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Büyük Millet Meclisinde Başvekilimiz Refik Sayda
mın Beyanatı ittifakla Tasvip ve Kabul Edildi 

Türk - İngiliz Anlaşması Akdenizde ve Balkanlarda Sulhu İdame Edecek En Büyük Kuvvettir. 
---·----------- ----

Ankara 12 ( A.A.) - Büyük 
Millet Meclisinin bugüa Ahdül
balik Randanın başkanlığında 
Yaptığı ikinci celsede Bışvekil 
Dr. Refik Saydam alkıılar ara· 
•anda kürsüye gelerek atağıda· 
ki beyanatta bulunmuştur. 
BAŞVEKILtMIZIN NUTKU 
Muhterem arkaşlar, 
Avrupadaki siyasi ve askeri 

vekayii son zamanlarda ne yol
da ve ne suretle inkişaf etmiş 
olduğu ınalümumuzdur. Dünya 
ıulbunun büyük ve kanlı veka
yii ile haleldar olmaması idare 
mesuliyetioi ellerinde tutan dev
let adamları için en mühim ve 

Fabrika 

Ve matbaaların asgari 
mükellefiyetleri --

İcra vekilleri heyeti, fabrika 
ve matbaaların 1939 mali yıh 

İçinde kazanç vergisi kanununa 

göre tabi olacakları asgari mti
kellefiyet nisbetlerioi tesbit ct

nıi,tir. Buni' göre teşviki sena
yi kanunu ile birinci sınıf sa
yılan müesseselerin maktu ver-

gisi 100, miitehavvil vergisi 3, 
nisbi vargi de yilzde 5 dir. 

Teşviki meıayi kanunu ile ikin

ci sınıf sayılan mllesseselerin 
lllaktu vergisi 70, mütehavvil 

vergisi 2, nisbi vergisi de yüzde 
dörttür. ÜçUncü sınıf sayılan 
rnüessese,erin maktu vergisi 60, 
nıiltebavvil 'fergisi 1,5, nisbi 

vergisi de yüzde 3 dür. Dör
düncii sınıf müeueselerlc, dör

düncü sınıftan aşağı say.lan 
lllilessesclerin maktu vergisi 50, 
mütehavvil vergisi 0.55, nisbi 

vergisi de 2 dir. Teşviki mesa· 
Yİ kanunundan istifad etmiyen 
nıüesseseler de teşviki ~anayi 
kanununun ikinci maddes indeki 

hOkümlcre göre tasnife tabi 

tutularak yukarda yazdığımız 
tasnife göre asgari vergi ile 

teklif edilebileceklerdir. ... ~ ... 
Yarın 

hava şehitleri ihtifali var 
IS Mayu yarınki pazarte~i 

giinü Türk bava şehitleri ihti
fali yapılacaktır. 

ihtifale, tam saat 10.30 da 
şehitler anıta önüode milli ~ar
ş1111ııla baılaoacakbr. 

en dikkate değer mevzu tf' ş~il 
ediyor. 

tirmesi ar:ından itibaren hüku
metimizi kt ndi lİsini · ciddi bir 
milli cnrniyet me~etesi karşısın· Memlekdim:zi ya?ı:ttn tehli· 

keli bidiıabodan mümkün mer· 
tebe uzak bulundurmak ve Av· 
rupada ve bütUn diltıyada baş 
gösteren ibtiliflar önünde sulh
perver siyasetimizin sam;mi bir 
tezahürü olan bitarafhğı muha· 
faza etmek cumhuriyet hilküme
ti için e5as siyat'eti teşkil et-

ı da bulmuf ve bu emniyeti 

dar devleti hakkı olduğu isti
faded!n mahzun etmiyeo. fa· 
kat hiç bir hegemonya heve!li
ne imkin bırakmayan bir Ak~ 
deniz nizamı bizim daima göz 
önünde tuttuğumuz bir milli 
em'liyet me!lelesidir. ( Bravo 
ıesleri ve alkışlar. ) 

büalerinin ve harp tehlikeleri• 
nin milli hayatımıza tesirlerini 
ehemmi~ etle beup etmekten 
fariğ olmıyacağımız Atikirdır. 
Cumhuriyet hükumeti hiç bir 
memleketi ihata ve izrar mak• 

. mekte bulunuyordur. 
MİLLi EMNlYET MESELESİ 
Fakat hadisatın Balkan ya• 

rımadasıoa intikal etmif ve Ak
deniz emniyetinin milli bayatı-

1 mızda kendisini yenid~n hisset-

B. ALI 

tehlikeli te~a<l ~ flere ma· uz bı

rakmak sıım lakayt ve bitaraf 
bir vaı:iyette hu'uom?ıınıo müm· 
kün olmıyacağı kanaatine var
mışt r. (Bravo se -lcri.) . 

Malfı ,nunuzdur ~ i A~ denizde 
hiltün alakadar devletluin bir
bhbe kartı fmniyet içinde bu
lunarak ve bu denizi müşterek 
bir vatan lqayarak onuu milsavi 
nimetlerioÇen bepimizio müste
fit olmasmı daimi olarak te 
menni etmiıbdir. Hiç bir alaka-

Bu 'artlar içinde hükUmetimi2in 
milleti harp badiresinden azami 
imkin•a,la uzak bulunrmannı en 
mileHir çaresini geoe ıulh için bir
le~eo memleketler ile harbi göze 
alarak sulh gayesinde teşriki me-
sai etmekte bulmuştur. ( Bravo 
seılerj, alkışlar ). 

Bir Avrupa devleti olan T r
kiycnio Avrupadaki sulh teteb-

ÇETINKAYA 

ıadıuı matuf bulunu ıyao, bili
kis milletleri harbin feci lkibe· 
tinden masun bulundurmak 
maksadını güden bir sulh, mü-
dafaa ve emniyet beraberliğin· 
de İngiltere ile yauyana yürü· 
mek ve yer almak için bugün 
Millet vekillerinin müuade ve 
tasvibini iıtcmeğ'e gelmiıtir. 
( Bravo sesleı i, tiddetli alk••· 
lar.) 

Sonu 2 inci Sayfadaı -

Kız talebeler -
Münakalat Vekati büdçesinin 

devletin münakalat 

1 askerri derslerden imti· 
müzakeresi münasebetiyle 1 hana tab~~ulacaklar 

işlerini izah etti Maarif Vekileti teıkilaltna 
yaptığı bir tamimde kız talebe• 
askedık dersleı i hakkındaki va• 

Maarif vekaleti 
Ecnebilerle evH memur
larının isimlerini istiyor 

Memurin kanununun 4 üncü 
maddesinin Z fikrası ecnebiler· 
le evli olanların memuriyete alın
mıyacağını ve memur iken ec· 
nebilerle evlenenlerin de müs· 
tafi addedileceğini amirdir. 

Bu sebeple ecnebilerle evli 
olanlar vana vazi) etleri tetkik 
edılmek üzere isimlerinin bildi 
rilmesini dilerim. 
•AA A .& •AA A +. 4- 4 • • A~. + ııA. 

l Yurtdaş! ~ 
19 Mayıs gençlik bayramı · f 

~ na hazırlan. Bu bayram Ata- t 
~ ,n>n:ın en hllvi1k armn~_Anıdır. ~ 
~~·· Y"Y~•••++ 

25 milyon küsür insan seyahat 
etmiştir. Bu suretle mtmlekcı te 
hareket uyanmıştır. Bu da ikti
sadi, içtimai ticari hayat inki
şafıoın mütezayit bir surette 
artmasının ifadesi demektir. 

934 senesinde batlarırı mec
mu tulü 4 Hn küsur ~Hometre 
iken, bugünsa _şirketlerden satın 
aldığımn:la inşa eylediklerimiıin 
yeku ııu 7 bin kilometreye v r
mışbr. Satın aldığımız hatların 
tamir ve takviyesine devam 
ediyoruz. 

Yolcu nakliyatının fazlalaşması 
tarifder üzerinde yaptığrnnz 
tenzilatın da faydası olmuştur. 
Size bir fikir vermek için şunu 
da arzedeceğim evvelce Anka
radan İstanbula birirci mevki 

Soy adları 

Değişen kadın Öğret
menler hakkında 

Maarif Vekaleti teşkilatına 
gönderdiği bir tamimle: 
Kadın Öğretmenlerden ve. me

murlardan muhtelif sebeblerle 
soy adları değişenlerin yeni soy 
adlarını, Okul idarelerine der· 
bal bildirm~lerinio usul ittihaz 
edilmesini kaydetmektedir. 

B. İskender şehtimi~de 
Muğla belediye reisi B. İs

keoderin hasla olarak iki gün
dür . şehrimizde buluuduğunu 
öğrendik kendilerine acil şifa
l ar · dilcriı:. 

24 · 26 lira idi bugün bu para 
ile gidiş geliş temin edilmiş-
tir. • 

T eferrüat üzerinde fazla ita· 
}:ıat vermeğe lüzum görmüyorum. 
Devlet demiryolları devletin en 
iyi iıliven bir mfiessesesi haline 
gelmiştir. İşlerin tam bir inti
zam içinde cereyan t:tmekte 
olduğunu temin eylerim. 

ziyetlerine tema• ederek: 
Askerlik derderi, kız telebe

ler için mecburi bir ders halinin 
de buluoduğuodan, hariçten lise 
ve orta okulu bitirme sınavla-

rına gir~cek kızların da erkek. 
l ·r gibi &1ker:ik deralarinden 
sınava tabi tutulmalanoı dile-

• rim. ,, demektedir. 

~H~ik~;i ·s~;kaniığ.~d;; · ~ · · · · · · · ·ı 
Nakten Geydirilen Parça adedi ı 

Halide hatun 
Orta mc:halle 
Güzel hisar 
Yedi Eylül 
Gazi pata 
Cumhuriyet 

yardım çocuk adedi 
47 27 167 
42 33 195 

118 50 283 
75 80 38 238 

135 49 312 
140 45 302 

~------~~------~ 

Hariçten 

Lira 

557 80 

557 80 
Kuruş Masraf 

242 
7 

249 

557 80 Nakden yardım ilk okullara 
994 30 Geyim için sarfedilen ------

1552 10 
Varidat 

35 
1532 

15S2 

Sayın halkımızın tebcrıuları 807 80 
C.H P. Yüksek başkanlığmdan 300 

80 Halkevi sosyal yardım kolundan l!>S2 30 

ıssı 10 1 Sayan Halkımıza, l Bu sene bir ~iden idare edilen yoksul çocu\dara yardım 

l 
heyetinin yıphğı i;leri bildirir hesap yukarıdadar. Sayın hal· 
kımızın senede bir' defa olarak yapacağı yardımların yiizler· 
ce yoksul çocukların seviı dir imesin de ve biLDl tice yaranm 

l 
büyüklerinin yetişmesinde pek lüyük bir amil olacağı bedihidir. 

Bu bayırlt ödeve i~tirak cdeol0 re ıaygı ve sevgilerimizi 
şükranlar mııla birlikte ve gelecek yıllarda da daha vasi ve 

1 
şümullü mikyasta yardımlarını esirgemiyeceklerioe emin 
olduğumuzu arz etmeyi de borç biliriz. . 
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Kö,y işlerinin düzeni ve Türk • lngiliz Anlaşması 
- .... ·- . ,..~ 

köylüden alınacak salma Büyük Millet Meclisinde Başvekilimiz Refik Saydamın 
tasvip ve kabul edildi Dahiliye Vekaletinin vilayetlere tamimi beyanatı ittifakla 

Dahiliye Vekileti, köy idarelerinin dilzene konulması ve k&y· 

IOden alınacak salmalarının k!SylünUn vaziyetine ve adalet pren

siplerine uygun bir şekilde alınmaıı halskında valiliklere milbim 
ı' 

bir tamim yapmıştır. Ehemmiyetli gördllğllmllz bu tamimi 
yazıyoruz: 

" HükUınet şab,iyeti haiz olan 
~öy idarelerinin temsil ve icra 
vaııtalariyle mecburi ve isteğe 

bağlı köy iıl'fi ve bunların na
ııl görDleceği köy kanununda 

gösterilmif; idare imirlerinin 
bu idare ve i,lere karşı olan 

hukulii vaziyet ve alikaları tas· 
rih edilmiıtir. 

1 - Köy iıleri üıerinde ka
rar almak ve verilen kararlari 

tatbik ettirmek köy ihtiyar he
yetlerile köy muhtarlarının ıa-

libiyet ve vazifeleri cümlesin· 
dendir. 

Vali, Kayma1'am ve nahiye 
mOdürleri köy işlerini müraka· 

be etmek, kanunlara muhalif 
hareketleri önlemek, ıuiistimal

lere mini tedbirler almak mev· 
ki ve vaziyetindedirler. 

2 - Köy bütçeleriyle meni 
programları kanun hükümleri 

ve ana eaaslar dahilinde köy 
idareleri tarafından tanzim ve 

tatbik edilir. Bu hususta k&yle· 
rin tamamen serbest bırakılma· 

ıı, kanunların sarahaten emret· 
tiği huıusattan maada biç bir 

iı için kaylere ve köylilye tek 
lifte bulunulmaması icap eder. 

3 - idare ve zabıta amir ve 
memurları köy itleri ve tesisleri 

Köy gelirini arttarmıya matuf 
tedbirin, beden Mesaiıine geniş 
yer veri lmesi, kati ihtiyaç ol 
madıkça paralı itlere gidilme· 

mesi yolundaki tebliğler bu 
maksadın tabaklıukuna ait te
vessüller cümlesindendir. 

Salmaların muayyen vergilerin 
yüzde ellisini aımaması; lzamt 

had dahilinde tevziat yapılrnası 
demek olmadığına, bilakis sal-

malarm sıfıra müncer olacak 
şekilde daima indirilmesi mak-

sadı hakim bulunduğuna g&re 
kati lüzum ve zaruret olmadık-
ça bu hadde çıkılmamau husu
sunun köy idarelerince tedbir· 
lenmesi muvafık olur. 

Kay heyetleri aerbest bırakı
lır, kanun ve tebliğ bnkümleri 
mahfuz tutuluraa bu maksat 
derhal kendiliğinden tahakkuk 
eder. 

6 - Bu tamimin köy idare· 
ri de dahil olduğu halde b6t0o 
alakadar makam ve teıekknlle
re tebliğ buyurulmuını bu esea• 
lar dehilinde köy bntçelerinde 
tadilit yaptmlarak k&ylllniln 
vaziyeti ve mtmleketin umumi 
faaliyeti üzerinde fena tesirler 
yapan hareketlerin önlenmeıini 
ve alınacak tedbirlerden acele 
malümat verilmesini ehemmiyet · 
le rica aderim." 

Battarah l inci Hyfada 

İngiltere ile büyuk tecrübe
lerden geçtikten sonra aramız· 

da tee11üs eden kuvetli ve aa• 
mimi itimat ve dostluk baiları 
bOyllk mecJisimh:io muhtelif ve
silelerle tasvibine iktiran etmit 
ana ıiyaıetlerimizden biridir. 
Bu metin rabıtalar politikaları
mızıu inkiıafıiıda birbirine biç 
bir vakit zıt olmıyan bir görüş 
ve dütilnllt tarzında miişareke
timizi temin etmiş ve iki ltiikü· 

meti bir ~ek nclı=m vesilelerde 
bu görüş birliğinin feyizli seme
relerini iktitafa muvaffak kıl· 
mıştur . 

DAHA ESASLI. VE DAHA 
DEVAMI.:l BiR EL BlRLIGt : 

Biraz eve\ arzettiğim veçbile 
Avrupadaki mfibim hadiselerin 
cereyanı e"nasında •e hassaten 
andişeba ht olan vekayi Balkan 
yarımada~ma intikal eder etmez 
bükilmetimiz:le İngiltere bükü· 
meti araııında samimi bir mU
ıavne başlamış ve sulh ve l"m· 
niyet gayesinde birleşen fikirle
rimiz iki memleketin mukadde
ratında daha esHlı ve daha 
devamla bir el birliğinin lilıumu· 
na müştereken k"'ni olmakta 
gecikmemiştir. 

Esaslar C. H. Partisi mecliı 
gurubunun müttefikan tasvibine 
iktiran etmek ıuretile başlıyan 

milıaken leri timdi yüksek hu· 
zurunuza arzedeceğim. 

Türkiy& - lngiltere mütterek 
beyannameai üzeriode mutaba· 
kat temin etmiıtir. 

Müıterek beyannameyi aynen için köylerden para, mabsül 
ve malzeme toplanmasına emir 

vermekten ve köy paralarına el 

ıürmekten daima uzak kalmalı- ı 
dırler. 

_Uçak Şehitleri 
' 4 - Bntüo köy iılerinde ol

duğu gibi köy aalmalarında da 

karar almak vazife ve sallhi
yeti köy ihtiyar heyetlerine mev· 
dudur. 

Kanunun salma yapılm111nı 
tecviz ettiği hususatta salınacak 

ıalmaların mikdar ve cinsini ta

yin hususunda bu idareler tama 

men serbest bırakılmalıdır. lda· 
re imirleriLin vazifesi kanun 

ve tebliğl~rle gösterilen Azamt 
haddin fevkine çıkmamasını, ka-

nan tecviz etmediği işler için 
salma yapılmamasını mOrakabe 

ve teminden ve köy idarelerinin 
kay kao•munun 44 ilncil madde· 

ıioio beşinci fıkrasıoa göre kul

lanacakları takdir hakkını yer

lerinde ve yolunda istimal etme· 
lerini teminden ibarettir. 

5 - Şu ciheti de ehemiyetle 

kaydetmek isterim ki ıalma tev· 

ziabnda karine olarak kullanıl· 

ması tavsiye edılen ölçüler ada· 

letaizliğe mani olmak ve köylü

yü hudutsuz mükellefiyetten 

kurtarmak makaadıpdan moı~ 
hemdir. 

Hedefimiz aalmayı büıbütün 
kaldırmak, bu imkan elde edi

linciye kadar da aıeğı hadde 
indhmektir. 

İhtifal Proğramı 
1 - 15 Mayıı 939 Pazarteıi 

gilnll Uçak tebitleri ihtifali ya
pılacaktır. 

2 - ihtifale iıtirik edecekler: 
A : İlbaylak, komutanlık Umu

mi meclis, Belediye reisi, Şehir 
meclisi, Halk partisi, Halkevi, 
Parti tc7kilitı, Hava kurumu, 
diğerkurum ve müesacıeler ve 
daire müdür ve memurlerı. 

B : Alaydan bir kıta. 
C : Jandarma ve Polis. 
D : Okullar ( Sao'at, Orta 

ve ilk okulların son ıınıflan ). 
E : Sporcular 
H: Halk. 

3 - Saat 10,30 ta t6rene iı· 
tiklil nuuıHe başlanacaktır. 

A : Marttan sonra kıt'a ko
mutam töreni açacak ve hazır 
olanları hava şehitlerini ıellm· 
lamaga davet edecektir. 

B : Tam bu anda tören ye
rindeki bayrak, yavaş yavaş 
yarıya indirileceği ıribi reımi 
ve hususi dairelerdeki bayrak
larda yarıya indirilecektir. 
Bunu temin için tören yerinden 
fiıek atılarak iıeret verilecektir.) 

C : fitekle beraber btitüo 
uakil vasıtaları ve iuıanlar 
oldukları yerde bir dakiki du
rarak ihtiram reımine ittirlk 
~d.ceklerdir. • 

D: Bir dakika sonra bayrak· 
lar tekrar çekilecek ve hare 
kete ieçilecektir 

E: Bundan ıoora ilbaylık ve 
parti komutanlık, belediye 
halkevi, hava kurumu, ıpor ve 
hayır kurumları. okullar tara• 
fından tebitler anıt1na çelenk 
konacaktır. 

F: Daha ıoora alana konula· 
cak halk kDnllsünde hıv1t ku· 
rumu adıoa bir zat tarafından 

bir ı6ylev verilecek bir okullu 
kız da ıiir okuyacaktır. 

G: Söylev ve tiirden l'Onra 
bir iubay kumandasında bir 
manga er tarafından havaya 
Dç el ıillh atılarak törene son 
vtrilecektir. 

4 - T6rendcn ıoara geçit 
resmi yapdacaktar. 

Geçit reami şu sırayı takip 
edecektir. 

A: Askeri bando ve kıta 
B: Okullar (sanat orta ve 

ilk okulların son sınıfları) 
C: Sporcular 
S - Tören yeri anıt alanıdır. 
6 - Belediye tarafından sar 

at 10,30 da alana bayrak çe
kilmiş ve parti tarafından halk 
kOrsOsü konulmuf hulunacakbr. 

7 - Saat 18 de hoparlörle 
koofuans verilecektir. 

8 - Bu prorram çağıra ye· 
rinedir. 

Profram iloınit"i 

okuyorum: 
1 - Tfirkiye Ye Büyilk Brı· 

tanya hükümetleri birbirleriyle 
sıkı bir ittiıarede bulunmuılar
dır. Aralarında cereyan eden 
ve bili devam etmekte bulu
nan milzakereler g6rüşlerindek; 
mutat birliği tebarüz ettirmiş· 

tir. 
2 - iki devletin kendi 

milli emniyetleri oef'ine ola
rak taahhütleri tazammun ede
cek uzun müddetli nihai bir 
anlaşma akdetmeleri takarrfir 
etmiştir. 

3 - Bu nihai anlaşmanın 

akdine intizııren Tilrkiye hükO· 
meti ve büyük Britanya hüku
meti vukubulacak bir tecavilı 

hareketinin Akdeniz mıntaka
•ıı:da bir harbe saik olması ha
linde yekdiğeriyle bilfiil iş bir· 
liği yapmağa ve yedi iktidar
larında bulunan bntnn yardım 
ve müzabareti birbirlerine gös
termeğe hazır bulunduklarını 
beyan ederler. (Bra ve sesleri, 
alkışlar). 

4 - Gerek beyanat ve ge
rek derpif edilen aıılaşma biç 
bir memleket aleyhine müte· 
veccib değildir. Ancak lüzumu 
tahakkuk ettiği takdirde Tilrki
yeye ve Büyük Britanyaya kar
f'lıklı bir yardım ve mUzaharet 
teminine matuFtur. 

S - Nihai anlaşmanın ikma
linden evvel karşılıklı (taahhüt· 
lerin mevkii fiile geçmesini ica· 
bettirecek şartların daha sarih 
bir surette tayini de dahil ol
mak üzere bazı meselelerin da~ 
ha derin bir tetkike ihtiyaç 
gösterdiği her iki bükümetçe 
kabul edilmektedir. Bu tetkik 
h1len devam etmektedir. 

6 - iki büktlmet balkanlar· 
da emniyetin tesisioi temin et
mek lüzumunu dahi tasdik eder· 
ler, Ve bu g ayeyi en seri bir 
suretle istihsal jçin müşavere 

haliodedirler. (Çok güzel sesle
ri). 

7 - Şurası mukarrerdir ki, 
yukarıda zikredilmiş olan hli
kümler iki hükumetten lıer han
gi birinin sulhun takviyesicdeki 
umumi menfaat iktiıasından 

olarak diğer bükfımetlerle an
laşmalar akdetmesine mani de· 
ğ ldir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Gördüğümüz vecihle Türkiye -

lngiltere münasbatında bir te
mel taşı ve aynı zamanda mü· 
bim bir merhale olan bu anlaş· 
mayı iki hükumet arasında el· 
yevm müzakereleri cereyan e· 
den kati ve devamlı taahhüt
ler takip edecektir. Ve bütün 
bu karıı ılıklı anlaşmaların hedefi 
birdir. 

"SULH ve EMNİYET .. 11 (Bra· 
vo sesleri, alkışlar). 

Tür~iye ve logilterenio umumi 
ıiyaaetlerinde ana vasfı tetkil 
eden bu hedef öyle zannediyo
ruz, o kanaatte bulunuyoruz ki, 
dlioya harbına mioi olacak kuv
vetli bir unsurun teraziye ilave 
si tarzmda telelli ediyor. (Bra
vo sesleri, elkışlar) : . 

MeoCaatimiıle birliltt• sulhu 

tutmağı, kimsenin hakkına te• 
cavilz etmemeği umde bilen si
yasetimizle hakların çiğnenme• 

sine mani olmağa bütün gayre .. 
timizi sarfetmekte devam ede
cağiz. (BrnYo sesleri, alkışlar). 

Bugüne kadar olduğu gibi 
yarın da sulbperverliğimizin mıd· 
di delillerini vermek fırsatları 

zuhur ettikçe bunları kaçırmı
yacağız. Fakat bir gün müşte
rek hak ve menfaatlerimiz iblil 
edilmek teşebbüsüne maruz ka· 
lırsa bize hakkımızın verdiği 
kuvvetle buna silahla mini ol· 
makta da tereddilt etmiyece
ğiz. 

(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
Bunun içindir lci, mefküremizi 

tarif ederken "SULH ve EMNi
YET,, kelimelerini kullandım. 

lngilizlerle şimdi arzettiğim iti
lif ve bunu takip edecek olan 
nihai mukavele Fransa ile de 
aramızda dostane milıakerelere 

mevzu teşkil etmektedir. Bu
g6rüşmelerin yakında iyi bir 
neticeye varacatından ümidva· 
rıı:. 

Muhterem arkadaşlar: 
Büyük komşumuz ve dostumuz 

Sovyet Rusya ile en sıkı, en 
samimi temaslarda devsım et· 
mekteyiz. ( Bravo sesleri, al· 
kıtlar ). 

MOıterek gaye ve menfaatle· 
rimiz önfimüzde tefriki mesai 
yolunda tamamen açık olduğu· 

nu bize ispat etmiş ve ıayın 
mi!lafirimiz Potemkioin Ankara
da geçirdiği günler zarfında ara
mızda hm bir g6rDt ve anlayıf 
beraberliği olduğu ve yarınki 
siyasetimizin de bu esas daire· 
sinde inkitafa namzet bulundu
ğu tesbit edilmiıtir. (Alk19lar). 

Dünya buhranı içinde mevkii 
çok nazik ve mühim olan Bal· 
kan yarım adaaında müttefikle
rimizle mevcut münasebetlerimi· 
zin her zamanki samimiyetiyle 
devam edeceğine ümidvar bulu· 
nuyoruz. Sulh yolunda daha 
müeasir bir tekilde çalıımak 
için yer almış olan Tnrkiyenin 
tam mlnasiylc bir sulh unsuru 
olarak kurulan Balkan misakın
da yeri değişmemiştir. ( Bravo 
sesleri, alkışlar ). 

Yine ümid ve temenni ede
lim k;, Balkanlarda Balkan men
faa tl~rini koruyan blok daha 
geoif lemek vazifesini daha ve
lüd şekilde yapmak fıraatıoı 
bulsun. 

Her zamanki ilham ve tasvip
ler inizle inkişaf eden ıiyaseti· 
mizin aynı direktiflerden mül
hem bugünkn tezabüriinfi yük· 
sek taıvip ve tasdikinize arze· 
der ve millet vekiltcrinin biraz 
evvel okuduğum b~yanname il· 
zerinde açık reylerini kullan· 
malarana rica ederim. ( Sürekli 
ve şiddetli alkışlar ). • 

Başvekilin beyanatını mUte· 
akip ·Saffet Arıkan, Fethi Ok· 
yar, General Kazım Özalp söz 
alarak hükümetin siyuetioi ta;
vip etmiılerdir. 

Bu izab•ttan ıonra reye mO
racaat edilmit. bOkOmetio be--
yanatı 352 rey ve mevcud••n it· 
tifakiyle taıvip edi'miftir. 
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Mahrem bir ajan için ihtiyat 

ve sır tutma bu!luılarnıda pek 
•ı şey vadeden dikkatsiz, iyi 
bir arkadaılığı, kıra( ve na
ı:ırlarla kolayca geçimsizliğe 
götürerek şab9i ve iradi b ir 
istiklali vardı. 

Vazifesini kavraması içiiı da
ha tecrübeli bir memurun ya 
ııında bir sitaj devresi geçirmek 
fırsatını bile bulmuş değildi. 
Fraakfurtta ilk i ki ay zarfında 
birinci kitiplik vazifesini yaph 
fakat şefi ona mühim muame
leleri öğretmeğe teşebbllı et
Dıediği için haziran sonlarında 
sefir olarak tayin edildiii za· 
Dıan, vazifesi hakkında Frank· 
lorta geldii'i gUnkO kadar az 
bir bilgiye sahip bulunuyordu. 

Ilık bir aydınlık t\ltında ne
hirle ağır agır sürü~lenirken, 
gecenin süküou içinde ıu üstün
de durmak insana çok garip 
bir rüya bi;!ini veriyor : Ay 
ve yıldızlı semaya bakmak, iki 
taraftaki ağaçlı dağ zirvelerini 
ve ıato parmaklarmı garmfk 
ve kendi hareketinin yaptığı 
dalgalrın sesiodeo başka hiçbir 
şey itilmemek !.. Böyle her ge
ce yüzmek isterdim. Sudan çık
tıktan sonra çok iyi bir şarap 
içtim ve balkonda uzun müddet 
Lynar ile oturup konuştuk. 
Ren de~ bizimle beraberdi. Kü · 
çGk iocilim ve yıldızlı gök bizi 
hıriıtiyanhğa ait mevzulara .. gö
türdü ve beıı onun ruhunu Rus
ıo vari faziletini bayii sarst;m. 

" Dün Wiesbadene gitmiştim. Maamafi zamanını ıosyal mu· 
lıiti 6ğrenmekle geçirmişti. İlk 
İt tibaları çok fena "oldu. Frank 
lordun hususi bir vaziyeti vır· 
dı . Alman politika sistemioin 
Dıerkezi idiyse de memlt kette 

1 

diğer her kangi bir ,ebirden daha 
aı Almandı. So,yete çok koımo- 1 

politti. Burada Alman!devletleri
nin ve yabaocı hükumetlerin 
elçileri de vardı fakat diploma· 
tik muhit bir saray veya yakın 
bir idari kuvvetle süslenmemiş· 
ti. Frankfortlular diplomatlarla 
yanyana idiler. Burada da her 
hangi bir müstahsil faaliyetten 
uzak ve hakikaten büyük bir 
Para pazarı bulunuyordu. Civar
da sahil kasabaları 'e kumar 
ınaıaları vardı. Hamburg, Wi
esbaden, Sod~n, ve Baden·Ba· 
den kolay bir at veya tren yo!· 
culuğu mesafesi içindeydi ve 
Frankfort, her ıaman haylaz 
Alman pren!lleri tarafından ıi· 
Y•ret ediliyorda. Burası, içinde 
tntrikanın, dedet ideruindeki 
hOner ve maharetin yerini (tut
tuğu bir şehirdi. Ve Avrupa 
tarihinde entrika biç bir zaman 
1850-1870 seneleri arasında oy
nadığı kadar geniş bir rol oy
namamıştır, 

ı Bir mf'I .ı koliyle eski çılgınhk· 
larımın sahnelerini tekrar ziya
ret ettim. içinde 21 senenin şam 
paoyasın1 bu kadar lilzumsuzca 
köpürten bu kabı kendisrni temiz 
ve kuvetli ıarabiyle doldurmak 
Allah1 memun ehin, 

Tem,il edilen küçük dev· 
letlerin hemen yarısı iktidarla
rını aıao ihtiraslar taş,yorlardı 

Onlar Avrupa politikasmda yer 
almak arzusundaydılar. Yalnız 
baılıuına yaşamakta zaif oldu1t
ları kadar tam namuslu olmak
ta da zaif bulunuyorlar, ve baş· 
ka vasıtalarla idame edemiye
cekleri bir vuiyeti h.le ile ka-
1•nmığa teşebbüs tdiyorlardı. 
İtte Biımarlon diplomatik çırak
lığını yaptığı şehir böyle bir 
~ehirdi. 

Kendisi hakkında tefekkürde 
bulunan ve Allah hakkında hiç 

bir şey bilmiyen ve bilmiyecek 
olan bir insan, bir nefret ve bita-

bi için hayata nasıl tahammül 
edebiliyorlar anlamıyorum Eğer 
o zamanki gibi Allahsız, sensiz 
ve çocuksuz olarak ya,amağa 

mecbur kalsaydım hayatı kirli 
bir g8mlek gibi bir tarafa bı · 
rakmamak için bir sebep buln
mıyacaHrm. Böyle olduğu hal-

de, bu gün bir çok dostlarım 
bu şekilde yaşıyorlar,,. 

Şimdi de yeni vazifeleri hak
kında ne düşünUyor, onu gö· 
r elim: 

- Sonu oar -

Çemberlayn 
Almanyayı çembf r altı
na almak istemiyoruz 

dedi 
Londra 12 - Baş vekil Çem 

bearlayn avam kamaıasında be
yanatta bulunarak demiıtirki : 

İngiltere hükumeti Almanya· 
yı çenber içine almak niyetin-
değdeildir. Almanyanın dev 

letleri birer birer ilhak etmek 
suretile dünyayı elde etmek 
istemesinden süpbe edilebilir. 
Hakikat halde Alman şef!erioin 
böyle bir ihtirasları olmamaııda 
muhtemeldir. a .a. 

PAZAR 1415/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

1648 m. 182 Kca. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı 

12.30 Proğram 
12.35 Müzik Küçük orkestra 

ıef Necip Aşkın. 
1 - Czernik· Danıeden kalp 

ler - Konser Val11. 2 - JJizet 
·Arleziyen Şüit No. 1 

a) Preliid b) Menuet c) Ada· 
cietteo d) Karillon 

13.00 Memlek~ t saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri 

13.15 Müzik (KOçük orkestra 
. Şef Necip Aşkın) Devamı 

3 - Pachernegg - Viyane 
Silini. a) Küçük geçit resmi. 
b) Operada balet müziği c) Gra 
bende gezinti d) P . eterde atlı
karıLca. 

4 - Leopolda - Karlb.-.d ha
tırası. 5 Dobneyi - Rapsodi Do 
mıjör 6 - Gl,ssmcr KulanKıÇ
ların vedaı. 

13.50 Türk müziği 
1 - Suzioa k peşrev. 2 -

Arif beyin Suıinak şarkt: (Beni 
bizar ederken) 3 - Suzinak 
farkı (Görünce gerdanında) 4-
Zeki Arifin Suzinak şarkı: (Sev
dim seveli) 5 - Şnkriloün hüz
zam ıarkı (Ay öperken suların) 
6 - Hilzzam türkü (Ata bioe
ıim ıeldi) 

14.20 14.30 Konu,ma ( Kadın 
ıaatı - Çocuk terbiyesine dair) 

15.30 Milli küme müsabaka
ları ( 19 mayıs .stadından nak
len ) 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (pazar çayı) Pi. 
18.15 Çocuk saati. 
18.45 Müzik ( Şeo oda mı;zi 

ği : lbrahim Ôıgilr ve ateş b6· 
cekJerL 

19.15 TOrk müziği ( Fasıl he
yeti ) 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Tiirk müziği. 1 - Şeh
nazpuselik peşrevi. 

2 - Dedenin şehnaz puıelik 
bestesi. 

3 - Cavide Hayrinin şehnaz 
puselik ~arknı : ( Ateş gibi ) 

4 - Leminio şehnazpuselik 

farkı : ( Narı firkat şule paf ). 
5 - Sedat · Ôıtoprağan fCh· 

nazpuselik şarkı : ( Guş edip 
çağlamak ). 

6 - Reşat Erer: Keman ta"· 
a:mi. 

7 - Şehnaz puselik şarkı : 
• ( Yandım deminden ). 

8 - Denizoğluoun şebnaıpu· 
selik : ( Yolun bulmam }. 

9 - Dedenin şebnazpuaalik 
yürük semai ( Bir dilberdir ). 

Kar•sıoa yazdığı mektuplar
dan alınmış iki parça onun bu 
tarihteki şa bst karektlerinin en 
aiizel tasvirini veriyor: 

Sağlık Yurdu açıldı 
i4 Cumartesi günü Rocbow'la 

ben, atla Rudeshein'e gittik. 
Oradan bir sandala binerek Ren 
üzerinde dolaştım, ve ay ışıiı 
•lhndll banyo aldım ~ yalnız 
burnum ve gözlerim ıu üstünde 
bıdıındtığıı ha ide Bingendeki 

R•t Towere wıdar >·llıdüm. 

Aydında Haaao efendi mahallesinde sağlık yurdu, tim· 
dilik cerrahi kadın haatahkları ve t"Ontken servisJeri 
ikmal edilerek açılmış. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birir.ci sınıf mütahassıs doktorluımıı tarafından 
her türlti erkek kı.dın ameliyatları ve rootken muayeneleri 
yapılmakta ve tedavileri fenoin son kabul ettiği tabbi esas-
lar ve lraideler daireı;nde takip edHmektetir. it 

t.rı:rı · .. ~"'~ •• , ••••• i."'•••ft•••••41 

10 - Sedet Ôztopraiıo ıeh· 
naz puselik ıaz semaisi. · 

21.00 Neşeli plaklar - R. 
21.10 Müzik ( Riyaseti cum· 

bur Bando!lu - Şef: Ihsan Gün· 
çer ) 

1 - Souıa - Marf. 
2 - Ramt>au • Tambourin. 
3 - Viocent D'ındy - Wal· 

lenıtein'in kampı. 
4 - W agncr • Parsifal pre

liidü. 

5 - Weber - Valse davet. 
22.00 Anadolu ajansı ( Spor 

ıeniıi ) 
22 10 Milıik ( Cazband - PJ ) 
22.4S 23 Son ajans haberleri 

ve yaranki program. 
PAZARTESi 15151939 

12.30 Program. 
12.35 Türk mllziği ( Pi. ) 
13.00 Memleket saat ayurı, 

ajans •a m teoroloji haberleri. 
13 15 14 Müzik (Senfonik plak· 
lar. ) 

18,30 program. 
18.35 Müzilc ( Opera hakkın• 

da - Cevdet Memduh tarafın• 
dan konuşma plal<larla misaller.) 

19.00 Konuşma ( Doktorun 
ıaati. ) 

19.15 TUrk müziği (Halk mu• 
ıikiıi ) Halk türküleri ve oyun 
hıvaları. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Tdrk müziği ( Klisik 
program ) idare eden: Mesut 
Cemil Ankara radyo l<Ome 
heyeti. 

21 20 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam· 

biyo · nukut ve ziraa t borsaaı 
(fiyat.) 

21.25 Neteli plaklar - R. 
21.30 Folklor ( Halil Bedi , 

Yönetken tarafından ) 
21.45 Müz\k ( Oda müziği • 

Bcetboven - Trio ıi bemol ma
jör ) Piyano - Ulvi Cemal Er· 
kin Keman - Necdet Remzi 
Atak Viyolonsel - Edip Sezen. 

22 10 Müzik (Melodi - Pi. ) 
22.15 Müzik (Küçük orkestra 

Şef: Necip aıkın. ) 1 - Gibisb
Çakır keyfim : Viyana tarkısı 
2 - Glesmer - Sabah selamı: 
Fantezi 3 - Künneke • Ledi 
Hamilton oparetinden potpuri 
4 - Künneke - Mavi elbiseli 
hem9ireler operetinden marş -
ar Final 5 - Delibes - Kop ·l
ya balesinden bebek dansı-Yalı 

23.00 Son ajan! - haberleri 
ve yerınki program. 

23.15 24 Miljik (Cazband · Pi.) 

Aydın nafia eksiltme 
Komisyonunda 
Aydın sanat okulu demir atöl 

yesi inşaatında kullanılacak 1880 
lira 10 kuruş keşif bedelli in
şaat malzemeıi alımı açık eksil
tmeye konmuıtur. 

Bu ite ait ketif ve şartname 
Nafıa müdürlüğünde görüle· 
bilir. Eksiltme 29/5/939 Pa-
zarteıi günü saat 11 de Nafıa 
müdürlüğü odasında yapılacak
tır. 

Muvakkat tcmi r at miktarı 141 
liradır. 

lıtekliletin ınuvakkat teminat
ları ve ticaret oda~• vesik ala 
rile yukarda yazılı güo ve sa
atte nafia madür lüğü odasJOa 
gelmeleri. 

14 18 23 26 (1342) 

YOZ ı S 

19 Mayıs şenliği 
Hazırlıkları 

19 Mayıs Atatürk, gençlik •e 
ıpor günü için dün Aydın saha• 
11iıda Aydın tahsil gençliği o 
giln için hazırladakları spor ~• 
jimnutik hareketlerinin ilbay 

Özdcmir Gündayın nazaretlerile 
bir provasını yapmıılardır. 

Saat 14 de başhyan provalar 
16 da ve muvaffakiyetle bitmiJtir. 

Nazilli Ortaokulu 
Ayd1na geldi 

Nazilli Orta okul talebelerin. 

den 160 ki,ilik bir talebe grubu 
başlarında müdür ve muallimle

ri olduğu halde dün sabah de· 

nizli - O rtaklar trenile şehrimi 

ze gelmiıler ve bazı milşahe· 

delerde bulunduktan sonra aynı 

gilodc Ortaklar-Deai ı 1 i treııiyle 
Nazilliye dön müşlerdir, 

• ••>Mı••• 

Bıyıklı 
Ve civarı köyleri yeni 

bir mektep binasına 

kavuştular 
Bıyıklıda bulunupta ziraat 

bankasına ait olan ve 2590 
metre karelik yer itgal eden 

ziraat etad ve t ' crübelerine 
mllsait bahçesi bulunan bir ko· 

nak ve mOştemellhnın, Bıyıklı, 
ve civarı köylerinin okuma ça-

ğındaki çocuklarına yatılı okul 
olarak kullanılmak üıere, zira-

at baokasıoca vilayet namına 
frağ muamelesinin ifa edildiği 

liaber alınmış ve bu binanın her 
isteğe cevap verebilir bir irfan 

müessesesi haline ifrağı içinde 

projeler hazırlanmakta olduğu 

öğren ilmittir. 

Büyük 
Almanya ya 
düşen vazifeler 

Biz, yalnız 80 milyonluk bil

yfik bir millet değ:I, aynı za
manda, Hitlerin kurup Avru-

pamn politika ıi~lt't merkezi 
haline getirdiği bir de\'letiz . Bu 
realıteler bize yeni vazifeler 
yül..letmektedir. 

90 m lyoaluk bir nüfcıun e• 
hemmiyeti, dünya harbinden 

evvelki si)Casi Avrupadaki Al· 
maoyanın ehemmiyetine teka-

bül eder. Bugün bizlerin işgal 

etmekte olduğu mevkie, bu nü· 

fus kafi gelmemektedir. Bizim 
içia silahlanma kadar, hatti 

ondan da daha mühiaı olan ci
het nüfus adedidir. 80 milyon

bir nüfus halinde kalırsa~. 
Rayhın Avrupada bügün kazan-
mış olduğu nüfuzu, zaman geç· 

dikçe, silibla müdadafaa etme
ğe mecbur olacağız. 

Buna mukabil, nüfusumuzun 
adedi kat kat büyürse, eylül 

sonuodaki silihlanmamızın da 
iÖıter diği gibi, Avrupa mili .. t· 
leri anlaşma temayülünde bulu

narak, harbin önüne geçilmiş 
olur. 

Fölkiter Beol>abter 
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Gramofon Plak 
- ---- - ------------------

eraklıla ı Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibilıin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın müşterilerimize iftiharla 

bildirir bu fırsattan istifade etmelerini tav

siye ederim. 

Mehmet Gürer 
DEMİR YOLU. CADDESi 

3212 AYDIN 

••aA.e6AAAAAAAAAA6~6~ 

Okul talebelerine 1 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmittir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. f. B,asıme•i 

' 

• 1 

1 
1 
1 
• 41 
41 

ALKE i 
Bakım Evi Muayene Saatlarr 

Maayene rtlnl 

Pazartesi 

Sah 

" 

Perşembe 

" 

Cuma 

Cumarteıi 

" 

Saat 

J - 4 

4 - s 

2 - ~ 
3 - 4 

4 - s 

S-6 

4 - s 

2 - 3 
3-4 

Doktor arkadaşımızın aclı 

Operatör Medeni Boyu 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hnıtalıkları mutabaaaıaı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket GlSzaçan 

(Göz haatahklan mutahaa•ı•ı) 

1 
Doktor Muhsin it 
(iç hastalıkları mutahaa•m) l 

Doktor ŞeYket Kırba, • 
(lntn~i hastalıklar mutahassıaı) • 

Doklot' Münif ETman s 
(Kadın hastalıkları mutab .. 1111) ~ 

Doktor Nafiz Ya!gan ı. 
Doktor Halil G6ıaydın • 

ID , 41 

ve 

Muayenehanesini Cumhuriyet ma1ıalleıinde ayu\cat 
8. ihsanın evine nakletmiştir. 

lıastalaf1nı her gün saat yediden ıekiıe kadar •e 
8fleden ıonr saat Oçten alt.ya kadnr kabul eder. idrar. 

f kan, balgam, maddei gaita ve lıer türlü talılilltı icra 
•ı eder. Veremlilerde fennin en 50D tedaviıi olan Pinomo• 

r+l toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 

Ilı~~&~~~· ...... 

_,.. ...... ~Aa•aa•w 
Süleyman Gezer- Osman Sezginer 

Gazete Kita.p Evi .. 
• · Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 

Kit,!l~ın adı __ Yazan __ Fiyat~-= 
KarikatlSr albDmü · Cemal Nadir 100 a 
Bir avuç saçma Refik Halit 60 .. 
insan ve Totaliter Dev1. Galip Kemali 50 • 
Atatürk için lsmail Habip 75 ı 
Günahlar devleti Haluk Cemal Tanju 50 
Gramer dersleri Mitad S•dullab Sander SO 
Fransa tarihi Cilt 1 - 2 H. Cahil 100 a 
lngiltere tarihi Cilt 1-2 ., 125 • 

41 Atalar sözll Sadi G. Kınmlı 50 • 
4' Adabı muaşeret Süheyla Muzaffer 50 

Adabı muaşeret Muhittin Dakılıç 30 
Riza Tevfik R. GökAlp Arkın . 60 
Tercüme nasıl yapılır Mitat Cemal 25 

Bu kitapları Avdında Süleyman Gezer - Osman Sezginer a 
Gazde kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taah-
hn 1 lü g&nderilir. 

'tRlw.IRll'Jl._9t'l~-..~~PPe9@9•·--.. ··.-

ilin 
Aydın Nafia Müdürlü

ğünden: 
Hastane döşemelerinin tebdili 

için lüzumu olan 3483 lira 85 

kuruı keşif bedelli kereste ve 
linolyom ahmı işi açık eksiltme
ye konmuştur. Bu işe ait keıif 

ve şartnameler Aydın Nafıa 

mudürlilğünde görlllebilir. Ek

siltme 22/5/939 pazartesi günU 

saat on beşde Aydın Viliyeti 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
Muvakkat temihat miktarı 

262 liradır. 
isteklilerin muvak~et temi -

nalları ve ticaret odası vesika· 

larile yukarda yazılı giin ve aa• 

atta Vilayet Daimi encllmenine 

gelmeleri ilan olunur. 
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r····- Abone İeraiti ........ . 
! Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
j Altı aylıtı 3 liradır. f 
: ldıre yeri: Aydında G. H. i 
ı 8 . : P. aannevi. : . . 
! ~at.eteye alt yazılar için İ 
f yau işleri miıdürlügüne, ilin· f 
: lar için idare müdürlüğüne ~ 
: "nÜracaat edilmelidir. . . ·-····················-.. -··-···· .... ··-··-· 

imtiyaz aııhfbl ve Umum1 Netrlyat 

MOdUrU ı' Eteın Mend,ee 
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