldi -

~etı Verildi ve şampiyonla iki ra. 

11\uıtıuk bir maç yapması rica o. 
lllıdu. 
ltinge çıktıgx zaman Con Kar

loıı ÖlUın terleri döktü. Onun ~lk 
~tlı.eceri Simon Luki eimdi Mc. 
~·nin menaceri olmuştu, ilk sı. 
l'alataa. oturuyordu. Ufak tefek, 
hastalıklı, sivri burunlu ve ko -
Caıı:ıan ağızlı bir adamdı. O ka • 
~ ?rıiyop idi ki, çok kuvvetli 
~Ötlük camlarının dı§ından bakıl 
ığı zaman gözleri kaf atasmdan 

dt&arı firlamış gibi gelirdi. 

_ Allo! Amerika Birleşik Devletleri lle da kürsüye gelerek aşağıdaki be-
Kekrr bir ses cevap verdi. ln- bir konuşma yapmış ve bu ko· yımatta bulunmuştur: 

sanın içine emniyet gelmiyordu. nuşmasında hlşscdillr bir heye- Muhterem arka.daşlarım, 
- İlanınız üzerine telefon edi. canla halkı ldnre edenlerin sul- Avrupadaki siyasi ve askeri ve. 

yonun. Ben Con Karsonun varis. hu korumak vnzlfelerlnln mec- kayiin, son zamanlarda, ne yolda 
lerindenim! buriycti kanaatini ifndc etmiş· ve ne süratle inkişaf etmiş oldu-

- Bir mahkeme hu~urunda bu. tir. ğu malumunuzdur. 
n.u isbat edebilir misiniz? Vindsor DUkU bugUn beşeri- Dünya sulhunun büyük ve kan-

- Fakat ... şüphesiz.. yetin Uzerine çöken mUthlş l'ı.· h vakayi ile haleldar olmaması, i. 
- O halde hemen beni görme- lubet karşısında halkı idare e- dare mesuliyetini ellerinde tutan 

ğe geliniz .. Lekont Road, 99.. denlcrin dnhn geniş bir anla- devlet adamları için en mühim ve 
Karson cebine kocaman oto _ yışla hareket etmelerini temen- en !dikkate değer mevzu teşkil e. 

matik bir tabanca yerlc§tirdi. O nl etti ve bu bUyUk vazifeleri- diyor. 
s1rada bir ses i;itti: vakti geçemeden başarmaları- Memleketimizi, yarının tehlike-

- Con! .. Con! •. tabanca ile ne. nr .Allahtan istediği neticesine Ii hadisatmdan milmkün mertebe 
reye gidiyorsun?. vardı.. uzak bulundurmak ve Avrupada 

Bu Anna., "Küçük kız karde.şi,, Vindsor DUkUnUn yapmış ol- ve bütün dünya.da ba,tgösteren ih. 
idi. Taın tabancayı cebine koyar. duğu konuşmanın şayanı dik- tilnflar önünde sulhperver siyase
ken kap1dan girmişti. Omuzları. kat k1Sımlarmı aynen alıyoruz: timizin aamimt bir tezahlirU olan 
nı silkti ve tabancayı aldığı ye - - Bu akşam size Verdun'dan, bitaraflığı muhafaza etmek Cum
re bıraktı. Genç kız ona doğru birkaç .gUnmU ziyaretine has- huriyet hükumeti için esas siya. 
atıldı. Ve sonra delikanlının iri rcttiğlm bu en bUyUk harp mey- seti teşkil etmekte bulunuyordu. 
güzel gözlerinin içine bakmağa danından hitap ediyorum.. Bu- Fakat hfildiutın Balkan yarım a. 
başladı: rada ve diğer birçok harp mey- dasına intikal etmesi ve Akdeniz 

giltere ile yanyana yürümek ve 
yer almak için bugün millet vekil. 
!erinin müsaade ve tavsrbini iste. 
meğe gelmiştir. (Bravo sesleri ve 
alkışlar). 

İngiltere ile, büyük tecrübeler
den geçtikten sonra, araıruzda te
essüs eden kuvvetli ve samimt iti
mat ve dostluk bağları, büyük 
Meclisinizin muhtelif vesilelerle 
tnsvibine iktiran etmiş ana siya. 
setlerimiz.den biridir. 

Bu metin rabıtalar, politikaları. 
mızın inkişafırlda birbirine hiç bir 
vakit zıd olmıyan bir görüş ve 
düşünüş tarzında müşareketimizi 
temin etmiş ve iki hükumeti, bir. 
çok mühim vesilelerde bu görüş 
birliğinin feyizli semerelerini ikti
tafa muvaffak kılnuştır. 

Biraz evvel arzetiğim veçhile, 
Avrupadaki mühim hadiselerin 

Dünya buhranı içinde mevkii 
çok nazik ve rni•him olan Balkan 
yarım aıdasında müttefiklerimizle 
mevcut münasebetlerimizin her 
~amanki samimiyetle devam ede
ceğine ümitva: bulunuyoruz. 

Sulh yolunda <laha müessir bir 
şeid,de çahgmak için yer almış o
lan Türkiye, tam manasiyJe bir 
sulh unsuru olara kurulan Balkan 
Misakında yeri değişmemi~tir. 

(Bravo sesleri). Yine ümit ve te. 
menni ederim ki, Balkanlarda. 
Balkan menfaatlerini koruyan 
blok, daha genişlemek, vazi(esini 
daha velflt şekilde yapmak frrıatı. 
nı bulsun. 

Her zamanki ilham ve tasviple. 
rinizle inkişaf eden siyasetimizin 
aynı direktiflerden mülhem bu
gUnkU tezahürünü tasvip ve tas
dikinize arzddcr ve Millet Vekil-
terinin biraz evvel okuduğum be. 
yanname üzerinde açık reylerini 
kullanmıllannı rica erlerim . ., 

Baıvekilin sUrekli al'kışlnla 

kartılanan bu beyanatından ıonra 
Saffet Ankan, Fethi Okyar ve Ge. 
neral Kfimn Özalp söz almışlardır. d İlUrke Mc. Gce köşesini terke

etkcn gülümsüyordu. Karson 
~ltııu dU§ündU: Eğer eski metot. 
~atından birini kullanırsa, Burke 
endfsini derhal tanıyacaktı. 

- Con! .. Birisinden mi kor - dnnlarındn milyonlarca insan -:mniyetinin milli hayatımızda ken 
kuyorsun ?.. ıstırap çekmiş ve ölmüşlerdir. disini yeniden hissettirmesi anm. saslı ve daha devamlı bir el birli. 

- Fakat .. Hayır kardeşim. nıc kimse namına söz sBylc- dan itibaren hükumetimiz, kendi-

cereyanı esnasında ve hassaten en
dişebahş olan vekayi Balkan ya
rıma.dasına intikal c!der etmez bil. 
kCimctinizle, İngiltere hükumeti L 

rasında samimi bir müşavere baş. 
lamış ve sulh ve emniyet gayesin
de birleşen fikirlerimiz, iki mem
leketin mukadedratında daha c- Ankara, 12 (A.A.) - Minet 

Meclisinin bugünkü toplanhsında 
Baıvekil Doktor Refik Sayldamın 
beyanatı müteakip Hariciye encii
meni reisi Saffet Arrkan (Errln
ca.n), Fethi Okyar (Bolu), ve Ge
neral Kiznn Özalp söz alarak aşa
ğıdaki beyanatta bulunmu§lardır: 

Stüdyo direktörü: 
- VimTikt, dedi, demir leb. 

iebııtn nasıl yutacaksın bakalım! 
Gong çaldı. Karson, kendisine 

l>ek gUvenemiyen bir amatörmü§ 
~hl lllUtereddit adnnlarla. ilerle. 
~ l3urke, Conun çenesine sert 

hır sağ indirdi. Darbe delikanlı. 
~ 8arstı ve arka.ya. attı. Fakat, 
Qil!Pi .. ;_. to t·ı· b 0 ak ··ı· o~ım o ma l ... ır su a -
i:ll lle Burkeye bir sağ kroşe 
~ ledı ki şampiyon sersemledi. 
~~· ~övdesine inen mUthi§ bir 
i-~ ta.kip etti. Burke ringin 
~1'ı~ yuvarlandı ve lcaf ası ye
d Çarptr. Seyirciler hayretlerin. 
en Çılgına dönmüşlerdi. 

il l!~an acı .acı ırlllüm~k 
.eti gittiğini gördU. Burke ye -

tı~en. fırlaını§ ve üzerine atıl -
~lt. Karson, onun şiddetli hü -
'una kll"§I kendisini müdafa. 
~ bulundurdu. Burke'nin bir 
ti--g krO§esi çenesine bir dinamit 

1,,~~ indi ve Knrson yere yuvar. 
;:uı. Gözlerini bir müddet aç • 
~ı. Açtıktan sonra da bir müd. 

1 halının üzerinde uzan.mı§ o. 
11.?a\ kaldı. 
l:>ircktör: 

tı. - DövUtnın ne demek olduğu
~~adm mı evlft.dıın ! lgte buna 
~·iLi derler! Sana ''Pampalar 
~udu,, unda bir rol veriyo -
~ Yarın, Mc. Gce senaryomu. 
Ca ll. final maçı için karşılaşa • 

ltsnı ! 
~i. 

~ Oon vestiyerde giyintrken el -
~"l'i titriyordu. Her ~yden kor. 
~Ordu. Yegane arzwıu Mc. 
t ile kar§ılaşmamaktı. Bunu 
ı~ebnek, daha ilk g\ll\ünde a. 
t~ a. uyandıran kendisinin buse. 
~ 8tildyoda.tıı tamamen kovul -
~ 's?:zıı intaç edecekti. O zam:ın 
dtı başka bir is bulmak çok zor. 
~ · ~açı kabul edip dövUşmek 
litd~ıı hüviyetini a~ğa vurabi -
~lt 1: O 7.a.Itlan polisin eline dil8e
~1t tı.. O zaman, kal'§lllma ölüm 

lcaktı. 
* * * ~Partım.anmda, geniş koltu -

l{a~ içine gömülmüş olan Con 
te 'ıı_o~. sabah gazetesine göz 
lltl ~ırırken gözleri bir ilfma sap. 
~dtt> kaldr. Hayretler içinde o _ 

U: 
''!) 
• , ikkat! 

N~ Sabık dünya. ağır sırlet §8.rrı -

~~ 0nu. Con Karsonun varisteıi ! .. 
"er- 1 tla~ı .000,000 doları aranızda 

tı.lbn aernak istiyorsaruz F. I. 4590 
h·ar-aya telefon ediniz! .. 

dı.ı. ~ıu belki kırk elli defn oku -
lıuı: U nıuammayı halletmcğc ça-

'l·~ l3u bir polis pususu! diye 
t danar, basar mıyım? .. 

l ıı 1;tın bir düşünceden, hesap -
80

nra derin derin içini çekti. ' ,, h 
• .... "'nen ayağa kalktı ve le. 

' ... , l 
' ı : 

~ ı.;:roy ~590! 

Kızcağız sapsarı olmuştu. De - mfyor; yalnız kendi namıma ko· sini ciddi bir milli emniyet mese-
likanlının boyımna sarıldı. Ya - · k d b 1 b 

nuşuyorum.. Sadece bir asker, lcsı argısm a umuş ve ll cm. 
naklarından öptü: · hl'k ı· d'"fl 

insanlığın Uzcrlnde en mUthiş nıyeti te ı e ı tesa u ere maruı 
- Con .. Bu ak§nm beni hıra - tahribatı yapmış olan son mu- bırakmaksızın lakayt ve bitaraf 

kıp yalnız başına sokağa çıkma!. hnrebenln btr askeri olarak ko- bir vaziyette bulunmanın müm. 
diye mırıldandı .. 

nuşuyorum.. kün olamıyacağı ~anatinc:, varını§-
- Olur be kardeşim .. Ama kil. Vtndsor DUkU, bundan sonra tır. (Bravo seslcrı) Malumunuı-

çilcUk bir ,işim vardı. Gel seni de ruUteaddlt eeynbatıerdcn edin- dur ki, Akdenizde bütün alakadar 
bera'ber götlireyim. miş olduğu to~rUbelere dayana- devletlerin birbirine karşı ~i: 

Beraber çıktılar. Bir taksi on. rıı'k: yet için.de bulunarak ve bu denızı 
ları Lekont Road 99 da indirdi. _ "TecrUbelerlm bana hiç müıterek bir vatan aayarak onun 
Burası iki katlı harap, eski bir bir memleket halkının harp le- müsavi nimetlerinden hepimizin 
evdi, Çam ağaçlan ortasında kay t dt""l kanaatini ver.dl." di- müstefit olmasını daimi olarak te-

eme b • • ·....ıd· H' b' lak d bolmuş, etrafla alAknsı kesilmiş. r "Bu benim kanaatımca Al· mennı ctmı§ızı ır. ıç ır a a ar 
yo ·· · "f d d ti. Kapıyı vurdular, kapıyı bir nınn milletinde de, benim de .devleti hakkı olduğu ıst~ a. e en 

adam açtı. YUzü çok çirkindi, dahil olduğum İngiliz mllleUn- mahrum etmiy~n, ~akat hıçbır he. 
yUzilnün çizgileri çok sertti. Ka. d b bU Uk bir misafirııer- .gemonya hevesıne ımk!n bırakını. 

e, ana Y • k • . bi · d • 
ra saçları karmakarışıktı. Sır • verlik gösteren Fransız mille· yan b~r .t: .. denız ruzamı zım a~-
tmda. eski, rengi :solmuts kırmızı nde de bö_.Yle~lr." m~ gözonun.de tuttuğumuz hır 
bir gecelik esvabı varar; onu, :ite- VJ d 'DUkUnUn, kard&§l hı- nıılll ..._.,..et mese1eddfr. tBravo 
tü d~enmiş Jdiçük bir salona ka. 11. nKsorl A rlkada bu- se91eri ve alkışlar). Bu şartlar i-

. 6 ız ra ının me . d hUkr.. · . •11 · h dar takip ettiler. Salonda bır ğ bi d mış ol çın e, umetinız mı e tı arp 
ıundu u r sıra a yap - d' ·nıd ~ ·mk"' ı ı lamba. bu adamın yilzUnil aydın. 11 1 KAnunu iba ırcsı en azamı ı an ara u-

. . .. duğu bu konuşma e, k b 1 d u · lattı. Con Karson onu görür gor. G 1 1 1 bi 1 de za u un urmanın en m essır 
. d' B d evvel 193 gece er n n r n . . lh . . bi ~ mez titre ı. Tanımıştı. u a am ti 

1 
d çaresıni yıne su ıçın r~eşen 

. tahtını terket ğ zaman ra yo .. 
Mac Romero idı. Şampiyon oldu.. 

1 
w 

1 
d memleketlerle harbı goze alarak 

ğu za.manlardo. idman arkada§ı başında söyled gl söz er ;n s~n- ıulh gayesinde tC§rikimesai et-
olan Sinp Romero'nun karde§i ra Uk defa olarak mikro on a- mekte bulmugtur. (Bravo sesleri, 
idi. Romero onu tannnamıştr. şına. gelmiş bulunuyor.. alkıılar). Bir Avrupa devleti olan 

- Eğer siz Con Karsonun me!f.. • • • Türkiyenin, Avrupadaki sulh te. 
ru varisi iseniz, namuskarana ka. Türk - 1 ngı hz şebbüslerinin ve harp tehlikeleri. 
zanılıruş bir milyon dolara sa.bip nin milli hayatımıza tesirlerini e-
olabilirsiniz. Bunun i~ bir tek anlaşması hcmmiyetle hesap etmekten farig 
§artını vardır: Bu paranm yüzde olmryacağı aşikirdır. 
kırkını bana terketmeği vaade _ (Ba§tarafı 1 i?1cide) Cumhuriyet hükfuneti, hiçbir 
dC?ceksiniz! denizden TO Boğ'azlardan babso- memleket aleyhine mllteveccih ol-

.. . lnnmağa başlamıştı. mıyan, hiç bir memleketi ihata ve 
An.na, gozlen hayretle açı~. Gerek hiMliselcı-ln nın.hiyeU, izrar maksadma matuf bulunmı-

Con Karsana bakıyordu: gerek ecnebi matbuatın neşri- b"l~k· ·ıı tl · harb. ! · 
-Biz ne mUnasebetle Con Kar. uht l hl h 1 llndo Y~· .1 a ıs mı e en ın ecı 

• • 1 9 yatı :uı eme r arp ıa a'lcibetırı.den masun bulundurmak 
sonD~ varısdı olCouyo~ .. z~a.buk ı·za '.J;üı•k topraklarına gö:& koyan maksadrnı güden bir ıulh, müda-

ıye sor u. n :ıı- ~ - lh 1 1 .·· 1 w a . . . d 1 
hat vermek zaruretinde kaldı: tras arın 'ucuc nnu açıg faa ~ emnıyet bcraberlığin e n. 

\-urmuştu. 

- Onunla beraber ~k ~k i37 Bu ,·aziyct karşısındn. '.l'ürki- muhafaza etmeği kendi-
ler yapmıştık. Onun ~ıç kın_ı~sı ye ,.0 Türk.lcr için iki türlü lıa- ne milli siyaset edinen 
yoktu. Son arzusu benı kcn.dısınc rcket tnrcsi ,·nrclı: llfrl elleri t ·ıt ·ı 1 k 
me§ru varis yapmaktı! kolları bag~lıyaru.k mukaddera- ngık erle !1~ 8:n ab§!1r1~ ... . T" ır ıgı Dedi. Öbür adam sordu: tın tecellilerini beklemek, sonrtL ur • ngı !z •.§ 

- Bir mahkeme huzurunda hlicliscler milli hudutJarmuzn. yapmak netıcesıne varıl-
bunu tesbit ettirdiniz mi? kurşı horhnngi hlr tant'l"UZ şek- dı. 

- .Evet! Fakat bu para nere. llnde inkişaf ederse kcn<ll knT- lşto dün Büyiik Millet Mccll-
den kaldı? • ,·et.iml7.lo kendi topraklnrmnzı si kiirsüsiinden muhterem Daş-

Mak Romcro masanın Ustünde müdnfMfA girişmek idi. vekil Ucfik Saydam'ın ağzın· 
duran mühürlü bir zarlı. lklncisi Türk mtanına yu'J..--uu dım Türk milletine hitap eden 

- Bu paranın nerede ve nasıl muhtemel olnn tıuırruzlarm ay- beyımnt bu hnyırh miijdeyi i
bulwıncağı bu zarfın içinde yazı. "' znm:ında kendileri için tehli- ICın etti. 
h. k~ teşkil ec:lcbllecer;t memleket- J;.nlmt aklll kararlaşan lngi-

- Sen benim sualime cevap lr ,·arsA birinci <lel'CCO<lo sulhu 117; • Tiirk anlaşınnslnm en hn-
ver, bu para nereden kaldı? muhatnın. etmek iı;:ln onl~r ne riz ,·nsfına dikkat etmek lllznn-

- Con Kanonun eski menece. 11 irIF'•l etmek, ikinci <lerece· dır: Türk - İngiliz anlaşması hiç 
rinden, ihtiyar Siman Luki'den! de >b"t~·n gn:J•retlcro rnlhncn bir devletin aleyhine değildir. . id c u u • b 

- Pek ata ama S,4mon Luk c lh muhafazn. etmek inı· Tiirkiye Cuınhıırlyetl sulh için . b' .1 d su ıın 
Con Karsana aıt ır mı yon o - -~- h lıınmnz ise tehlike kar- birleşen milletler ne Jcabmda 

'b. bü "k b" t ·· kum 11 

lar gı ı yu ır serve n.c mu. şı~mda o de,·Jctlcrin yardımla- lınrbi g(;zc alıyorsa bu, sndecc 
nasebetle bulunuyordu? .. isUfade ~tınckti; nynı Akclcnlzde ,.e Balknnlardn. sul

Mak Romero zarfı ba.5mm us. rınclnn 
kald rd zamnnıln heynelmilcl hayatta hım boz11lmamıısı ''e A lTuJııınm 

tüne 
1 1 

: k ı J i l>u sahalarında bC)'nclmilcl cnı-
B zarf . s· L k"' . snlh \'C nclnlet. ma ·sa< ına l z-- u sıze ımon u ı nın 

met cylcmektJ. nfy~tin mnhafazası içlncıtr. 
nasıl.. k"kl d ·· Tiirk - İngiliz nnla!llmnsı böy-

Tam bu anda pencerenin camı Uzun tet ı er en, mu- k d ,. h • 
1 · ·· ··1 ·· ·ı k ld B' l d le bir mn sa a m ın ll!!ilr o unr.n müthiş bır gunı tu ı e ın ı. ı- lahaza ar an sonra mem 

1
f\

11 1 1 
i1t·· lh 

· · · b. 1 illh hn ı < ey >, ıın ıııu SC\'Cr 
rıb~r~ ~t~kld~ınTa. b ır kl aç e 

8
rt leketin yüksek menfaat- uıJIJctlcrin derin bir mcmnunl-

sesı ısı ı ı. a anca arın po a. I · b kt d ·· '"ld ·· 
knl re~gi alevleri onların pek ya. er~ u. no a a goru • u yctlc knrşılnmnları tnhll değil 
kından atıldığını anlattı. ve ılk ış olarak Akdenız .. 1 mıdir? (Devamı ·ı:ar) de ve Balkanlarda sulhu ASIM 'CS 

~inin lüzumuna müştereken kani 
olmakta geçikrnemiştir. 

Esasları cumhuriyet halk parti. 
si meclis grubunun müttefikan 
taııvibinc iktiran etmek suretiyle 
başlıyan müzakereler, §imdi yük. 
sek huzurunza arzedeceğim Tür
kiye - İngiltere milJterek beyan
inamesi üzerinde muta'bakat temin 
etmiştir, 

Müşterek beyannameyi aynen 
okuyorum: 

(Başvekil burada birinci sayıfa
ya koyduğumuz beyannameyi o. 
kumuş, alkışlanıruştır). 

Aziz arkadaşlarım, 

Saffet Arıkan'ın sözleri 
Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Başvekilimizin huzuru!. 

linizde vukubulan beyanatı ve ka. 
rarınıza arzetmiş olduğu Türki. 
ye - İngiltere müşterek beyanna
mesi Cumhuriyet HükUmetinin tl 
bidayctindenberi takip etmiş ol
duğu eulh politikasının yeni ve 
muvaffak bir tezahürüdUT, Hepi
miz kanaat getirdik ki, Türkiye. 
nin sulh istiyenlerlc teşrikimesai 
ebnesi ve bu suretle Avrupa va. 
.dyetine karıı olan yakınl:Jan al!. 
kası her §eyden evvel milletleri 

Gördüğünüz veçhile TUrkiye -
tngiltere münasebatmda bir temel 
taşı ve aynı zamanda mühim bir 
merhale olan ibu iıila§mayr_ iki 
hUkOmet •~ııida elyft'm ıua... 

kerelri cereyan eden kart ve de. 
vamlt taahhütler takip edecektir. harp badire~~dcn kurtarmağa ve 
Ve bütün bu kaI§ılıklı anla~ma- memleketimızın de emniyetini te
ların hedefi birdir: Sulh ve cmni- min etmeğc matuf bir siyasetin 

yani ötedenberi takibini hükumeyet. (Bravo sesleri, alkışlar) 
te bir direktif olarak tevdi buyurTürkiye ve lngilterenin umumi 
duğunuz ana siyasetin bir ifadesi. siyasetlerinde ana vasfı teşkil e-

den bu hedef öyle zannddiyoruz, dir. 
Filhakika arkalaşlar biz kimse. o kanaatte bulunuyoruz ki, dUnya 

harbine mani olacak kuvvetli bir nin aleyhine çalışnuyoruz. Ve bi
zim bu iyi niyetimize bilmukabele unsurun teraziye ilavesi tarzında 

tecelli ediyor. (Bravo sesleri, al. 
kışlar). 

Müttefikim.izle birlikte sulhu 
tutmağı, kimsenin hakkına teca. 
vUz etmemeği umde bilen siyaset. 
lerimizle hakların çiğnenmesine 

mani olmağa bütün gayretimizi 
sarfetmekte devam edeceğiz. (Bra 
vo sesleri, alkıglar). Bugüne ka
dar olduğu gibi, yarın lda .sulhper
\'erliğimizin maddi delilelrlni ver
mek fırsatları zuhur ettikçe bun. 
ları kaçrrmıyacağız. Fakat bir gün 
m~tcrek hak ve menfaatlerimiz 
ih~al edilmek teşebbüsüne maruz 
kalırsa, bize hakkımızın verdiği 

kuvvetle silahla mani olmakta lda 
t'reddüt etmiyeceğiz. (Bravo &es. 

lcri, şiddetli alkışlar). Bunun için. 
dir ki, mefkfıremizi tarif ederken 
"sulh ve emniyet,, kelimelerini 
kullandım. 

İngilizlerle şimdi arzettiğim iti
laf ve bunu takip edecek olan ni
hai mu'ltavele Fransa ile de ara-
mızda dostane müzakerelere mev. 
zu teşkil etmektedir. Bu görilı
melerin yakında iyi bir neticeye 
varacağından ümitvarız. 

Muhterem arkaldaşlar, büyük 
komşumuz ve dostumuz Sovyet 
Ruıya ile en sıkı; en samimt te. 
mastarda devam etmekteyiz. Bra
vo s~sleri, alkışlar). MUşterck ga
ye ve menfaatlanmız, önümüzde 
teşrikimesai yolunun tamamen a
çık olduğunu bize iabat etmi§ ve 
sayın misafirimiz B. Potemkin'in 
Ankarada geçirdiği günler zarfrn. 
da aramızda tam bir görüş ve an. 
1ayış beraberliği olduğu ve yarın. 
ki siyasetimizin de bu esas daire
sin.de in'l<ita!a namzet bulundufu 
tesbit edilmiştir. (Alkıılar). 

herkes tam!ınfdan da hürmet olu
nacağrnı umuyoruz. Binaenaleyh 
herhangi bir devlete ltarşı mevki 
aldığımız veya herhangi bir mll .. 
letc ihata ve tazyik etmek istedi
ğimiz m6.nası'nı lbu vesikadan ve 
bunu takip edecek olan kati an. 
laşmadan elbette ki çıkarılamaz. 

bu noktayı emniyetle kaydeder. 
ken İngiltere ile öJedenbcri mev. 
cut olan karşılıklı itimat ve doat
luk hislerini böyle sağlam ve lde
\ramlr bağlarla takviye cdilmiı ol
masını memnuniyetle karşılarız. 

Fransa ile de aynı eaaa dahilin. 
de müzakerelerin miisait inkişaf 
etmekte bulunmasını da iyi bir na. 
zarla görüyoruz. 

Büyük dostumuz ve komJUmuı: 
Sovyetlerle her noktada bir görüt 
ve anlayış bera~erliği olduğunu 

Baıve'kilimiz ifade buyurdular. 
Bunu lda .sulhun esaslı bir zamini 
olarak yine büyük bir memnuni
yetle kaydetmek isteriz. 

Balkanlar.da siyasetiır.iz malılm
dur. Sulh davası için kurulmuı o
lan bu blok sulh için çalışan Tür
kiyenin mesaisi ile bir kat daha 
kuvvetlenecektir kanaatindeyiz . 

Bu kütlenin genişlemesi ve da. 
ha feyizli bir şeki!de ç

0

alışması i . 
çin hükumetin izhar etmiş olduğu 
ümit ve temenniye tamamen iıti
rcık ederiz. 

Hülasa arkadaşlar, büyük mec
li~in umumi sulha olan ba~lılığı
nt bu kadar isabet ve sadakatle ve 
azc:.mi kıyasetle tahakkuk ettiren 
hükUmetimize ben şahsen tcşek
kiir cdiyonım. (Şiddetli alkışlar) . 

Fethi f kyar diyor ki 
Fethi Okyar, (Bolu) arkadadır, 

(LUtftm sayfayı çcıhiıı ·~ ) 
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ngiltere ile n ·h i b ·r an aşma yapıyoruz 
Başvekilin şimdi okuduğu beyan. 
nameyi di!ckatle, memnuniyetle 
ve meserretle dinledik, bundan ev. 
vel hükumetimizin İngiltere hü. 
kumeti ile Akdcnizdc sulh ve cm· 
niyeti istihdaf eden müzakereler· 
de bulun .foğunu biliyoduz. Bu 
müzakereleri muvaffakiyetle intaç 
ederek bugün bize bu beyanname
yi getirdiğinden dolayı hükumeti 
tebrik ile sözüme başlamak isti. 
yorum. Beyannamenin manası çok 
mühim ve büyüktür. Ve Türkiye 
cumhuriyetinin şimdiye kadar ta. 
kip ettiği harici siyasetinin bir dö. 
nüm noktasını teşkil etmektedir. 
Beyannamenin haiz olduğu ebem. 
rniyeti layikiyle tebarüz ettirmek 
için Türkiye Cumhuriyetinin şim. 
diye kadar takip etmekte olduğu 
sulhcuyane siyaseti birkaç kelime 
ile hulasa etmek istiyorum. 

İran ve Irakla olan gayet kar
deşçe rnilnasebatımız scneler
denberi devam etmektedir. Bal
kan yarım adasında bütün bük\L 
metlerle, bilhassa Yunanistan, 
Yugoslavya ve Romanya ile dos. 
tane ve müsalemetperverane mü. 
nasebatımız devam etmektedir. 
Ve bu sayede Balkan adası sene· 
lerdenberi görmemiş olduğu sulh 
ve müsalemat havası içinde yaşa· 
maktadır. Şimal kom§umuz Sov. 
yet Rusya ile ta inkılap ve milli 
cidaldenberi devam etmekte olan 
dostane münasebatımrz eminim ki, 
her iki tarafın menfaat ve memnu
niyetini mucip olacak bir !ekilde 
devam etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti aynı za
manda uzak devletlerle de aynı 

dostane rnünasebatını idame et
mekte idi. Bu suretle hasıl olan 
mesai, sulh havası içinde Türkiye 
Cumhuriyetinin .dahilde inkitafına 
ehemmiyet vermek, milli servet. 
lerini tezyit için çalı§mak, amai 
ve ticari ve mali işlcrink1e terakki. 
!erinde berdevamdır. B u müsait 
ısulh havasının devam etmesinden 
başka hiç bir arzusu yoktur ve 
yine yoktur. 

Siyasi zelzeleler beynel
milel münaıebat temel-

lerini sarıtı 
Ancak son günlerin hadisatı 

birdenbire birtakım siyas zelzele. 
lerle herkesin efkarını ve beynel
milel münasebatın temellerini sars
mıştır. Çekoslovakyanm bir gün 
zarfında nasıl haritadan silindiği
ni hepiniz biliyorsunuz. O!ldan 
sonra Almanya - Romanya tica. 
ri müzakeratında Romanya hüku. 
metine verilmiş olan ültimatom 
değilse bile ültimatom mahiyetin. 
de yapılan bir tazyik herkesin fi. 
kirlerinde?d huzur ve sükuunu i
zale etmiştir. Bilahare husule ı:e

len nisbi sükun kısmen umumi en. 
dişcnin yatışmasına yardım etmiş. 

ken bunu miittakip / oriy1.tik de. 
nizirin şar!' ~anıı!.1c:crl:i 2 :..yıf bir 
'1'1:1."tcfikına illti~r.atom göndcı·c

rek az ı:aman sonra işgal altına al
ması •da şimdiye kadar alıştığımız 
sulhü sükun havasını tamamiy!" 
ihlal etmiştir. Bu ihHil eJilmiş o · 
lan hava herkesin huzurunu sel. 
betmiş ve herkesin emniyeti için 
Karadeniz hudutlarının muhafaza. 
sı için tedbirler aramağa sevkct. 
miştir. 

Bu meyanda ötedcnberi dosta
ne münascbatta bulunduğumuz 

İngiltere hükumeti, Akdcnizde 
sulhu ihliil cı:lecek herhangi bir 
teşebbüse karşı, Türk ve İngiliz 
kuvvetlerinin müştereken hareket 
etmesine dair bir teklifte bulun-
muştur. Bu teklif neticesinde u
zun uzadıya cereyan eden müza. 
kerat nihayet bugünkü karara ik. 
tiran etmiştir. Bundan dolayı tek
rar hül~ümetimizi tebrik etmek is-

terim. Esasen malUmunuz olduğu 
\'eçhile İngiltere hükumeti daha 
evci Akdeniz havzasında sulhun 
teminine çaresaz olmak olmak Ü· 

zere Yunanistanla, bir taraflı o
larak bir garanti vermiş ve aynı 
zaman:ia Romanyanın da hudut. 
larım t ekeffül etmiştir. Böyle bir 
teklif karşısmızda hükumetimiz 

elbette kollan bağlı .durarak eski 
bitaraflık siyasetini de muhafaza 
cı::lcmczdi. 

Temina t , söz para 
etmiyor 

Çünkü evelce arzetiğim gibi, 
emniyet havası içinde, hiçbir ah
dın, hiç bir teminatın, hiçbir sö· 
zün para etmediği hava içerisinde 
kolları bağlı olarak vukuata inti. 
zar etmek elbette hükumetimizin 
pek durbinane olan tavrı hareke. 
tinden bcklcnemezt:li. (Bravo ses. 
!eri). 

Teklif, Akdenizde Türk ve In
giliz kuvvetlerinin herhangi bir 
tecavüz ihtimali karşısında müşte
rek hareketlerini tazammun edi
yor. Bu teklifi bu suretle kabul 
ederek Akdeniz havzasında emni. 
yet ve sulhun tesisine yardım et. 
ti ğin!:lcn dolayı hükumetin kararı
nı alkı~lamak isterim. Çünkü e
fendiler, bu hareket Akdeniz hav-
zasma sureti katiyede sulh ve em
niyet getirmiş~ir. 

Türkiyenin vaziyeti coğraf • 
yası ve Türkiyenin kahraman or
du ve donanması (Şiddetli alkış. 
lar) lngiliz bahriyesi, lngiliz kuv. 
vetlerile beraber herhangi bir te. 
cavüze karşı hareket etmesi ka. 
rarlaştırıldıktan sonra, eminim 
ki Akdeniz havzasında sulh ebe. 
diyen teessüs etmiş olacaktır. 
(Alkışlar). 

Arkadaşlar bu hareketten hiç 
kimsenin şüpheleruneye hakkı 
yoktur. Türk Cumhuriyetinin 
şimdiye kadar takip ettiği rnüsa
lemetkarane siyaset herkesin 
malfımudur. Hiç kimsenin bun • 
dan şüphelenmeye ve şu veya bu 
hükumete karşı hasmanc bir su. 
rette telakki etmeye asla hakkı 
yoktur. Maksadımız kara ve de. 
niz hudutlarımızı emniyet altına 
almaktır. Böyle bir tedbire de 
lU:ırum vardır. 

Arkadaşlar, çünkü BaikanJarn 
ait olması lazım gelen Balkan 
yarımada.cıına bUyük bir devlet 
askerlerini çıkarmış ve araya a. 
yak atmıştır. O devlet aynip za. 
manda Akdeniz hudutlarımızın 
tam burnu dibinde bir çok ada
ları da işgal ederek Üzerlerinde 
tahkimat, tesisat ve tertibat yap. 
makla m~gul bulunmaktadır. Bu 
hale karşı bizim hükmetimi1.den 
de İngiliz hükumetinin de bizim 
ile karşılıklı ve müşterek müşa. 
hede ve mUtalealar karşısında 
kalmmca ahval ve vukuata inti. 
zaren bitaraf kalmak elbette 
beklenemezdi. Bitaraf kalmak e. 
sasen mümkün mil idi? 

Onun da pek mümkün olduğu. 
nu zannetmiyorum. Devletlerin 
menfaatleri biribirlcrine bu ka -
dar girişik olduğu bu zamanda 
ve uzak bir yerde olan hadiscr.fo 
bizi doğrudan doğruya alakadar 
edebileceği sıralarda bitaraf kal. 
mak bendenizce ga}Timümkiin • 
dür. 

Bu, yalnız ga}Tİmümkün oL 
makla da kalmaz. Bitaraf kalmak 
ayni zamanda pek hayırlI bir Ş-Oy 
değildir. Arkadaşlar, bugün 1n • 
giltere hilkiimeti bile bitaraf ka. 
lamıyor ve ken.disine vaki olan 
ricalara ve istirha.mlara rağmen 
bitaraf kalmak istemiyor. Çün • 
kü mevzuu bahsolan mesele, u • 
mumi sulhUn muhafazası ve Av. 
rupamn bir veya iki devletin he. 
gemonyası altına girmesine moni 
olmaktır. Biz ayni zamanda Av. 
rupada, A kdenizde bir veya iki 
devletin hegemonyasının teessü. 
süne asla razı değiliz. 

Binaenaleyh, bu noktada ln . 
giltere devletile menfaatlerimi; 
milşterektir.Akden.izde sulhü mü 
salemetin devamı hususunda cı ~ 

!ngiltere hükümetile menfaatle 
rimiz tamnmen müşterektir. Al: 
denizde gnyet uzun bir tahilimi· 
vardır. Ayni zamanda Trnkyad· 
da hududumuz mevcut!:ur. Eu lr 
dutların her türlü tecavüze kt:.r 

kuvvetli bir surette hudutları da
hilinde yerleşmiş olmasile ala . 
kadar ve menfaattardır nrkadaş. 
lar. 

Menfaatleri bu kadar iştirak 

etmiş ol~ gayeleri bu kadar te. 
tabuk etmiş iki devletin herhan. 
gi birisinin tehlike karşısında 
kuvvetlerini birleştirmesinden 

daha tabii vo daha makul bir 
şey tasavvur edilemez. Başveki. 
limizin şimdi irad ettikleri nu • 
tukta gönüllere ferah ve.ren bir 
cihet daha vnrsa o da yalnız bu. 
nunJa iktifa etmiyerck Balkan 
devletleri ve diğer bütün komşu 
devletlerle hükmetin sulhcuyane 
teşebbüslerden asla geri kalını. 
yacağı hakkındaki beyanatıdır. 

Hakikaten yalnız bu anlaşma ile 
iktifa etmek kfı.fi değildir. Bu -
nunla beraber komşu dostları • 
mızla münnsobatı daha ziyade 
takviye etmelidir ve eğer müm • 
kün olursa Bulgaristaru da bazı 
arazi işgali emellerinden vazge . 
çirerek, onu da sulh ve müsale • 
met havası içine almaya gayret 
etmelidir. 

Şimal ko~umuz Sovyet Rus. 
yası ile aramızdaki dostane mü. 
nascbatın ne kadar samimi oldu. 
ğunu hariciye komiseri muavini 
Potemkinin memleketimizin si . 
yasi rkalile vaki olan dostane 
münasebetinden ve neticede çı • 
kan tebliğden anlıyoruz. Bu da 
şayanı memnuniyet bir vakadır. 
Bu münasebatın daha ziyade tak
viye olunması da şayanı arzudur. 
Bu suretle arkadaşlar, her kim 
sulh ve emniyet istiyorsa onlar. 
la teşriki mesaiye amade olduğu. 
muzu göstermeliyiz. Ve hükume. 
tin beyanatından öyle anlaşılıyor 
ki bunu göstermek için her tür. 
lü gayreti hükumet sarf edecek • 
tir ve bu suretle emniyetsizlik 
dalgalarına karşı sulbü seven 
devletlerin birlc~crck set çckme
lcrl lfı.z1mdır. 

Sulh, Türkiye İçin en 
büyük bir gayedir 

Tekrar ederim arkadaşlar, 

ımlh Türkiye için en büyük gaye, 
en büyük menf anttir ve öyle id. 
din ederim ki, sulh yalnız TürkL 
ye için değil, bütün memleketler 
için en büyük bir nimettir. Sul. 
hün temin ettiği nimet karşısın. 
da bir takım araziyi istila etmek 
heves ve emellerinin vücude ge. 
tircseği menfaatler, 15 inci, 30 
tıncu derecede kalır. Bir takım a
razi parçalarım istila emellerini 
farzımuhal olarak, bir dakika ka. 
bul etsek bile, bugün sevaiti har. 
biye o kadar şiddetlenmiştir ki, 
şu veya bu arazi parçasını mem. 
lcketime ilhak edeyim derken 
memleketin en güzel parçalarını 
tahrip etmek korkusu vardır. CL 
han sulhunu ihlal etmek ve cL 
handa bir yangın vücude getir -
mck cüretinde herhangi bir re • 
culü devletin bulunacağına iti . 
mat etmiyorum. 

Arazi kaybettikten sonra 
daha kuvvetli olduk 

Arkadaşlar biz çok arazi kay. 
betmiş bir devletiz. Fakat arazi 
kaybettikten sonra kendimizi da. 
h'.1 kuvvetli, daha bahtiyar gör. 
mekteyiz. Çok araziye sahip ol
.lu~'Um"- zaman büyü!.;: devlet • 

ler, Osmanlı imparatorluğuna 

ikinci bir devlet muamelesi yap. 
makta idiler. Arazimizin mühim 
bir kısmı gitmiş olduğu halde da. 
hi kendi milli hudutlarımlz için. 
de bulunduğumuz bu sırada en 
büyük devlet olan İngiltere bile 
bize samimi dost muamelesi, ve 
akran muamelesi yapmaktadır. 
(Alkışlar). Fakat arkadaşlar a • 
razi kaybetmenin de bir haddi 
vardır. Artık bundan böyle biz
den bir karış toprak değil, hak. 
kımızın bir zerresini almak iste. 
yenlere karşı Türk milleti kahra. 
man ordusu ile birlikte dimdik 
duracak ve bize fena nazarla ba. 
kanları geri çevirecektir. (Bra • 
vo sesler, şiddetli ve sürekli al -
kışlar). 

Biz bunu !stiklal Harbinde is. 
bat ettik. Arkada.~lar, eşsiz kah. 
ramanlık timsali Atatürk, hepi. 
mizin ve gelecek ncsiulerin kalp. 
lerinde canlı olarak yaşamakta -
dır ve yaşı yaca ktır (Alkışlar). 

Atatürkün en muktedir ve en 
enerjik arkadaşları bugün iş ba· 
şmda bulwımaktadır (Alkışlar). 

Bin.aenaleyh, hiç bir devletin 
Türkiye Cumhuriyetini tekrar 
böyle bir imtihana, böyle bir tec. 
rübcye çekmeye cesaret edemi . 
yeceğine katiycn inanıyorum. 
(Alkı§lar). 

Sözüme nihayet vermezden ev. 
ve! hükumetin beyannamesini al. 
kışlarla tasvip etmekte olduğu • 
mu bildirmek isterim. 

Beynelmilel siyasette istihsal 
edilmi§ olan bu bUyük muvaffa -
kıyet hükumetimiz için büyük 
bir şeref teşkil odeccktir. Bu mu. 
vaffakıyeti dahili muvaffakıyet. 
lerle ticari, sınai ve kültürel sa. 
halarda istihsal etmekte bulun • 
duğu muvaffakıyctlcrle teviç et. 
mesi temennisini d e il:ive etmek 
ist erim . Arkadaşlar istikbale em-
niyet ve itminanla bakabiliriz. 
(Sürekli ve §iddctli alkışlar). 

General Kazım Özalp'ın 
sözleri 

General Kizım Özalp (Balı -
kesir): 

l\luhterem arkadaşlar, bu o. 
kunan teklif milli hükumetimi • 
zin tcşekküllindenberi yapılan si. 
yasi anlaşmaların en mühimle • 
rinden biridir. Bununla milleti. 
mizin lngilizlerle ayni §artlar ve 
haklar dairesinde anlaşarak Ak. 
denizde herhangi bir tecavüze 
karşı birlikte mukabele etmek!C 
ğimiz kararla.~tırılacaktır. Akde. 
niz malfım olduğu vcçhile gerek 
bizim için, gerek 1ngili1Jer için 
çok ehemmiyeti haiz bir vaziyet
tedir. Burada mahdut ve mühim 
geçit noktaları olan Cebelüttarık 
ve Süveyş İngilizlerin, Çannkka. 
le ve Karadeniz boğazı da bizim 
elimizde bulunuyor. İngilizlerin 
Şarka giden deniz yolları \'e mü. 
him bahri üsleri, bizim sahille • 
rimiz ve kıymetli limanlarımız. 

buradadırlar. Görillüyor ki, Ak. 
denizde iki milletin müşterek \'e 
hayati menfaatleri vnrdır. Bura. 
da tam· bir emniyetin devamı 
bu müşterek menfaatlerin ica • 
bmdandır. Hükumetimiz basiret 
göstererek vaziyeti iyi görerek, 
milli menfaatlerimize uygun bir 

şekilde ve zamanında lngilizlerle 
bu anlaşmayı hazırlamıştır. 

Bunu miletimizin kıymet ve 
kudretine bir delil addetmeliyiz. 
Büyük Reisicumhurumuz lsmet 
lnönünün yüksek idaresi altında 
bu kıymet ve kudretin daima ar. 
tacağına eminiz. 

temel gördllğllmllz taarruııı 
ncrdcn ve ne şekilde olnbflCC 
ğlnl etra!lyle mütaıca etmiş ' 
bunu yalnız başımıza defl ve tş 
detmek Ir:ln h\zımgclen tedbl 

leri nlınış, hesaplarımızı yapın 
ve kararj,1rımızı verınf~izdir 
(Alkşlar). Şimdi bn m uknbcl 

Endişe veren yl yalnız lıaşımıza değil, donıı 
emrivakiler masiyle bütiin denizlere hfıkl 

Arkadaşlar, son 1.amanlarda olan 1 ııgil tere devletiyle bir!l 
bütün cihanı hayret, heyecan ve 1 te yapnıağı görUşUyoruz. Dö» 
endişeye düşüren emrivakiler oı. I bir mukavelenin ne kadar şl 
muştur. Bu sebepten vatanlarını delli ve ezici olacağını tasa,·r 
ve istiklallerini korum.aya azmet. etmek bize düşmez. 
miş olan milletler harp hazırlık. A k d 1 b 

1 
road 

1 •• r a aş ar, u an aş 
arını her zamandan ve tabıı hal. d 

1 d d h .. ti k t1• memleketimiz lcin. çok rnr er en a a sura e ve uvve ı 

t db. 1 1 t 1 1 lar olduğuna kaıılim. HükOtll c ır er e amam amaya ça ışı • 
yorlar ve her türlü tedbirleri ah timiz milli karakterimize u)'S'~ 
yorlar. Bu tedbirler yalnız aske. bir şekilde ve tnın znmnnıııd 
ri mahiyette değildir. Siyasi sa. bu anlaşmayı yapmaya mu,·n! 
halara da şamildir. tak olduğundan dolayı teşeid> 

Menfaatleri herhangi bir şekil. ve tebrike !Ayıktır. (Alkışlar) 
müşterek olan milletler birlikte Bu beyanatlardan sonra re 
tedbir almak, daha kuvvetli ol - Abdülhalik Renda kifayet ıt1 
mak için görüşüyorlar ve anla • zakereye dair bir takrir bulll 
şıyorlar. Hükumetimizin bu tek. duğunu bildirmiş ve takrir ol> 
lifi de işte böyle bir anlaşmadır. 
i\1ünferit kalmanın bir takım narak tasvip edilmiş Ye ncıl> 
faydaları olduğunu biliyoruz. ye müracaat edilmiştir. 

~' Bundan mümkün olduğu kadar 
devamlı surette son zamana ka. 
dar istifade etmek lazım geldi. 
ği tabiidir. Amma bunun ilaniha. 
ye devam edeceğine emniyet o
lunamaz. Bu münferit vaziyette 
milli menfaatlerimize mugayir 
hadiseler karşısında kalmamız 
çok milhtemeldir. 

Bilhasas bu zamanlarda bu ih. 
timaller daha ziyadedir. Bugün. 
kil vaziyetin yarın değişmiycceği 
bilinemez. Yarın karşılaşacağı -
mız şartların bugünden daha iyi 
olacağını kim temin edebilir? 
Bence, acele ve yanJış bir iş ya • 
pılma.d1ğınn. kana.at ede rek vlc.. 
danen tamamen müsterih ola bi • 
liriz. 

Tasnlfiara neticesinde ~ 

ıne,·cutun lttifaklyle hllkQınct 

siyaseti ve beyannamenin taS' 
edildi~! ı:ıUrckll alloşlar arns 
da bldirllmlştlr. 

Başvekilin teşekkürii 
Tekrar kllrsllye gelen naş 

kil Doktor Refik Saydam şuııl 
rr söylemiştir: 

Lütfen izhar buyurduğutl 

reyle hUkumetlnlze kuYvet <E 

diniz. Bugün olduğu glbl, ysr 

da sizin ltimadınızla aynı si. 

sol ve aynı yolda yllrUyccd 
(Alkış: ar) . 

D. :'lf. Meclisi gelecek topl 
~ 

tısını pazartesi gUnU yapaıfş 

Anlaşma, sırf tedafüidir tır. 
Arkadaşlar bu anlaşma sni te. 

dafüi maksatlara rnütenittir. Bu. 
nun gibi hangi milletler biribiri. 
le anlaşmalar yaparlarsa biz on. 
ları candan alkışlarız. Sulha yar. 
dım eden in.saniyetkarane ve sa
mimi hareket böyle olur. Dost. 
larımız ve hayırhahlarımız bizi 
tasvip ediyorlar ve memnun olu. 
yorlar. Şimal komşumuz ve dos. 
tumuz Sovyet Rusya.nın da bunu 
yalnız tasviple kalmayıp onun da 
menfaatlerinin bizimle müşterek 
olduğunu takdir edeceğine ümit. 
\'arız. Hiç bir tecavüz maksadı • 
na müstenit olmıyan bu anlaşma
yı hoş görmiyccek hükfunetlcr o
lursa onların hüsnUniyetinden 
şüphe etmekte çok haklıyız (Bra. 
\'O sesleri alkışlar). 

Hayat sahası aramak I1:In 
başka memleketlere teca\'llz 
maksadiyle yapılan tertipler 
sulhu bozmaya giden tehlikeli 
yollardır. Bunun ağır mesull· 
yetini ve gotircreğl lıilyUk fcJA, 
ketleri daha <'\'\'Clln<len hesıı ıı 

e>tmck lıizırnıl ı r. 

------------------------
Hava seyrüsefer 
kanunu meclise 

gönderildi 
Ankara, 12 (Hususi) - Jl 

va scyriscfer kanun Uı)'lll 
sı hUkümet tarafından mccll 
gönderilmiştir. Kanunun nı\l' 
sc.bepler lfıylhasınlla "scyrlf 
fer kararnamesinde muke.rt 

tı 
şeraite yabancı serınelerdell 

zılarmm lttlbaı hareket eyıcJJI 
dikleri ve bazı seflnelerill 
m Usaade istihsal cylenıcô 

~ 
TUrklyc havalarında ,.e metıl 

t et 
ınıntakalarınclan geçmek e. 

• bUsünde bulundukları son 1 
mantarda sık sık tckerrur e 
mektdelr. Huknkumuzn tecn"' 
mahiyetinde gUrlllen bu gtbl 

v 
kayic mani olacalc halen 1 
kuvvei havaiye ile ıncvcnt 

ııı!l matlığından bunn ınanl o 

Arkndaşlar, hlz memleketi . mnmaktadır. 
( 

mlze tcn•ih edilecek herlınng! !cabatı ahvalde tevnttrl< ~ 
bir teca\·!ize karşr tama- mek üzere bir scyriscfcr 1111,. 

mlyle ha7.rrlanmış bulunuyoruz. 
Akdcnizcle \'ltkubulacağını muh 

knnununa ihtiyaç vardır. 

Jcavl ile tahakkuk C'yledtğl ' 
• vııS 

hile herhangi bir tayyare 
sı kaqısındn madun mn~ll~ 
ne suretle hareket cdccC~JI 
krstlrernenıcktedlr. Blnncıııtl' 

·rl grck scfinelcrin mliterası 
tC.;t 

lunrlul\larr gayri hulrnld •., 
rer 

blislcrrı mani olmak ve gC' 1• ·r. 
bilelim le mlinasclıntın sc~ 11 ı 
feri hnvniyr. karnrnamesıııc bt 

f . l . bil ba t'\tmeyen sc lll<' erın ,.ı 

rccldllt tatbiki Hi.zıın ı;E.'ıen ı; 
,.ıı 

ameleye sarih blı' ı:nıretl<' V 
olmak için lrnnun lfıyihn~t 
zırlan m ıştır'' df' ııll rn e ld0 tl rj, 

1 I...:\yihanın madrl"l<"rl .• 
1 t t•' 

1 
g<'lnlsinln ne>lC'rdC'n lb"f" ıı 

ırnl'ağı \'C hn,·n limanı •rı şı emniyet altmn alınması b:z~c 1 
ne kadar matlup ve mültczem ire 19 
lngiliz hükumeti de Türkiyenin 

:J LJ s ycıı:lil: bayramına lıa zırZı7: olmal• ii:::crc diin Fener sla c;ıııcla bir tocriUJc 
Resmimi::: genç l.."1:::l.arım1:::ı geçit rcsıniııdc gös tcriyor 1 

. il l' ·n ctııı vapı11111§lır. >;:ınıla hül;:Umlcn ı l\ 

tcdir. 
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Tayyare 
keşidesin 
~o. Lira L No. 

'--- ---
145 
lH 
210 
249 

. 265 
' 346 

426 
\ 480 

483 
s22 
s27 
S7S 
699 
817 
927 
989 

1013 

96 
t ıı 7 

161 
, 315 
. Sag 

1544 
673 

. 712 

'so 
g49 

2037 
45 
46 

~ 69 
217 
253 
303 
306 
464 
~23 

, S3z 
e21 
724 
~~3 
809 
967. 

~ 972 
t82 
g95 
~084 
ııı 

183 
338 
191 

1 404 
S7G 

k ?23 
... 749 

859 
•006 

99 
117 
171 
ısı 

252 
256 
376 
'430 
472 
'473 
S49 
7315 
IHg 
924 
943 

S093 
ı20 

163 
214 
221 
294 
49g 
1558 
860 
876 
937 
sıs0 

15033 
98 

tısı 
ısı 
1?3 
257 

500 291 
50 406 

500 441 
50 
50 
30 

500 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
50 
30 

150 
30 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
30 

100 
30 

500 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

~ 30 
50 
50 
50 
so 
50 
50 

500 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
500 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 

100 
150 

1000 
30 
50 
30 
30 

> 

501 
541 
595 
631 
645 
652 
691 
741 

• 804 
833 
902 
995 

7063 
117 
194 
204 
238 
285 
289 
290 
319 
333 
3-96 
519 
591 
712 
713 
729 
758 
766 

8023 
40 

139 

' 267 

' 312 
342 
458 
511 

642 
646 
957 

9007 
69 

109 
126 
169 
191 
364 
471 
566 
707 
73"5 
760 
769 
899 

10051 
53 

176 
179 
142 
197 
225 
380 
462 
484 
501 
eo1 
658 
674 
705 
764 
991 

11098 
145 
161 
25'4 
379 
455 
471 
569 
663 
696 
729 
742 
749 
926 
943 

Lira 

50 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
50 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
50 
30 
50 

50 
30 
50 

150 
500 

30 
30 
30 

1000 
30 
50 
50 
50 
50 
50 

30 
30 
30 
30 

500 
50 
30 

150 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 1 

50 
30 

100 
150 

50 
500 
500 

30 
30 
30 
30 

500 
500 

50 

50 
30 

Piyangosunun dünkü 
e kazanan numaralar 

No. 

12012 
221 
326 
352 
403 
452 
481 
630 
736 
795 

13099 
126 
166 
208 
261 
321 
342 
512 
543 
586 

690 
738 
928 
926 
971 
981 

14003 
124 
166 
211 
243 

~ 302 
333 
369 
443 
540 
541 
628 
687 
762 
876 
952 
993 

15033 
55 

47 
114 
141 
198 
435 
461 
608 
707 
790 
888 

16001 
119 
274 
310 
364 
402 
440 
448 
514 
602 
703 
734 
829 
917 
986 

17071 
206 
218 
281 
422 
450 
455 
671 
878 
951 

18014 
61 

240 
260 
299 
352 
417 
433 
504 
557 

Lira 

30 
50 
30 
50 

500 
soo 

50 
50 
30 

500 
100 
500 

50 
50 

500 
500 
30 
30 
so 
30 
30 

500 
30 
30 

150 
30 
30 
50 

500 
150 
30 
30 
30 
50 
50 
30 

150 
30 

150 
100 

30 
50 

150 
30 
30 
30 

150 
100 
30 
50 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
1000 

30 
150 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
50 

500 
50 
30 

100 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
50 
30 

150 
so 

No. 

587 
589 
591 
619 
724 
745 
787 
829 
846 
848 
874 
908 
983 

19115 
164 
Il6 
169 
223 
358 
402 
418 
420 
457 
497 
567 
590 
611 
752 
912 
914 
988 

20013 
147 
274 
295 
512 
522 
548 
571 
574 
672 
683 
404 
824 
853 

935 
943 
956 

21113 
137 
233 
247 
252 
326 
338 
436 
470 
494 
542 
605 
693 
791 
927 
937 
998 

22001 
6 

63 
f 82 

103 
121 
125 
136 
225 
234 
283 
319 
3-42 
344 
410 
470 
561 
582 
585 
727 
807 
923 
924 
943 

Lira 

50 
50 
30 

500 
500 
500 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

500 
500 

50 
30 
30 
30 
50 
30 

150 
30 

500 
50 
30 
50 
so 

500 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

150 
30 

150 

50 
50 

50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
100 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
30 

500 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

No. 

977 
989 

23022 
61 
91 

112 
165 
218 
314 
492 
506 
561 
570 
516 

594 
740 
978 

24169 
180 
413 
463 
555 
781 
880 
929 
942 
950 

25141 
141 
162 
189 
249 
362 
367 
416 
426 
460 
484 
496 
653 
775 

26194 
752 
261 
458 

600 
641 
715 
868 
933 
952 
990 

.ı7037 

85 
87 

356 
388 
396 
468 
535 

686 
670 
907 
997 

28073 
283 
358 
419 
437 
451 
452 
453 
454 
517 
572 
659 
677 
709 
890 
932 

29026 
91 

100 
112 
237 
263 
293 
33-1 
362 

Lira 

100 
30 

500 
500 

30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 

100 
30 
3-0 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
30 
50 
50 
so 
so 
30 

500 
500 
30 
30 

150 
150 
50 
30 

500 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 

50 
50 
50 
50 
50 
30 

150 
50 
50 

100 
50 
30 
30 
30 
so 
30 
50 

150 
150 

50 
50 
30 

500 
30 
50 
50 

500 
30 

100 
30 
50 
30 
50 

100 
50 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

100 

No. 

397 
427 
430 
490 
606 
619 
716 
731 
751 
782 
880 
948 

30030 
70 
92 

156 
304 
306 

359 
370 
435 
457 
523 
531 
599 
656 
826 
922 
925 
997 

31107 
109 
145 
151 
179 
281 
308 

'460 
510 
525 
548 
637 
648 
712 
SH'4 

32009 
47 
54 

110 
317 
410 
429 
537 
660 
753 
909 
920 
976 
!)99 

33008 
70 

110 
170 
288 
366 
369 
530 
597 
663

1 

717 
736 
758 
769 
785 
818 
904 

34093 
267 
288 
290 
389 
999 
555 
590 
591 
613 
803 
831 
868 

Lira 

500 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

150 
100 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

500 
50 
30 
30 
30 

500 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

100 
50 

500 
50 

100 
50 

500 
30 
30 
:so 
50 
50 
30 

500 
50 

10000 
50 

500 
30 
50 
50 

100 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

500 
30 

500 
500 
30 
30 

100 
500 
500 
30 
30 
50 

500 
30 
30 

150 
50 
30 
50 

500 
30 
30 
50 
50 

100 

No. 

928 
971 
990 

35006 
ıs 

81 
84 

110 
Il7 
211 
263 
283 
312 
382 
416 
444 
563 
561 
571 
604 
630 
634 
659 
685 

702 
818 
935 

36019 
102 
191 
332 
378 
486 
545 
633 
633 
678 
698 
852 

979 
37060 

40 
86 

126 
175> 
214 
260 
264 
403 
542 
543 
706 
756 
827 

38151 
154 
174 
208 
257 
257 
302 
319 
357 
487 
544 
808 
827 
627 
6H 
684 

39010 
99 

139 
218 
315 
327 
378 
408 
44t 
544 
555 
560 
562 
632 
639 
767 
769 
790 
844 

Lira 

30 
500 
100 

30 
500 
30 
30 
30 
30 
3~ 

50 
100 

30 
30 
50 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
50 

500 
50 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
100 
500 

50 
50 
50 

500 

30 
100 
50 

50 
30 
30 
30 

100 
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100 
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30 
30 

100 
30 
30 
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30 
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50 
30 
50 
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30 
30 
50 

500 
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50 
30 
50 

100 
100 

50 

ll;/efleıine ikramiye çıkmış olanlar Eminönünde Tek
kollu Cemal kişesinden ikramigeleıini alabileceklerdir 

7 - VAt·.~T 13 MAYIS t939 

YbNi T~SLiMAl 
iLMül-IABERLE:RiMi2 

DAl-IAYUICSE:K 
rAiZ, DAl-IA EYi 
ŞARTLA~ TE:MiN E:D~R. 
UOlANTS[ BANK-UNI N.v. 
Besni Belediye Reisliğinpen: 

Bir ay müddetle eksiltmeye konulan içme su 
1-Besııi Yenişehrine tahminen 4 kilometre Kavak bağı mev· 

kiin:len getirilecek içme suyunun yalnız şehre isalesi kapalı zarf 
usuJile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lşin muhammen bedeli 23792.33 liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname proje vesair evrakı mec

canen Besni belediyesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 29 Mayıs 939 tarihine müsadif Pazartesi günü 

saat 16 da. Besni belediye encUmeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ~da yazılı te

minat ve vesaiki o gün saat 13 kadar Encümene teslim et.mil, ol. 
malan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 Ye 17 maddelerine uygun 
1784.42 lira muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 cU maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair Wızalı bir mektup. 
, D - Malatya Viliiyeti Nafıa BaşmUhendisliğinden mUnaka. 

saya girmek Jçln nl:ıcaklnr:ı vesika. 
6 - Teklif mektuplan ihale günü saat 13 se kadar makbuz 

mukabllinde Besni Belediyesine verilecektir. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarınm iadeli taah. 

hUtlU olması ve nihayet bu saate kadar cncilmene gelmlş bulun .. 
ması Ul.zımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla ir.ahat alma.k isteyenlerin Besni be~ 
tediyesine müracaat etmeleri. 

9 - MUteahhit inşaat bedelini istihkak raporu aldıkça ra.por 
muhtevlyatmı Belediyeler Bankasından alacaktır. (3291) 

. ' ·: .... .... :. '. ..,.... . .. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
l kinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45 bin liradır... . 
Bundan ba§ka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin · ralık ik· 

ramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
:nükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyi
n1z. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmfı o. 
lursunuz.. 

,.., ' _..-'''.., "r lo.,. ' '° • e 

ZAYİ 

Tekaüt mnaş cüzdanımı, sened res
nıt ile nnrus cüzdanımı, yoklama kn· -~,..,..,fV"w-'V'V'VV'V'V'"""-..""""""' 
ijıdl~·Ic milhrümn zayi ctUm. Yenisi
ni ııl:ıcn~ım. - Fatma Resandil Glln· 
aıjun. 

lstanbul 4 üncü icra Memurlu§un· 
elan. 

Lir borcun temini" istifası itin 
1 

mahcuz olup par:ıyo. çevrllmcslne 
~arar verilen Frijder marka buz do· 
labı açık arttırma ve pe~in pnrn ile 
lı(.']cdlye mezat mahallinde 17.5.939 
çarşamba gilnü saat 13 den itibaren 
satılacaktır. Taktir edilen kıymetin 
% 75 ini bulmadı(iı takdirde ikinci 
artlırınası olan 22-5-939 paznrtesi 
günü Q)'nı snaltc \'e aynı yerde ya· 
pılacaktır. Taliplerin mahallinde bu· 
lunacnk memurumuza 37/3i0i No. 
ile mürncanUıırı ll:ln olunur. 

(17720 

l'nm bir ıı.llc mecmnas.t olan 
Rcslmll Hafta'nm 35 inci sa1111 
SG yfa olılrak ve gttıel bir 

kapak içinde lntl,..r etti. 
BU N1JSRADA 

Va - NO'nun 

ve mıı.cera romanı olan 

Onu Elimden aldın l 
ne 

IIAber okuyocularmm 
tanıdıl;r 

x: 9 
un yalnız resimlerden ibaret 
yepyeni bir zabrt.a romanına 

ba§lamıa bulunmaktadir. 

Resimli Hafta 926 senesindez~~riyedcn aldıAım ı 
ve İnebolu n~kerllk şubesine kayıt 
cıtlrdlAim terbi, tczkcrrmi zayi el· 
tim. Yenisini nlac:ığım, hükmn yok· VVVV'l""""""'V'VwV'V'~~"""' 
tur. - 1319. dobumlu Tahir Bahçe11an 

ttK. ı. 98)). 



Biirhanlro A9Uyo Hukuk 

-
~l\lahkcmcstnden: 

~~ BUrhanfyenin Kırtık köyUne 
________ • izafetle muhtar Halil Taşçı ta-

-------------ıııılııııiii-;;;;;;;;;;::: rafından BUrhaniyenin Hisar 

K~if bedeli 164 7 lira 61 kuruş olan Taksim bahçesinde ya
pılmakta olan hela ile diğer kısımlarda yapılacak elektrik tesi. 
satı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Le
vazrm Müdilrlüğünde görülebilir. l.stekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğündellı alacakları ehli. 
yet vesikasilc 123 lira. 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 25-5-939 Perşembe günü saat 14,30 da Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3250) 

*** 
Tephirhanelere !Uzumu olup 1200 lira bedel Uıtımin olunan 

bir tane tazyikli seyyar etüv makinesi açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlilğünıde görülebilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda. yazılı vesika ve 90 liralık ilk teminat mak
b11.z veya. mektubile birlikte 15-5-939 Pazartesi gUnü saat 14,30 
dn daimi EncUmende Wlunma.lıdırlar. (2999) 

*** 
l - lstanbul Ziraat Bankasından aylık elan belediye ve hu.. 

sust idareden müteşekkil mahalll idare emekli ve öksüzleri.nin 939 
sa.yılı birinci altı aylık yoklamala.n 12 Ma.yıs 939 dan itibaren 
başlamıştır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ilmUhaberlerinl oturmakta 
oldukları nahiye nıüdürlüklerine ta.edik ettirdikten sonra resm! 
senet, aylı]( cüzdanı ve nüfus tezkerelerile ibirlikte Ma.yıs 939 so. 
nuna. kadar ait oldukları belediye şubelerine mUra.catla yoklama.. 
larını Y.aptırmaları ilfuı olunur. (3320). 1 

* * * 

hududunda "Liman yeri mev-
kiiode kıblesi KA.zım, poyrazı 

Fatma, GUndoğusu Kft.zım ve 
Değirmen harkı, gUnbatısı 1s
maJl çavuş" zeytinlikleri ile 
mahdut 20 bUyUk zeytin ağacı 
lle 9 deliceden ibaret zeytinli
ğin yirmi seneden fazla bir za
mandanberl köy şahsiyeti ma
neviyeslne alt olmak Uzere bUa. 
n!za ve fasıla. tasarruf edtldl
ğinden bahisle tapuda mukay
yet bulunmadığından köy pa
ra.ına tesclllnl talep eylemiş ol
dulundan işbu gayri menkulde 
hak iddiasında bulunanlaf1n 
vesaikler ile birlikte muhake
me gUnU olan 14-6-939 çarşam
ba saat 10 da BUrhantye Asliye 
Hokuk mahkemesinde bulun
maın veya daha evvel mahke
meye resmen müracaat eyleme
si ıuzumu blldlrll1r. (3328) 

ZAYİ 

FOSFARSO 
KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURU 

~ 
~ 

Umum doktorların ınOll 
takdir ve milyonlarca Tatand• 
matla tavsiye ettikleri en ınakt 
bir kuV\'et şurubudur. Dııiın• 
tazeleyip coQnltır. Tatlı bir işti 
min eder. Her zaman gençlik, 
lik verir, zekA n hafıza 1'Ud 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri 
lendirerek, uykusuzluk, balsiıl 
na düşQnceleri giderir, vficul 
nesine !Azım olan bQtnn enerl 
kabiliyeti vererek 'dalma azlıJJ;. 
neş'e sahibi eder. Mide, bars 
belliiUnden ileri gelen muannll 
hazlarda, bel geyşekli~l ve ad 
Udarda şayanı hayret fayd 
min eder. 

FOSFARSOL' 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarUl 

ayıran başhca hassa 
Denmlı bir ıurette kan, 
fttlh• )'U'ahna11 Ye ilk 
larda bile maclıe ıtbl tesil" 
hal ıllstermesJdfr. Tıto, 
ZaUlrree, Sıbna :ve lllDuıo 
ıulıkla neticelenen teblikeıl 
tahklann nekahat devret 

YıllıK muham. tık te .. 
men kirası minatı 

Sultanahmette Cankurtaran mahallesinde 

Emlnönil merkezinden aldığım 
31/23548 numaralı ikamet tezkeremi 
ıayl etUm. Yenhlni alac.ııtımdan es
kisinin bQkmil yoktnr. ~ Galata Ka
saplar sokanı ~·o. 13 lsmall. 

ı:::::=;;.._--- :::::::::..o---...... -::-::=~ ... -• • ..:uııııJt VekAletlnlo resml mtısaadesfnl balıdir. 

mektep çıkmazı sokağmda. Sultanahmet 
mektebi a.ltmda 1 numaralı 2 oda 24,00 1,80 
Alemdarda Hocarüstem mahalle ve soka. 
gmda 6 numaralı Darüssaade ağası Mehmet 
ağa medresesi 265,00 19,88 
Eski Alipaşada Hobyar sokağında. 107 N. 
dilkkan 36,00 2,70 
Kadıköy Kıztltoprakta 71 numaralı Zühtü. 
paşa mektebi 60,00 4,50 
Anadoluhisarında Set üstü sokağında 24 N. 
Muhll§şi Sinan efendi mektebi 36,00 2,70 
Çurşambada Çar§a.mba caddesi ve sokağın_ 
da.10 N. Cedit Abdurrahim efendi medresesi 200,00 15,00 
Emlrganda. mektep sokağında 13 N. dtlkkAn 12,00 0,90 
Emirganda. mektep sokağında 11 N. dükkan 12,00 0,90 

Yukarıda semti; senelik muhammen kiralan yaztlı olan ma. 
haller teslim tarihniden itibaren birer sene müddetle kiraya ve
rilmek üzere ayrı ayrı e.çrk artırmaya konulmuştur. Şartnamele. 
ri Levazım Mildilrlü~de görillebilir. lstekliler bir.alarmda gös. 
terilen ilk tem.in.at makbuz veya. mektubile beraber 16--5-939 
Salı gUnU saat 14 buçukta DaJmt Encümende bulunmaltdirlar. 2956 

ILevazı m Amirliği Satı nal ma Komisyonundan 
Sirkecide Dem.irkapıdan Sultanahmetteki ambara 130 ilA. 180 

ton ağırlığında. evrak sandıkları naklettirilecektir. Pazarlıkla. ek
siltmesi 15--5-939 pazartesi günU saat 14,30 da rrophanede Le. 
vazını 8.mirliği satmalma. komisyonunda. yapılacaktır. Talipler 
sandıklan Demirkapıd.a 8.m.irlik ambarında. görecekler ve Sultan. 
ahmede nakledecekleri yeri de gördüklerine dair vesika. alarak 
bu vesikalarla eksiltmeye girebileceklerdir. İsteklilerin kati temi. 
natlarile beraber belll saatte Ko. na gelmeleri. (667) (3304) 

* * .. 
Elektrik tesisatı için bakır tel ve sair ınalz.eme satm alına-

caktır. Pazarlıkla eksilbn.esi 16 Mayıs 939 salı gilnü saat 14,30 da. 
Tophanede imirlik"satmalma Ko. da yapılacaktır. Keşif bedeli 
996 lira kati teminatı 149 lira 40 !kuruştur. Keşfi Ko. da görüle. 
bilir. Taliplerin elektrik mağaza sahibi oldukla.rma. veya elektrik 
malzemesi işile j§tigal ettikler~ dair komisyona. 1vesika ibrazı 
mccburtdir. İsteklilerin belli saatte Ko. na. gelmeleri. (670) (3355) 

* * * 
Elektrik tesisatı için elektrik direği ve analzeme satm alma. 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 Mayıs 939 salı günü saat 14,45 de 
Tophanede amirlik satın alma IKo. da yapılacaktır. Keşif bedeli 
996 lira kati teminatı 149 lira 40 kuruştur. Keşfi Ko. da görülebi. 
lir. Taliplerin elektrik mağaza sahibi olduklarına. :veya. elektrik 
İ§ile iştigal ettiklerine dair vesika ibrazı mecbuıidir. İsteklilerin 
belli saatte Ko. na gelmeleri. (671) (3356) 

*** 
Tophanede iki No. lu dikimevinde birikmiş olan, dokuz ton 

kösele kırpmtısı pazarlıkla satılacaktır. Arttırması 16 Mayıs 939 
salı gUnü saat 15.30 da Tophanede Levazım 8.mirliği satın alma 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 540 lira. kati teminatı 81 lira
dır. Arttı:rnıa.ya gelecekler Tophanede iki N"o. lu dikimevinde mü. 
düriyete mtlra.caatla. Jorpmtıla.n görerek alacakları vesika. Uzeri
DP Ko. n:ı. girebilecekleri. (669) (3354) 

1 Deniz Levazım iliinları · ı 
M. M. V. Deniz M crkez Levazım SatınııZma Kom~utıdan: 
1 - Tahmi edilen kıymeti 6.109 lira olan 2.000 kilo çayın 

kapalı zarfla münakasası 29-5--939 tarihine rastlıyan Pazarte. 
si günü saat 16 da Vekalet binasında müteşekkil komisyonum.uz. 
da icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak isteyenlerin her gün komisyona 
müracaatları. 

3 - Münakasaya girmek isteyenlerin 457.50 liralık ilk temi. 
nat ve kanuni belgelerini havi kapalı zarflarını belli günde müna
kasa ı;aatinden en geç bir saat evveline kadar ma.kft>uz rnukabi. 
linde komisyon başkanlığına vermeleri. "Postada. olacak gecik. 
meler kabul edilmez,.. (1769) (3308) 

SAnfRI: ASD! US 

Neşriyat MüclOrll: R. Ahmet Sevengil Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Gayrimenkul sahş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan .A.yşenin 24537 hesap No. sile Sanfiığmıızan aldığı 
(1100) lira.ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu.. 
nu vermediğinden hakkında yapılan ta.kip Uzerine 3202 No. lu ka. 
nunun 46 cı madde.sinin matufu 40 cı madd~ göre satılması 
icap eden Sultanahmette ve mahallesinde eski cami yeni oğul so. 
kağında. eski 11, 13yeni15, 17 kapı 114 ada, 3 parsel No. lu oda.. 
ları ve sarnıcı olan Jdglr fırmm tamamı bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya. konmuştur. Satış tapu sicil ka.ydma. göre yapıl
mak.tadır. A.rttrrmaya girmek isteyen (340) lira pey akçası vere. 
cektir. Milli bankala.rmıızda.n birinin teminat mektubu da. kabul 
olunur. Birik:miş bütün vergilerle 'belediye resimleri ve vakıf ica.
resl ve taviz bedeli 'Ve tellftliye rdsum.u borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 22-5-939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyen. 
lere sandık hukuk işleri servisinde açık bulunpunılacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve sair lUzumlu izahat ta. şartnamede ve takip dosya.. 
smda vardır. Arttırmaya. girmiş olanlar, !bunları: tetkik ederek 
sablığa çıkarılan gayrimenkul hak.kında. her şeyi öğrenmi§ ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 3~39 tarihine mUsadif cuma 
günü Cağaloğlunda kain sa.njClrğmm:da saat 10 dan 12 ye kadar 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek 
bedelin tercihan almmµı icap eden gayrimenkul mükellefiyeti 
ile sandık alacağını tama.men geçmiş olması şarttır. Aksi takdir. 
de son a.rttıranm taahhüdü baki kalmak şartilo 17-7-939 tari
hine müsadif Pazartesi gUn.U ayni mahalde ve ayni saatte son art. 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı. 
ranm Ustilnde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmı. 
yan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu. 
susile f alz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mUsbitelerile beraber dairemize bildir. 
meleri lftzıındır. Bu suretle haklarını 'bildirmemiş olanlarla hak
lan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin yapla.şmasm. 
dan hariç kalırlar. Daha fazla. malfunat almak isteyenlerin 38/ !327 
dosya numarasile sandığnnız hukuk işleri serv~sine müracaat et. 
meleri !Uzumu ilan olunur. 

DiKKAT 
:Em.niyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek 

göstermek isteyenlere muhammtnlerlm.izin koymuş olduğu kıy
metin msfmı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına ka. 
dar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3350) 

Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komi_syonu ilanları 1 
1500 ton Mu.ota istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 

ekalltmeye konuldtL Muhammen bedeli otuz bin lira olup ilk :te. 
~tı 2250 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 1-6-939 Perşembe 
günü saat 15 de 'Vekalet satın.alma. komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi 150 kuruş mu.kabilinde alınabilir. Isteklilerin :ilk te
minat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka. 
dnr Ankara.da M. 1\1, Vekfüeti Satmnlma Komisyonun.:ı. vermeleri. 

(996) (3271) 

• • • 
Yerli Fabrikalar mamulatmdan ve ıbeher adedine ta.hntin edi-

len fiyatı 14 lira 93 kuruş olan 7500 tane yün battaniye 1 t:Hazi. 
ran 939 Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf usulile satın alına.. 
caktır. llk teminat 6850 lira olup şartnamesi 560 kuruş mukabL 
linde Ankarada. M. M. Veka.Ieti Satinalma Komisyonundan almır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 \'e 
3 üncU maddelerinde yazılı ve bu gibi işlerle meşgul ticarethane 
veya fabrika sahibi olduklaruı,a dair vesaikle birlikte teklif mek
tuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saa.t evveline ~adar 
Ankarada M.M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri (3270) 

:(. :(. 1/-

Çorluda. yaptırılacak F Tipi J:>ir hangarın şartnamesinde ta. 
dilfit yapıldığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon,ulmuştur. 
Keşif bedeli 172009 lira 32 kuruştur. llk teminatı 9855 liradır. 
İhalesi 31-5-939 Çarşamba gti.nüsaat 11 de Ankaradn l\T. M. V. 
Satmalma I<o. da yapılacaktır. Şartname proje ve resimleri 8 li
ra C5 kuruş mukabilinde Ankarada 'Ko. dan alınabilir. lsteklilc. 
rin kanunun 2, 3 eli maddelerinde gösterilen vesikalarla birlik
te ilk teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden !bir saat ev. 
vclinc kadar Ankara<la M. M. V. satın alma. komisyonuna Yer. 
meler!. (1001) (3303) 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlUğUnden: 

Bay Ahmet !KAş1f öztoprağm 23117 hesap iNo. sile 
ğınurıdan aldığı (1600) liraya kal'ŞI blrinci derecede ipote1' 
vadesinde borcunu vermediğinden hakkında. yapılan takip 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 ıcı mad 
göre satılması icap ~en EyUpte eski Camilkebir yeni 
mahallesi Tülbentçi sokağınpa en eski 1 eski 7 /1 yeni 5 kati 
lu kagir bir apa.rtrmanm tamamı '(belediye tahsil ~ 
lunduğu bina.dır.) tama.mı bir buçuk ay müddetle e.çrk 
ya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına. göre ya.pılm.aktadn'' 
tırmaya. girmek isteyen l(528) lira pey akçası verecektir. ft 
bankalarmuzdan birinin tamınat mektubu da kabul olun,ur. J:Jl' 
miş bUtün vergilerle belediye resimleri ve vak:If icaresi ve ti 
bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. '.Arttırın& §artll 
22-5-939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
hukuk işleri servisinde açik bulundurula.caktir. Tapu Blcll 
ve sair lUzumlu !za.ha.t t.a. p.rtııamede ve ta'1p ijosyasm.da 
Arttırma.ya girmiş olanlar, bunla.n tetkik ederek satılığa ~ 
lan gayrimeukul hakkında her §eyi ~ğrenmJş ad ve itibu -:..tı 
Birinci arttırma 3().....6..-939 tarihine mUsad.lt cuma gilnü V'. 
oğlunda k!ln Sandığın.uzda sa.at 10 dan 12 ye 8.kdar yapıla;; 
Muvakkat ihale yaptl61bilmes1 için teklif edileceıt !bedelin 
han alınması: icap eden gayrlmenıJrul m.ükellef iyeti ile sandılC • 
cağmı tamamen geçml'.ş olması şarttir. ~t takfu-de soıı • 
tıranm taahhüdil baki kalmak şartile 17-7-939 tarilıhıe %Jl 
dit pazartesi günü ayni mahalde 'Ve ayni saatte son . 
yapılacaktır. Bu arttnmada. gayrimenkul en çok ~ 
tünde :bırakılacaktır. Haklan tapu siclllerile sa;bit olmıya.n 
darlar ve irtüak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu.sile 
ve ımasarife dair iddialarını nan tarihinden itibaren ytrııı1 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmele-..f 
zmıdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş ola~la.rla hakları 
sicillerile sabit olmıyanlar satış ·bedelinin paylaşmasından !l 
kalırlar. Daha fazla malfuna.t almak isteyenlerin 38/ 356 d 
numara.sile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etrıl 
nan olunur. y 

*. * 
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"Emniyet Sandığı; Sandıktan aima.n gayrlmenKu!n ! 
göstermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğıı 
metin nısfıru tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansın' 
d:ır borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3345). 

Elekf rik mühendisi aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünde~ , 

Devlet Demiryolla.n Cer servisinin elektrik şubelerinl ~~ 
takilen idare edecek mühendise ihtiyaç vardır. Taliplerin ~~ 
lik vazifelerini bitirmiş olmaları şarttır. İhtisas ve kabiliyeti 
tihan neticesinde beğenilenlere 208 liraya kadar aylık veril 
t~r._Taliplerin hüsnühal ve diploma kağıtlarile en geç 8. 6. 9~ 
rıhıne kadar An.kara.da cer dairesine tahriri müracaat eti" 

ri ilan olunur. (3184) _A 

, 

Adapazarı-Sapanca gezinti Trenle~ 
Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa. gezinti ~ 

21-5-939 ,pazar gününden, itibaren işlemeye başlıyacakttl"· ! 
kış ve Yarış saatleri aşağıda. gösterilmiştir. lstasponlardBJ! 
tafsilat alınabilir. (3331) 

: Inci tren 
6.55 

Haydarpaşa.dan hareket : Adapazarcian 
: 2nci tren 
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