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1 9 3 9 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

lngiliz -

MiLLi EDEBIYATIN BÜYÜK BiR KAZANCI 
-::akl HAYAT Mecmuuının de!lerll 

;alrl M, FARUK GÜRTUNCA 

ııtrlerlnl bir arada topladı. Anadolu 

ıllrl, memleket kokuıu. 

100 sayfa, mukavva cllt, &O kurus 

Sovyet Paktı 
Rusların Garanti ve Mütekabiliyet 
Esaslarında Çok Israr Edecekleri 

MOLOTOF Mofotof'un 
BekDenen 

Başr.Jekilin riyasetindeki Kurultay heyeti, Atanın kabrini ziyaret ediyor 
N utlk unu 

Dün alkışlarla dinlenen 
Nutkundan belli oldu KURULTAYIN iKiNCi TOPLANTISI DlYın SöyDedD 

Yeni Nizamname ve Program 
Dün Umumi Heyette izah Edildi 

Rusya Başvekili ve Hariciye ~o~i~eri M?lo~f .bu ~~~ 
beklenen nutkunu sövledi. Molotof Ingıliz tekliflerının hır ilen 
adını teşkil ettiğini. fakat serdedilen bir tak~m ihtirazi .k~~t
ların bu ileri adımı tesirsiz bıraktığını, Ingiliz proJesının 
Rusyanın şimal garbindeki devletlere de teminat vermediğini 

Parti Teşkilatı Yirmi 
Mıntakaya Ayrılıyor 

Genel Sekreter 
Kabineye Giriyor 

~.Ajll~ C-t:- T-.-tl.:!-:~ 

Ankara, 31 (A.A.) - RiyaseticUml111r Umumr JUtfplltfnden: 

anlatm1.ştır. 
Molotof, Rusyanın dalına tecavüz 

aleyhtarlarının başında bulunduğu

nu, fakat demokrasilerin ahiren te
cavüz aleyhtarı olduklarını söylemiş, 
tecavüz aleyhtarı cephenin tesisine 
ait müzakerelerin devamile beraber 
Almanya ile Rusya arasında yapılan 
ticaret müzakerelerinin de devam e
deceğini izah etmiştir. 

Mareşal Voroşilof ile eski Hariciye 
Komiseri Litvinof nutku dinleyenler 
arasında idi. Ve nutuk hararetle al
kıslanmrşur. 

Mo1otofun nutkunda en çok ısrar 
ettiği nokta Rusyanın diğer devlet
lerle müsavat1dır. Molotof Rusyanın 
nolttai nazarını §U ~ekilde hulasa et
miştir: 

"Tam mütekabiliyet ve tam mti
savat dairesinde anlaşmak, bütün 
komşulara teminat vermek .. 

Ôii ,, • • • 
11 artının yenı programını 

Reisicilmhur ismet İnönü, Cünıburiyet Halk Partisinin Beşinci 
Büyük Kurultayı miinasebctile temiz duyguları ve Partiye bağlılığı 
hal'i olarak memleketin her tarafından aldıklan telgraflardan dola
yı memnuniyet '\'C tcşekkürlerjnin iblıiğıua Anadolu· Ajansını me
mur etmişlerdir. 

Biitün sulhcü devletlerle birle-
Solda Sovyet ıiycuetini oe anlaşmayı anlatan Molotof, şik olarak h81'eket etmek." 

izah eden Genel Sekreter 
Fikri Tuzer 

Ankara. 31 (Tan Muhabirinden) - Cümhuriyet Halle 
Partisi yeni n i7.amnamenin tatbikatı icabı olarak yurt içinde
ki Parti tcşkilft1ını 20 mıntakaya ayıracak ve 20 müfettiş ta
yin edecektir. İst<tnbul ve İzmirde merkezden mansup Parti 

nutku hararetle alkışlıyan Mareşal Voroşilolla beraber Molo~of bunları anla~.tıkta~ .so~-
ra Stalın'in geçenlerde soyledığı hır 

lngiliz-
/.sözü hatırlattı ve "başkalarının kes· 

S O V ,, e • I tanelerini ateşten çıkarmak için ken-
1 di elini yakmamak" lazım geldiğini 

söyledi. ~iistakil Grupu;l 
Meclisteki 

~evkii ve Rolü 

1 reisleıi bulunacaktır. 

Kuru 1 tayda 1 
Ankara, 31 (Ta; Muhabirinden)-

1
. Cümhuriyet Halk Partisi Beşinci Bü
yük Kurultayının bugünkü toplantı
sında Kurultaya sunulan nizamna -

Anlaşmasından Sonra 
Türk - lngiliz Paktı 

Balkanları içine alacak 

Molotof İngiltere ile Fransanm 
yalnız kendileri tarafından teminat 
verilen devletlerden bahsettiklerini, 
halbuki Rusyanm komşusu olan di
ğer üç devlete de teminat verilmesi 
icap ettiğini söylem~ ve şu sözleri 
ilave etmiştir: "Sovyet Rusya noktai 
nazan üzerinde kat'iyetle ısrar ede
cektir. Bu yüzden demokrasUerle 
başladığımız müzakerelere devam e

deceğiz ve bu müzakereleri intaca 
çalışacağız." 

Dilekler 
Milli Şef ismet İnönü, Cüm- 1 ·---

b R Ankara, 31 (TAN Muhabirln-
--- ıne layihası hakkında program - ni -

Ur iyaaetine geldikleri gün-
d den) - Kurultay dilekler enciime-enberi irat buyurdukları nu-

ninin bugünkii toplantısında Sıh
tukJarmda ısrar ile mürakabe- hiye Vekili şu izahatı vermiştir: 
l'e tabi bir halk idaresinin te- ı _Tahsisat oldukça dispanser
tekkülünden bahis buyuruyor-
lar ve bunu temin için de Bü
l'iik Millet Meclisinin hem hal. 
kın bütün arzu ve dileklerinin 
la.ın bir ifadesi, hem tnilli mü
l'akabenin tam bir mümesaili 
e>lrnaaı lüzumuna i'8l'et edi
~orlar. 

~Qzan: M. Zekeriya SERTEL 

dı.ı~arti Kunıltayında irat buyur
ı_ ları son nutuklarında da bu nok
~a §U cümlelerle temas ettiler: 
"i~·i bir halk idaresinin siyasi ida
l'~cle ana prcnsiı>leri. her nevi se
t•ttılere halkın samimi olarak iş
:~.a~. etmesi ile, hiikumetin ve 

Uyuk .Millet l\Jcclisinin faaliye
tinde hakiki bir milli mürakabe • 
~ln şüphe götürmez bir tarzda bu-
Unınası ile hulasa edilebilir." 

tı\~ll- rnürakabe vazifesinin dab;ı sü
J)ıı ~ Ve daha esaslı bir şekilde ya
lı/1bılrnesi için Biıyiik Millet Mec
lti.ı11lde ikinci bir partiye, bu müm
'-'ıı tı 0 lrnazsa, ikinci bir grupa ihtiyaç 

t'<hr Ç k'. ı· ~ <>!et • un u mec ıs rızası, mensup 
ttlt ~ltları partilerinin disiplinine uy
tla~il ınccburdurlar. Cümhuriyet 
~Uık Partisine mensup ola~iiy* 
(ılJ et Meclisi azasının Mccli 

ere sual sormaları, hü 

(Sonu Sa: 9, Sü: 4 

ler arttırılacaktır, 
2 - Yenibah~cde Gureba has

tanesinde 70 yataklı bir doğum 

pav:ronu a~ılncaktır. 
3 - Bursada da bir doğume\'İ 

açılacaktır. 

4 - Doktorsuz kazaların hepsi
ne hu sene birer doktor gönderi
lecektir. 

Giimri.ik ve İnhisarlar Vekili 
do: 

1 - Şarap ve bira fiatlannın 
ucuzlatılacağını, 

2 - Tiltünlerimizin piyasalard-a 
değerlendirileceğini bildirmiştir. 

Ziraat Vekili de kendi dairesini 
alakalandıran bahisleri izah etmiş, 

1 - Orman kanununun tatbi • 
katından mütevellit müşküllerin 
ormanları tahripten koruyacak bir 
şekilde kaldırılacağını, 

2 - Ormandan mal kaçıran köy 
liilerin nakil vasıtalarının musa • 
deresinin öniinc geçilmesinin tet -
kik edileceğini, 
. 3 - Baytari aşılardan para a • 
Iınmamnsına çalışılacağını, 

4 - Kıl keçjsinin kaldırılma • 
sının teemmiil edildiğini, 

~ .a.. Çay istihsalinin dört beş 

istihHikimizi karşıla
'teleceğini ve bir 
ulması işinin tet

ildirmiştir. 

zaınname encümeninin raporu okun -
muştur. 

Encümenin yaptığı tadiller 
Rapora göre encümen tarafından 

yapılan tadiller ve ilaveler şunlardır: 
14 üncü ınaddenin sonuna kadar 

olan hükümler partiye kabul edil -
menin şartlarını ve şekillerini gös -
terrnektedir. Partiye kaydedildikten 
sonra 11 inci maddedeki vasıflan e
sasen haiz olmadıklan veya bunları 
bilahare kaybettikleri anlaşılan aza 
hakkında yapılacak muamele 15 inci 
madde olarak tespit edilmiştir. 

Londra, ( Sund~y Dispatch gazetesinin diplomat muha
biri yazıyor:) İngiliz - Rus anlaşması neticelenir neticelenmez 
İngiliz - Rus erkamharbiye ve ~umandanlar görüşmeleri baş
layacak, ve ittifakrn imzası ile Ingiltere - Türkiye, Türkiye -
Fransa, Türkiye - Sovyct anlaşmaları tatbik sahasına gire
cektir. 

"Partiye kaydolunduktan sonra 
bir azanın üzerinde 11 inci madde -
deki menfi hallerden biri bulundu -
ğu anlaşılır veya yeniden böyle bir 
hal vaki olursa, kendisinin müdafaa
sı alındıktan sonra, vilayet idare be~ 
yetinin mucip sebepleri havi yazlSl 
üzerinde, umumi idare heyeti kara -
riyle partiden kaydı silinir. 

Bu maddenin ilavesi sebebiyle 
müteakip madde numaraları değiş -
miştir. 

Mületti,likler ihdan 
Parti teşkilatında müfettişlik ih · 

dası genel başkanlık divanınca lü :. 
zumlu görüldüğüne dair genel sek -
reter tarafından verilen izahat en • 
cümence de muvafık görülerek layi
hanın parti teşkilatından bahseden 
ikinci kısmının yirminci maddesinin 
"ç" fıkrasının parti müfettişlerine 
tahsisi t~nsip edilmiş Ye bu~dan do -
layı sonrıiki f lann blr~na ko-
nulan harfler ~eğiştiı:Umiştir. 

(Sonu; Sa: 10, .. 

Bu suretle A vrupada muazzam 
bir müdafaa seddi teşekkül edecek -
tir. 

Türk - I ngiliz paktı 
Balkanları da kucaklıyacak 
Bu sırada Akdenizde tecavüze 

karşı karşılıklı şifahi deklarasyon 
mahiyetinde olan İngillz - Türk paktı 
Akdeniz gibi Balkanları da kucakla
yan uzun vadeli bir ittifak muahe -
desi şeklini alacaktrr. 

Bu ittifakla Türkiye Akdeniz Ye 

Ege denizinde karada, havada ve de
nizde İngiltere ile teşriki mesai ede
cektir. 

Anladığımıza göre Akdeniz saha
sı Filistin ve Siıveyş kanalını, Mısı
rın garp hududunu ve Sudan ile Ha
beşistan arasındaki hududu tazam -
mun edecektir. 

T ürkiyenin Balkanlılara 
· yardımı 

• alkanlara gelince; Türkiye bir 
taarruza uğradıkları takdirde Ro -
manya ile Yunanistamn müdafaası -
na iştirak edecektir. 

Türkiye Bulgaristana lazım gelen 
ihtarlarda bulunmakla beraber Bul -

Sovyet kumandanlarile temaa 
edecek Polonya Harbiye 

Nazırı Kaaproycki 
ye almak için çalışmakta ve Bulga -
ristanı hoşnut etmek istemektedir. 

Türk - Sor.Jyet anlaşmcuı 
Türk - Sovyet anlaşmasına gelin

ce, aldığımız malumata gôre iki mem 
leket de bu anlaşma üzerine Kafkas 
hududundaki kuvvetleri geri alacak-

~ 

Molotof daha sonra Rusyanm di
ğer devletlerle olan münasebetlerin
den bahsetmiş, Japonyadan bahse
derken. Rusyanın Moğolistan hudu
dunu kendi hududu tanıdığını, onun 
için Japonların tahrikat yapmakbn 
vazgeçmeleri ve geri kafalı Japonla
rtn, Sovyet topraklarının müdafaa e
dileceğinden emin olmaları lazım 

1 geldiğini söylemiştir. 
1 Londrada kanaat 
i 

Londra, 31 (Hu~usi) - Sovyet]e
rin İngiliz teklifine cevapları henüz 

(Sonu, Sa: 9; Sü: 6) 

Türk Hava 
Kurumunun 
Faaliyetleri 
Türk Hava Kurumu Genel 

merkez heyeti Alı.karada toplan • 
dı okunan rapora göre kuruma 
bugüne kadar 69,719,026 lira st"e
Ur temin etmiş, ordu havacılığına 
49,072.927 lira yardım da bulu
nulmuştur. 

Bu yaz "ha,•a gedikli haz1rla -
ına yuvası'' açılauk, 300 bin lira 
sarfiyJe mev~utlardan daha mii -
kernmel ve liıa bO)·ük bir atel • 
Ye de tesis edflecektir. 

Bu toplantıya ait yan dördün-
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DEN 
• 

erı 

Yazan: M. Turhan TAN 

Y üzün süsü olduğu gibi süzün de 
siisii vnrdır. Fikirle kelimeleri 

ve tn\rrı hcmahenk ynpanlar, yapabi
lenler sözlerini süslemiş, güzelleş -
tirmiş olurlar. ince bir düşünceyi_, 
narin bir duyguyu kavga ç-~şnisi ve
ren kelimelerle ifade edenler, yahut 
tuğyan ve feveran hissettirecek dü
:sünceleri çelimsiz kelimelerle tas -
vire kalkışanlar sözlerini tuvaletsiz 
ortaya atmış snyılırlar. 

Yüz sil lemek nasıl bir siirü mal
zemaye muhtnç ise sözün süslenmesi 
de - dil bilgisi başta olmak üzere -
bir tnkım vasıtalara ihtiyaç gösterir. 
Hele hatip olmağa yeltenenler mut
laka bu vasıtaları elde etmek zorun
dadır. Başkn türlü göniil n\'layamaz
lar, irade çelcmezlcr. 

EskJ devirlerde sözü süslemek i -
çfo bas\ uru lan yoUardan biri yazıya 
'e muha\•erclere darbımes~ller ser -
piştirmckti. 

l\Iesela Fuzuli şu gazelinde bir 
çok mesellerden istifade ederek sö -
zünii süslemiştir: 
Her kimin var ise zatında şeraret 

küfrü 
·Istılahııtı ulum ile müsülman olmaz 
Ger kara taşı kızıl kan ile rengin 

etsen 
Tab'n tağyir verip lA'li bedehşan 

olmaz 
Eylesen tutiye tn'limi edayi kelimat 
Sözü insan olur amma özü insan ol

olmnz 
Her uzun boylu şecaat edebilmez 

dava 
Her ağaç kim boy atar servi hıraman 

olmaz 
izzet Molla da • aç gözlülüğü tiirif 

sadedinde - (Hızırı bulsa külahını ka
p ar) meselini tasarruf ederek şu kı

tasına süs yapmıştır: 
Desti kutahımızı etmemiş Allah resa. 
Menbai llıtfunu yoksa elimizle ka-

panz 
Bize versin mi hüda abi hayatı tevfik 
Hızrı bulsak rehi zulmette külahın 

Bu süslerin ne kıymeti var, den
memeli. Çünkü süs biraz da temizlik 
demektir ve yukarıda söylediğimiz 

gibi yüz kadar söziln de süse ihtiyacı 
'\'ardır. Onun için konuşurken ve ya
zarken fikir '\'e duygu derecesinde 
kelimelerin de temiz olmasına, yazı

nın ve sözün sii lü görünmesine dik
knt etmelidir. Bu itina yapılmaz ve 
d il ile kalemi başıboş bırakmak yolu 
tutulursa acemin "pek", arabın " faz" 
dediği şekil peyda olur ki bu şekli 

biz (hoyratlık) diye tercüme edebili
riz. Sözde '\'C yazıdn hoyratlık ise, i
zaha hacet yok, dinleyeni, okuyanı 

ancak iğrendirir. 

• 
Harputta Bay M. Kemal! Erdo~ana: 
Kitap haline konulan romanlarım §Un

lardır: Cehennemden selAm, Gönülden gö
nüle, Timtlrlcnk, Cengiz Han, Akından 

akına, Cem Sultan, Kadın avcısı, Hurrem 
Sultan, Viyana dönOşil, Cinci Hoca, Üç ay 
yatakta. Bunlardan başka tarihi mOsaha
bclerimden bir clld ile Türkler için tarih· 
t.c söylenen söı.ler ve Avrupa notl::ın basıl
mıştır. Safiye Sultan, Devrilen kazan, 
Krallar avlıyan Türk b:ısrlmaktadır. Tc
vcccilhilnilze te ckkilr ederim. 

M. T. T. 

Yabancı Mektep. 
Muallimleri 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin
deki muallimlerin de, resmi mektep 
muallimleri gibi her dört senede bir 
zam gÖrmeleri hakkında Maarif Mü
dürlüğünün yaptığı teklif Vekalet 
tarafından kabul edilmiştir. Bu mek
tepler, yeni sene bütçelerini hazır
larken kıdem kazanmış muallimler 
için zam koyacaklardır. Zam koynıı
yan mekteplerin bütçeleri idare ta
rafından tasdik edilmiyecektir. 

Miltekalt, dul ve yetimlerin hazi
ran, temmuz ve ağustos üç aylık ma
aşlarının tediye ine bugünden iUba
rcn Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, E-
yup, Eminönü, Kadıköy ve Fatih 
mnlmUdlirlilklerlnde başlanacaktır. 

Maaşların verileceği günler, maaş 
cilzdanlan numaralarına göre ayrıl-
mış ve blr liste halinde hazırlan
mıştır. Bu liste iç sayfalarımızdadır. 
Maaş tediyatı il haziranda tamam
lanmış olacaktır. Gününde maaşını 
almıyanlar umumi tcd.iyatın sonunda 
maaşlarını alabileceklerdir. 

~~~~~~~~~~ 

~Denizbankın 
I 

Lağvi 

Meselesi 
Banka Halen Çalışmıya 

Devam Etmektedir 

Yeni Belediye Kadrosu 

Yeni Kadroda 145 Memur 
Açığa Çıkarıldı 

Belediyen in 939 senesi bütçesine j 13 il ücretli odacı olmak üzere 14 ki-I kanunların bunlara bahşettiği hak
Denizbankın teşekkülüne dair o- bağlı memurin kadrosu tasdikten şi açıkta kalmaktadır. Fen işleri mü- lar kendilerine verilecektir. Kanuna 

lan 3295 numaralı kanun henüz di- çıkmıştır. Yeni kadro ile 145 kisi a- dürlüğü kadrosundan yalnız bir res- göre maaşlı olup ta açıkta kalanlar 
ğer bir kanunla lağvedilmediği gibi, çıkta kalmaktadır. Bunlardan 100 ü sam açıkta kalmıştır. hakkında iki tür lü muamele yapıla
Devlet Denizyollar:ı Umum Müdür- muhasebe kadrostma mensup me- İktısat mildürliiğüne bağlı hal ida- caktır. Bunlardan bir kıı;mı müdde.t
~~.ğü ile. ~imanla.: U~um Müdürlü· ı mur ~eled.iye ~ahakk~k ve tahsil şu- resinden 12 ücretli memur açıkta ler:ini doldurup tekaüt olabilecek
gu teşkılatına mutedaır olan kanun belerı amırler:ındendır. Bu yüz me- kalmaktadır. lerdir. Bunlar doğrudan doğruya te
layihalan da henüz Büyük Millet 1 murdan 24 ü, tekaüt müddetlerini Bunlar haricinde, 1115 kişiden i- kaüt edilerek kendilerine tekaüt ma
Mecl~since. müzakere ve kabul edil-, doldurmuşlar, 13 ü kadro harici kal- baret olan muhasebe kadrosundan aşı bağlanacaktır. Tekaüt müddetini 
memışlerdır. mış maaşlı memurlardan, 63 ü de yi- 50 memur daha açıkta kalmışsa da doldurmıyanlara da kanun dairesin-

Bunun için gerek Denizbank, ge- ne kadro harici kalmış ücretliler- bunlar başka şubelerdeki münhalle- de tazminat verilecektir. 
rekse Deniz Ticareti Müdürlüğü teş- dendir. re nakledilmişlerdir. 
kilô.tı eski şekilde çalışmalarına de- İktısat müdürlüğü kadrosundan da Belediye reisliği, kadro dolay1sile 

Ücretli memurlara gelince, bunlar 

belediye memurları yardım sandığın-vam etmektedirler. Yeni teşkil edi- biri müdür muavini, yedisi maaşlı, açıkta kalmış, sicilleri temiz olan 
lecck umum müdürlüklere ait teşki- 3 ü ücretli ol~ak üzere ıı memur memurlardan istifade etmek için dan istifade edeceklerdir. Bu sandı
lat kanunlan Mecliste kabul ve neş- açıkta kalmaktadır. Umuru hukuki- bunlara, maaş derecelerine uygun ğın nizamnamesine göre açıkta ka
redilerek meriyctc girinceye kadar ye müdürlüğü kadrosundan 5 kişi a- vazifeler aramaktadır. Bu memur
da faaliyetlerine devam edecekler- ç ıkta ka~maktadır. Bunlardan biri- !ardan bir kısmı, belediyeye devredi
dir. si umuru hukukiye müdürü olup lecek olan tramvay, tünel ve elek

MOTEFERRIK: 

Adliyede Yaz Tatili 
Müddeiumumilik bu sene mahke

melerin yaz tatilinde çalışacak mah. 
kemeleri tesbit etmiş ve Adliye Ve
kaletine bildirmiştir. Vekaletin tasvl 
binden sonra alakadar mahkemelere 
tebligat yapılacaktır. Bu sene birinci 
sulh. ~ asliye ceza mahke. 
melerile birinci hukuk ve ik inci tlca 
ret mahkemelerini nnöbet tutacakla
rı anlaşılmaktadır. 

kendi arzusile tekaütlüğünü istemiş- trik idar~lerine tayin edileceklerdir. 
tir. Diğerleri muhakemat amiri Fey- Bundan böyle kendilerinden istifade 
zi, avukat Hamit Nazım, Ömer Ce- edilemiyecek memurların da mağ
mil ve bir memurdur. Yazı işleri mü. dur olmamaları için tetkikat yapıl
dürlüğü kadrosundan biri maaşlı, maktadır. Mevcut talimatname ve 

Men'i israf at Kanunu 

Düğün, Nişan, Sünnet Düğünü 
Gibi Eğlenceler Menedildi 

Dahiliye Vekaletinin men'i israfat Memurların Dil imtihanı 
Bir yabancı dil b ilen devlet mc- hakkında gönderdiği tô.mim üzerine 

murlarırun terfi edebilmeleri için ge yilayet, 1926 senesinde meclisi umu
çirmeleri icap eden imtih an dün -ede- mii vilayet tarafından bu hususta 

çay ve ziyafet verilmiyecektir. Bu 
gibi yerlerde ancak akraba ve ço
cuklara bir defaya mahsus olmak ü
zere çay ve ziyafet verilebilecektir. 
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hana 20 kadar memur girmiştir. Mu 
vafafk olanlar bir derece terfi ede· 
ceklerdir. 

Çok Çocuklu Hakimler 
Bugün mali senenin başlangtcı ol

mak itibariyle bütün hakimler çok 
çocuklulara yapılacak yardımın tes
biti için beyanamelerini bugün müd 
deumumiliğe vereceklerdir. 

iki Vali Geldi 
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vermiş ve bu maksatla dün bütün 

kaymakamlıklara bir tamim gön
dermiştir. Bu tamime göre düğün
lerde geline ait cizahın naklinde 
merasim yapılmıyacak ve beşten faz
la otomobil veyahut araba bulundu· 
rulmıyacaktır. Gelin odasında askı 

asmak, nişan, çevre gibi adetlere 
müsaade edilmiyecektir. Düğün mü
nosebetile umumi salonlarda balo, 

Lohusa münasebetile de ziyafetler 

ğünleri tertibi ve yine bu münase
betle ziyafet ve eğlence verilmesi, 
sünnet edilecek çocukların mücev
heratla sokaklarda gezdirilmesi ya
saktır. Bu kararla menedilen fiilleri 
işleyenler hakkında derhal mahallin
de zabıt tutulacak ve eşyalar muha
faza edilmek üzere zaptolunacaktır. 
Suçlular da ceza mahkemesine veri
lecektir. 

Prenses Bibesko Geldi 
Beynelmilel tayyare birliği reisi 

lan memurlar şimdiye kadar san

dığa yatırdıkları- paranın üç misli 
n isbetinde bir yardım göreceklerdir. 

Açıkta kalıp ta ilerde kendilerin
den istifade edilecek memurlara iki 
ay tam, sonra da memuriyete tayin 
edilinceye kadar nısıf maaş verile
cektir. 

BELEDiYEDE I 

Yeni Hastanenin Planı 
Sıhhiye Vekaleti, yeni belediye' ve 

vilayet bütçelerine konulan 400 bin 
lira ile yapılacak hastanenin inşaatı 
için Paris ve Lll tıp faki.ilteleri mi. 
man Jan Walter'i davet etmiye ka
rar vermiş ve keyfiyeti kendisine 
bildirmiştir. Jan Walter bu davet ü
zerine yakında lstanbula geleceğini 
bildirmiştir. 

Şehir sokaklarını sulamak üzere 
halen belediyenin elinde fi arazöz 
vardır. Bunlar ihtiyaca kifayet et
mediği için belediye yeniden 10 ara. 
zöz getirtmiye karar vermiştir. Bun
lardan başka 20 de çöp kamyonu ge
tirtilecek tir. 

Çöpler Denize Dökülecek 
lstanbul çöplerinin eskiden olduğu 

gibi yine denize dökülmesi.~e karar 

verilmiştir. Çöpler, fırtınaiı havalar
da Kızkulesi açlklarına, fırtına ol-

Muğla valiliğine tayin edilen eski 
Malatya valisi lbrahim Etemle Bur . 
sa vilayetine tayin edilen eski Tra b 
zon valisi Refik Kural mahalli me
muriyetlerine gitmek üzere dün şeh
rimize gelmişlerdir. 

Berlin • lstanbul 
Hava Yolu 

Berlin ile lstanbul arasında yeni 
ihdas edilen hava yolunun açılma me 
rasimi dün Yeşilkôyde hava yolları 
istasyonunda yapılmıştır. 

Prens Bibcsko'nun refikası Prenses mad1ğı zamanlarda da Hayırsıza.fa a

Bibesko dün sabah tayyare ile şeh- çıklarına döktürüleccktir. 

lngiliz Müllendisleri 
aKrabük Demir fabrikasınd;:ı çalış

mak üzere 8 kişilik bir lngiliz mü. 
hendis heyeti dün şehrimize gelmiş
ler ve akşam Karabüke hareket et
mişlerdir. 

Sultanahmet Hafriyat. 
Bir kaç senedenberi Sultanahmct

teki hafriyatı idare eden lngiliz pro. 

fesörü Bakster dünkü ekspresle 

şehrimize gelmiştir. 

cGçen sene hafriyat c;ahasında is
timlaki icnp eden binalar yüzünden 
belediye ile aralannda çıkan ihtilaf 
halledilmiş ve profesör ist imlak be
dellerini ödemeği kabul etmiştir. Ya
kında bu binaların istimlakine baş. 
lanacak ve bundan sonra hafriyata 
devam edilecektir. 

S ·u A L .. 

S - Ankaradaki Gazi Terbiye 
Enstitüsüne girmek için olgunluk 
diploması lazım mıdır? Gözde ha
fif bir miyopl girmeğe m ani mi -
dir? 

C - Enstitüye talebe müsaba
ka imtihanı ile alınır. Gözde mi
yopinin girmiye mani olup olmadı
j:!ı esasen geçirilmesi mecburi o -
lan sıhhi muayenede tayin edilir. 

* S - İlkmektebi bitirdim. Öğ -
retmen okuluna girmek istiyorum 
Şnrtl arı nedir, nereye miiracnat e
d evim? 

C - Oğretmen okuluna girebil-

Merasimde hazır bulunmak üzere 

rimizc gelmiştir. Prenses diin ~ehrin 
görülmeğe değer yerlerini ez iJtir. 
Romanya general konsolosluğu pren 

Berlin büyük elçimiz davet edılmiş 
ise de mumaileyh yerine büyiik elçi- ses şerefine bir akşam ziyafeti ver-
lik müsteşarı Gallp Evceni gönder
miştir. Bu yolu hüklımetimizle bera
ber işletecek olan Doyçe Liiftanze şir 
ketinin siyasi neşriyat bürosu şefi 
Binderfent ile maiyetini hamil olan 

miştir. Prensesin kocası Prens Bibcs 

ko halen Kopenhagda 'l)eynelmılcl 

tayyare kongresine riyaset etmekte
dir. 

Mısır ÇarJısı istimlaki 
tayyare akşam saat 18,40 da Yeşil- Belediye Mısırçarşısının istimltıki. 
köye inmiştir. ne ait muameleyi tekemmül ettirmek 

Misafirler Yeşilköy hava lstasyo· ı tedir. Dünden itibnren buradaki dtik
nunda Alman konsolosluk erkanı ve kanların tesbitine başlanmıştır. Bu 
gazeteciler tarafından karşılanmışlıır dükkanların hepsi hususi eşhasa ait. 
dır. Devlet Havayolları idaresi tara- tir. Buradaki bütün dükkıinlar:ı top
fından hazırlanan büfede davetlilere tan 100 bin liralık bir kıymt:?t takdir 
çay ve limonatalar ikram edilmiştir. edilmiştir. Istimlak muamelesi hitam 

Tayyare yarın Berline avdet ede- bulur bulmaz beledye, hazırlatmak
cek ve 4 Türk gazetecisini narasız o- ta olduğu plana göre çarşıyı imar e. 
!arak götürecektir . edecektir. 

Bir Tayin 
Belediye lktısat müdiirltiğli mü

rakıplarından ve eski gazetecilerden 

Baha Kamil, belediye iktısat 

müdürlüğü müstahdemin şubesi mü-
dürlüğiine tayin edilmiştir. 

Buz Sahıları 
Dahiliye Vekfıletinin tamimi üze. 

rine buz bayiliği, tamim veçhile buz 
satmak üzere hazırlıklarını yapmış

tır. Bayiliğin mevcut 73 satış şubesi
ne (burada gece gündüz yüz paı adan 
buz satılır) lavhaları asılmıştır. An
cak müşterilere buz satılırken buzu 
kağıda sarmak veyahut iple bağla
mak için ayrıca para istedikleri gö· 
riildüğünden belediye zabıtası tara
fından haklarında zabıt varakası tu. 
tulmaktadır. 

KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

mek için mezun olduğunuz mekte
be bir istida ile müracaat ediniz. 
Mektep idaresi müracaat evrakını 
Maarif Vekaletine gönderir. Doğ

r udan doğruya vekalete yapılan 

müracaatlar nazan dikkate alın

maz. Okula girmek için bir imti
han verilir. Imtihanda ayni dere
cede muvaffak olanlar arasında şe
hit çocuktan üstün tutulur. 

* S - l stanbulda sütün kağıt şi-
şeler içerhıinde satılacağını yazdı -
Iar. Bu nasıl olur, kağıttan şişe o
hır mu ? 

C - Olur. Fakat bu bildiğimiz 

defter kağıdı değildir. Hususi su
rette ve tazyikle yapilarak şi~e 
şekli verilmiştir. 

* S - Denizbankın bir haziran-
dan itibaren lağ,·olunacağı yazıl -
mı~tı . Bu hale göre iki gün sonra 
Denizbank yoktur. Halbuki şimdi· 

l ik bir hazırlık görülmüyor? Aca
ba geri mi kaldı? 

C - Denizbankın lağvı, Yeni 
Denizyolları ve Limanlar Işletme
si Umum müdürlUkleri teşkilat ka
nunlarının çıkması ile kabil ola
caktır. Halbuki bu kanunlar henüz 
Meclisten çıkmamıştır. Yeni idare-
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lerin hazırlıktan yapılmaktadır. 

Kanun neşri tarihinden itipııren 

muteber olacaktır. 

* S - Gedikli erbaşlann barem 

kanunu meriyete girmiş midir? 

C - Bu husustaki kanun he -

nüz Meclisten çıkmamıştır. Çıktı -

ğı zaman gazetelerde yazılacaktır. 
Kanunun umumi barem kanunu i

le beraber çıkacağı tahmin edil -

mektedir. 

260 Lisa 
Muallimı· ği 

Münha 
Ankara ve lstanbulda 

Tekamül Kursu Açılacak 
Kafi miktarda lisan muallimi te

darik edilemediğinden dolayı geçe.il 
ders senesi zarfında muhtelif vilıı· 
yetlerde lisan dersi yapılamamıştı· 
Yapılan derslerin bir kısmı da biı· 
zarure meslek haricinde tedarik edi· 
len elemanlara verdirilmişti. Vekll• 
Jet hem bu noksanlığı doldurmslC1 

hem de lisan tedrisatını ıslah etıne1' 
için yeniden bazı tedbirler almıştır· 
Verilen karara göre münhal bulunııt1 
260 lisan muallimliği, kısmen bu se
neki lisan kurslarından mezun ola· 
cak gençlerle, kısmen de ortamekteP 
muallim muavinliği lisan imtihanla• 
rında mll'·affak olacak elemanlarla 
dolduracaktır. Lisan tedrisatının ıs· 
!ahı için de Ankara ve istanbuldlil 
birer tekamül kursu açılacaktır. J3ıl 
kurslarda, Vkaletin ders senesi içiJl• 
de bu mevzu etrafında yaptığı tetki• 
kat neticesinde faydalı olduğu kıl' 
naatine varılan Foset tedris usulii 
öğretilecektir. 

Liselerde imtihanlar 
Lise ve ortamekteplerdcki eleıtı6 

imtihanları dün akşam bitmiştir. J3ıl 
imtihanlar neticesinde sözlüye ayrı· 
lan talebelerin imtihanlarına da 15 
haziranda başlanacaktır. 

POLiS: 

Bir Otomobil Kazası 
Doktor Nobann idnresindekl hususi O" 

.p.,_ ..... \.t.n n- .._...,....._41WofJn ı.r~1l1• nl'h&ı rnntnc ~ 
olmuştur. Neticede Mehmet başından ' 
bacağından, doktor da keza bacak~rıg,1~el 
yarnlnnmışlardır. Araba ve molo-"1JU 
ehemmiyetli surette hasara uğramıştır· 

e BOyilkdercde kibrit fabrikasında çs• 
lışan Hikmet içi kibrit dolu sandıklard~~ 
birisinin tazyik neticesi tşUal etmesi ı 

0 
ellerinden yanmıştır. Yarnlı hastanc1 
kaldırılmı~hr. 

• Aksarayda Bostan sokağında oturıııı 
C' Nuriye ile komşusu Mehmet arasında g 

rimslzlik yUıUnden çıkan bir kavgııd' 
.. 1ıı· 
Mehmet Nurlycyl bıçakla elinden yara ~ııı 
mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, su.,,.. 
yakalanmışbr. 

e Evvelki gece saat 1.30 da Tahtaıta1~ 
de Uzunçarşı caddesinde HUseyinln ~' 
icarında bulunan bakkaliye mağazasıtl,. 

d!P' 
yangın çıkmış ve dilkkan kısmen yan. ·i" 
tan sonra yangın söndürUlmilstilr. onk" l" 
nın 2000 liraya sigorUılı olduğu öğrrı1 
miştir. Tahkikata devam edilmektedir· 

ı;tl e Dün Galata rıhtımında mal aıırıa t' 
olan Aksu vapurunda somyalı sapan Y

11
, 

rinden kurlulmuş ve altında bulunan it et· 
yıkçı RlzeJI Hamidln başına dOşmOst61, Hnmlt ağır yaralı olarak hastaneye kal 
rılınıştır. ıı" 

e Beşlktnşta oturan Celftlln oğlu 6 1 J 
şında Ali deniz kenarında oynarken ~il' 
eli taş arasına sıkışarak parmaklan te" 
mi5tir. Ali, Şlşll Çocuk hastanesinde 
davi altına alınmıştır. / 

Prost Gidiyor 
Belediye imar mdürü Hüsnü il~ 

vollar müdürü Galip, Istanbul şeb 
" . 3' 
p18.nı hakkında Nafıa Vekaletine ~1• 
hat vermek üzere dün Ankaraya S-·~ 
mişlerdir. Şehir mütehasısı Prost t 
bugün gidecektir. 

TA K V 1 M ve HAVA 

1 Hmiran 1939 
PERŞEMBE 

5 inci ay Güll4 31 
Arııbt: 1858 
Rebilllnhar: 13 
Güneş: 4.31 - Öğle: 
İkindi: 16.11 - Akşam. 
Yatsı: 21.32 - İmsAk: 

Hızır: 27 
Rumt· 1355 
Mayıs: 19 

12.11 
J9.3S 

2.16 

- Hava Vaziyeti __..,.,. 
tı' 

Yeşilköy meteoroloji tstasyonundarı ~ıııı 
nan mahimata göre, hava yurdun bil ı~t 
bölgelerinde çok bulutlu geçmiş, razın.tır 
şimall utıknmetten orta kuvvette cs!ll 
tir. I~ 

Dlln tstnnbulda hava nz bulutlu gcÇrfl • 

rüzgar şimali istikametten 4 - 6 metre '!I~ 1 
la esmiştir. Saat 14 te hnva tazyikl ıoı ;, 
milib r idi. Suhunet en yuksek 25.l \'C , 

düşük 12.8 santigrat olarak kaydedi].I11 

fu. 
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ÖN 1 
~eye 
bövüşrnüşler?! •• 

l'ClZan: Ömer Rıza DOCRUL 

TAN 3 

ı ~jf[fK 
Ses Meselesi 

Yazan: B. FELEK 

J spanyada General Franko Ie
t 

1 
hinde dövüşen Almanlarla İ

~a Yanlar, memleketlerine dönüyor 
e fevkalade merasimle karşılanı

)°orıllr'. Alman "gönüllüleri" ni Ma
;:~al Göring Hamburg'da selamladı. 
~ alyanlan da N apolide İtalyan IU'a-

Beyaz kitap 
Araplarca 
Reddedildi 

S es, hayat işaretidir ,.e şahsiyet 
ifadesidir. 

Birini itaate sevk için: 
- Sesini kes! deriz. 
- Ne ses var, ne sada! dediğimiz 

yerde de hayat olmadığı anlaşılır. 

r Sinyor Mussolini selamlıyacak. 
k 5Panyaya giden ve General Fran-

1° safında harbederek İspanya mil
er · •nen kanına giren, İspanyolların 
~dunu harap eden bu gönüllüle
~n, hangi siyasi maksatlara alet ol
t ltklarrnı hepimiz biliyoruz. Maksat 
~~iııtlik taraftarı, mihver dostu ~ir 

l>anya vücude getirmek ve bu ls
llanyayı da sulhü tehdit için kullan
(8\tı. Diğer bir maksat ta Alman ve 
t taiyan silahlannı İspanya üzerinde, 
&1>anya şehirleri ve vatandaşlan ü
~tlinde denemekti. Bu maksatlar ha
~l olduğu ve bu maksatlar için kul
h'tıılan "gönüllülerin" vazifeleri ni-
,8Yet bulduğu için bu gönüllüler ge

~ dönüyorlar. Bu gönüllülerden ge-
de kiınler kalacak ve nelerle meş
~l olacak?. Bunlar apayrı mesele
tttdir. Fakat İspanyollar, silahlarını, 
lt0Plal"lnı, tanklarını ve tayyarelerini 
dendi yurtlan üzerinde deneyen ve 
t1:1.ediklerini anlatan kimseleri sa

>ıı. 

• 
1bti dost tanıyorlarsa buna da bi-
~ bir diyeceğimiz yoktur. Çünkü 
"(J~ da İspanyolların bilecekleri iştir. 
ttı'~e düşen bir şey varsa, o da Al
l'i an gazetelerinin, Alman gönüllüle
) tıi karşılamak sırasında yazdıkları 
:ıııar önünde hayret etmekten iba. 
·~tur. 

ÇUnkü bu yazılara göre Almanla

~ İspanyaya gönderdikleri gönül

Ulerin sayısı hiçbir vakit (5000) i 

~~anuştır. Beş bin kişilik bir kafi

t İspanyaya gidiyor, Alman silahla-

' >tnın tesirini deniyor, ve denemeyi 

~~nt'l..DslıJttM_., ~cınr., .. g1'rj ..,1\ötıH~?.rı 
•tıci bir beş binlik kafile işgal edi-

>ord • 
tı. Almanlar, ispanya harbinin 

~ .... 
~tttı• na kadar hep bu ş~kilde hat'eket 
>a lşler ve bu suretle ispanyada staj 
> l»ttrdıklan kuvvetleri mütemadi
l~eıı değiştirerek, mütemadiyen yeni
ls:erek, bu harpten azami derecede 
~Uıfade etmek istemişler, yani mlim
tıı ti olduğu derecede sayısı çok Al
~l\llln elini İspanyol kanilc bulastır-

şlar ·· k · · 'ıd ~ d , l~ • mum un o ugu erecede si-
~t) larının tesirini İspanyayı tahrip 

ttek anlamak istemişlerdir. 
~e .\hnanların N asyonal Zeytung ga-

tesi h .. t.. b 1 ~I ' u un un arı anlattığı gibi 
>aianlann istihbarat bürosu, İspan
tq a iş gören Alman gönüllülerinin 
~ı ~Yare He askeri nakliyat yaptıkta
~ tır, tayyare dafii toplarla diğer 
~'lll>lar başında bulundvklarını, tank 
·-~"etlerini idare ettiklerini anlata. 
ita J\.lrnan kuvvetlerinin İspanyaya 
~ ettiği "hizmetled" tavzih etmek

~: d~ha doğrusu Alman göniillüleri
v~ gosterilen stajın tüyler ürpertici 
r~ kanı. mahiyetini bütün dehşet ve 
~~88tile gözönüne getirmekte, ve 
rjl\ttıan gazetelerin ~n anlattıkları fa

llı:.~ın içyüzünü biisbütün aydrnlat-
"{tadır. ..... 

hit cıa, hakikaten korkunçtur ''e 
'I Yabancı müdahalenin neye mal 

llcav 
'ıı·ı gfnı göstermek bakımından her 
'i 

1 
let için. en ibretli ve en tesirli der-
~ernıektedir. 

n~ \t facianın kanlan ve harabeleri 
v~el'inde yi.ikselen dostluğun kıymet 
~t eheınmiyetine gelince onu tayin 
~f)~eyj de tarihe bırakmak, daha 

~olur. 

41tnan Gönüllülerini 

Göring Karşlladı 
ı~\f~erlin, 31 (Hususi) - İspanyada 
~" ltŞen Alman gönüllüleri bugün 
t~glrıburga muvasalat ettiler ve ma -
:~;aı Göring tarafından selamlandı -

~~tı ~asyonal Zeytung, bu münase -
la_~ e Yazdığı bir makalede Alman -
~ı~a~ İspanyaya gönderilen gönül -

' ~.~ ~~.~eş bini geçmediğini, bu beş 
~irtı ış1lik kafilelerin birbiri ardınca 

, ~ ha değiştirildiğini ve yenilendiği-
1 ~~ l\

4 

suretle tccr?be gören Alman -
11 ~ azami sayıya varmasına ehem-

et .... 'ld•v• . l t .. en ıgını an a ıyor. 

Beyrut, 31 (A. A.) - Büyük müf

tünün taraftarı olan Yüksek Arap 

Komitesi bugün bir beyanname neş

retmiştir. Komite bu beyannamede 

İngiltere hükumetinin "Beyaz Ki

tab" ını kati ifadelerle reddetmekte 

ve mezkur hükumetle mesai birliğin

de bulunmaktan katiyen imtina ey

lemektedir. 

Bu beyannamede ezcümle Beyaz 

kitabın arapların emellerini tabak -

kuk ettirmemekte ve İngiliz siyase -

tinin muzlim kalmakta olduğu ve bu 

şerait altında mevud istiklalin haya

li olacağı beyan edilmektedir. 

Yüksek Arap Komitesi, yahudi 

muhaceretinin derhal ve kati suret -

te durdurulmasını, yahudilere arazi 

satılmamasını ve Filistinin arap vah

detini tahakkuk ettirecek müstakil 

bir devlet haline getirilmesini iste -

mektedir. 

--<>----

Prens Paul'ün 

Beri in 
Seyahati 

Berlin, 31 (Hususi) - Her Hitıer 

Yugoslavya kral naibi Prens Polü 
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Amerikanın askeri sırları arasında sayılmakta olan bu 
harikulAde hava zırhlısının modeli ancak son günlerde neı-

rofunmuştur. Bu müthiş hava silAhı yirmi ton ai:jırlıöında 

bomba tafıyor ve icabında • N lyofavndfanddan lrlandaya 

kadar uçarak bUtUn Atlas Okyanusunu geçiyor, sonra dur· 
madan geri dönüyor, ve Atlas Okyanusunu bir daha geçtik· 
ten sonra benzin almak için duraklamağa mecbur oluyor. 

Şimdiye kadar yapılan bombardıman tayyarelerinin en 
büyüğü budur. Onun mahrukat kompartımanlarından yal· 
nız biri dört buçuk ton petrol taşımaktadır. işleyen motör 

2000 beygir kuvvetinde olduöu için bu miktar mahrukata 
li.lzum vardır. Yeni Duglas bombardıman tayyaresi sekl'len 
ton aöırlı~ındadır. Tayyaredekl pilotlar, navlgatörler, radyo 

operatörü, zabitler ve topçuların eayısı y'lrmldir. Tayyare· 
nln yere inmek için kullandığı tbtlk tekerlek blr insandan 

daha yüksektir. 

e Evenlng Standard gazeteel, halen lnglllz Hava Neza
retinin elinde ufki uçuıta ıaatte 835 ve şakuli uçuşta da 

1115 kilometre yapan bir avcı tayyare numunesin in mevcut 
olduöunu yazmaktadır. 

Çekoslovakyada Alman 
Aleyhtarlığı Artıyor 

Gizli Eiler Almanlaıa Tecavüz Ediyorlar, Her 
Vesile ile Aimaniar istiskal Ediliyorlar 

Londra, (Sunday Expres) in Peşte 

muhabiri bildiriyor: 
Almanya tarafından ilhak olunan 

yerlerde Çeklerle Naziler arasında 

vuku bulan amansız mücadele hak
kında bir çok haberler verilmekte
dir. En son haberlere gör~: 

!itlerin hakkında gelemediği için bu 
depoların işçilerinden 42 si hapso
lunmuştur. 

mektedir. Pilsen'de on dört Alman 
askerinin üzerine hidroklorik asidler 
dökülmüş, ve tek kimse yakalanama
mıştır. 

Fabrikalarda mütemadiyen hadi
seler vuku bulmaktadır. Memleket-

Seslenmek mastan da bağırmak -
la söylemek arasında bir perdedir ki; 
türkçeden başka dilde emsaline te -
seadüf edilmez. 

- Sesine güvenen borazancıbaşı 
olur. Derler. 

Fakat, borazancıbaşılık kalktığı 

için - eğer hata sesine güvenen varsa
bunJara şimdi başka iş aramak ge - . 
rektir. 

Ses \'aktiyle kanunlara kadar gi
ren bir ne,·i ölçü bile olmuştu. Bil • 
miyorum hala o kanun hükümleri 
mevcut mudur? Vaktiyle hukıık tah
sil ederken cari olan arazi kanunun
da, arazi bir takım kısımlara ayrılır
dı. Bunlardan birine (arazii nıevat) 

derlerdi. İşte ses bu nevi arazinin ta
yininde ölçiiliik ederdi. Şöyle ki: 

Yüksek sesli bir kimsenin umran 
hududundan bağırdığı zaman ses qi
tilmiyecek kadar uzak yerler arazii 
mevat sayılırdı. Biraz garip bir ölçü 
dağil mi? 

Ne,·se eskilerin her yaptığına çat
mak modasına kapılmayalım da işi
mize bakalım . 

Hakikaten eskiden miinadiler gi
bi kimselerin gür sesli olması ara -
nırdı. Lakin şimdi buna hacet kalma
dı. Ses büyülten cihazlarla en ha-
fü ses öyle bir şişiriliyor ki; insanın 
inanmıyacağı geliyor. 

Geçende bir spor müsabakaslllda 
mikrofon denilen alıcı makinenin ö· 
nünde bir kaç söz söyledim. İlerideki 
(hoparlör) yani I.ılf borularından be -
nim sesim i)yle dehşetli çıktı ki; val
lahi ben bile hayran oldum. 

kabul etmek üzere Berghesgaden - 1 - Çekoslovakyamn hamisi Prag 
den Berline gelmiştir. Prens Pol, ya- daki Cümhurreislerine mahsus Hrad 

Almanların Çekoslovakyadaki va
ziyetlerinin güç ve tehlikeli olduğu 

şüphe götürmez. Almanlar karanlık
ta çalışan gizli ellerden korkuyor
lar. Nitekim bu gizli eller, Çekler ara 
smda mütemadiyen çalr§makt:ı ve 
cnları menfi vaziyet almıya sevket. 
u1c~Lt:1.ı.u • ..ı.a.u::.11uarıar vergıler ıçın 

teki buğday ve davarlarm bir çoğu 
Almanyaya götürülmüştür. 

Pragdaki Nazi partisi teşekkü~ dev 
resini ikmal etmiştir. Pragcla bulu_ 
ııcıu outun Aınıanıar .l..G ıu::.ma ayrıl-

Yahu! Memlekette ne cevherler 
var be! Aramı~·orlar yoksa! Neymiş 

bu benim sesim! Meğer ben ne matah 
imişim de kimsenin haberi yok! Kim
senin haberi olmadığı şÖJ'le dursun 
kendim de farkında değilim. 

nci~~N:aiı.n-?Via~rk'~viç~~ıS;;~;~ .. rci;. 
kat etmektedir. 

Emopaische Revue bu münasebet
le M. Markoviçin bir makalesini neş
retmektedir. 

Bu makalede şöyle denilmekte -
dir: 

"Yugoslavya ile Almanya dost -
luk bağlariyle birleşmişlerdir. Avus
turyanın Almanya ile birleşmesi üze
rine Yugoslavya ile Almanya komşu 
olmuşlardır. 

ehin satosundan cıkarak sehrin bir 
v•c.ıutıt! ıKameLe oaşıaıu~.tL r ıct!;U>:ı 

söylendiğine göre Çeklerin hamisi. 
ni bir takım hayaletler rahatsız et
miştir. 

2 - Pragdan yüz genç kız ansızın 

ve esrarengiz bir surette kaybolmuş· 

tur. Bunların· bir kaçı maktul bulun

muştur. Kızların hemen hepsi c:;;u.det 
Almam veya Slovaktır, içlerinden 
bfri olsun, Çek değiJdi~. 

3 - Nazistler yer altıncla depo e
dilen Çek petrollerini ele geçireme
miş ve depoların kilitlerini açama
mışlardır. Hiç bir mütehassıs bu ki-

halkı sıkmıyor, mağaza sahipleri Al

manların siparişlerini miimkiin mer
tebe geciktiriyor, en fena mallan 
onlara veriyorlar. 

Almanlar, her aileyi çocuklarını 

Alman mekteplerine göndermek için 

mütemadiyen sıkıştırmaktadırlar. Fa 

kat Bpnoda 26,000 mekteplinin an

cak 500 ü Alınan mektebine gitmek
tedirler. 

Bundan başka esrarengiz eller, so
kaklarda Alınan askerlerine ateş et
mekte bu da Almanları sinirlendir _ 

mış olan hususi deftere şimdi mu
k2yyed bulunmaktadırlar. Her kısım 
bir Führere tabidir. Bunlar da Prag 
Führeri conshantihoen'in emri altın. 
da bulunmaktadırlar. 

Yunanistan 
-<>--

Acemi Efradı 

SilCih Altına Çağırıyor 
Atina, 31 (A. A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 

Bundan sonra insanları tabii ses
liri ve sözleri ile ölçmek hatalı şey • 
dir. Ben kendimde tecrübe ettim. Se
simi hoporlörde işittiğim zaman ta
nıyamadım. Kimdir bu arslan! diye 
soruşturdum. Demek biz küçük kıta. 
da fotograf kılişc1erine benziyoruz. 
Bizi tanımak, kıymetimizi takdir et-
mek için ağrandisman yapmak yani 
büyültmek lazımdır. O zaman göze 
de, kulağa da hoş geliyoruz. Yugoslavyanm menfaatlerine ta

mamen riayet edilmek şartiyle dost
luk siyasetinin devam edeceğine da
ir Almanya tarafından verilen temi
nata karşı Yugoslavya tam bir itimat 
göstermektedir. Bu itibarla Yugos -
lavya Alınanya ile arasındaki dost -
luk münasebetlerini inkişaf ettirme
ğe devam edecektir." 

Nis ve Korsika Meselesi Yunanistanın bir çok askeri mm

takalarında geçen seneler yapıldığı 

üzere bu sene de Atina. Tire ve Hal-

Nasrettin Hoca bir gün hamam -
da :rıkanırken kayabaşı okumuş Ha
mamın akis yapan dört duvarı ara • 
smda sesi pek hoşuna gitmiş. Ha • 
mamdan çıkar çıkmaz hemen mina -
reye koşup ezan okumağa başlamış. 
Galiba merhumun sesi biraz kerih 
imiş ki: gelen geçen: 

Ciano Ailesinin 
1 Bir · Makale 

Gazetesi Dört Sütunluk 
sis mıntakasını ihtifa eden birinci 

kolordu dairesinde henüz talim gör

memiş olanlar silah altına alınacak-

Macaristanda · 

intihap Neticesi 

ile Bu Bahsi Tazeledi - Yahu! Bu sesle insan ezan oku
ay mağa çıkar mı? Diye takılmışlar. Ho

ca da: 

Budapeşte, 31 (A. A.) - intiha -
batın kati neticesi şudur: 

360 mebusluktan, hükumet par -
tisi, 180, hükumete dost hiristiyan 
partisi 3, müstakil küçük çiftçiler 
partisi 14, Falfinin nasyonal sosya -
list partisi 4, Hubayın oklu haç par -
tisi 28, milli cepheci, hiristiyan nas
yonal sosyalist partisi 3, sosyalist 
partisi 5, serbest burjuva partisi l, 
partisizler de 6 mebusluk kazanmış -
lardrr. Sekiz mebusluğun neticesi 
henüz belli değildir. 

Roma, 31 (A. A.) - İtalyanın Kor 
sika ve Nis hakkındaki metalibatı 
münaSP-betiyle Fransa aleyhine ga -
zeteler taı-afından yapılmakta olan 
ve Mussolininin metalibatını Tunus 
Cibuti Ve Süveyş üzerinde temerkü~ 
ettirdiği gündenberi arkası kesilıniş 
bulunan neşriyat, yeniden başlamıs
tır. Ciano ailesine ait olan Telegrafo 
gazetesi, bugün dört sütunluk bir 
makale neşretmiştir. Bu makale 
"Korsika dramının son perdesi" un~ 
vanını taşımaktadır. 

Bu gazete, ezcümle Korsikanın en 
sonunda zaruri olarak büyük İtalyan 
ailesine kavuşacağını ve zulüm ve 

lardır. Bu talim devresi bir kaç 

itisaf ile tarihi hukukun iptal edile- sürecektir. 
miyeceğini yazmaktadır. ---o---

* Nazırlar Meclisi bu sabah topla -
narak bazı idari meselelerin tetkiki 
ile meşgul olmuştur. Meclis, yahudi 
ırkından olan kimselerin soyadları -
nın bir nizam altına alınmasına dair 
bir kararname kabul etmiştir. 

* Hariciye Nazırının teklifi üzeri -
ne Arnavutluğu iktısat ve yol saha
larında kıymetlendirmek üzere fev
kalade masarifat ihtiyar edilmesi i -
çin alınacak tedbirler kabul olunmuş 
tur. 

Danimarka • Almanya 
Ademi Tecavüz Pakh 
Berlin, 31 (A. A.) - Hariciye Na

zırı Von Ribbentrop ile Danimarka

nın Berlin sefiri Zahle saat 17 de ha-

riciye nezaretinde Almanya - Dani -

marka ademi tecavüz paktını imza 

etmişlerdir. Bu pakt ile her iki mil

let hiç bir sebeple birbirine karşı 

kuvvet kullanmamayı taahhüt et -

mektedirler. 

HADiSELERiN iÇYUZU r-----------------------
-----------------------~ 

8 .Romanya hükumeti, Sovyet Rusya ile olan münaseba
tını sarih bir şekle sokmak için, .l\'loskovaya bir mu
rahhas göndermek fikrindedir. Bu murahhasın, vak
tilc Sovyctlerle dost geçinmek ve müşterek emniyet
faraf darı olduğu için azledilen eski Hariciye Nazırı 
Titulesko olması muhtemeldir. 

* • 'MuHolini, Arnavutlukta, Almanyada olduğu gi-

bi, 1250 kilometre uzunluğunda yeni ve geni1 
oto.tratlar yapılmasını emretmi1ir Bu yollar,· Bal

kanlara taarruzu ve aevkiyatı kolaylıkla yapmak 

maluadile İnfa eclilecektir. 

• .Fran-,a ile Türkiye arasında cereyan eden nıiizakereler 
bitmiştir. Yalnız an\aşmanın ilanı günü henüz karar
laşmanııştır. Bu anlaşmayı bu hafta içinde iki hüku
metin ayni zamanda ilan etmesi muhtemeldir. 

* Japonya, Uz.ak Şarkta herhangi bir devletin do-
nanmasile karşılCffabilecek büyük bir donanma 
yapmak üzere 6 aenelik bir program kabul etmis
tir. Bu programa göre Japonya, beş zırhlı, •ekiz 
kruvazör, 16 halil kruvazör, iki tayyare gemisi, 
32 destroyer, ve 12 denizaltı gemui inşa ede
cektir. 

- Sen buraya bir hamam yap da 
o zaman dinle benim sesimi! Ceva -
hını vermiş. 

Sesin glizelliği. çirkinliği yaptığı 
akislere bağlıdır kuzum. hi akis va
pacak muhitte en kötü s~s bülbül 
nağmesi olur. 

Hüner o yeri seçmektedir. Maa -
mafih biraz da insana bu imkanlan 
hazırlamakta yardım gerektir. 

Benim hamamım olmazsa, gir -
mek istediğim zaman da hamama 
sokmazlarsa hen sesimin hala\'etini 
nasıl işitir, nasıl işittiririm. Değil 
miya? 

Şairin: 

"Bir yerde ki yok nağmen! takdir ede

cek g\iş .. " 
"Tazyii nefes eyleme, tebdili makam et!" 

sözündeki hu "tebdili makam" nasi
hatini eskiden yer değiştirmek ma -
nasına alır , .e sözii dinlenmeyen a -
dam çekilip gidermiş. Şimdi bunu 
musiki makamına anlıyorlar ve siizi
nakten hoşlanılmadığını göriince fe
rahnakten okumıya başlıyorlar. Fa
kat yerlerini değiştirmiye lüzum gör
müyorlar. 

Yer değiştirmedense hiiner değis-. " 
tırmek şüphesiz daha pratik ve daha 
geçer ak~edir. 

İşte efendim! Ses bahsinde size 
diyeceklerim şimdilik bu kadar. 

Müsaadenizle sesimi burada ke • 
si yorum. 
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A4ahkeriıelerde 
Türk Hava Kurumunun Hizmetleri 

Hava Kurumu Genel 
MerkezHeyetiT oplandı 

RADYO 

Sahte Senet Tanzimi 
Suçluları Mahkiim Oldular 

Kurum Şimdiye 

49,071,927 
Kadar 

Lirahk 

Ordu Havacıhğına 

YardJm Yaptı 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodüiizyon Posttf,ıt 
Türkiye Radyosu Ankara &ad,... 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 ıc: 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 : 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 

936 senesi şubatının sekizinci gü- Beş ay sonra birinci hukuk mahkeme 
nü Perikli isminde arasıra takipçilik sinden alınan bir haczi ihtiyati kara 
rapan ve belli başlı bir işi bulunm.ı- rının infazı için Onifroyoiıun dükka
yan bir adam Sultanhamamında Ha- nına memurlar geliyorlar. Onifroyo 
cıküçük hanı ittisalinde çantacılık haberi yokken Anesti isminde hiç ta
yapan Onüriyo'nun dükkanına git- ı nımadığı bir adama 3025 lira borç
miş. Onifriyo muhitinde zengince ve lanmış. Onifroyo borç senedini tct
dürüst tanınm1ş ayni zamanda safça kik ediyor. Beş kuruşluk pulun üs
bir adamdır. Kendisinden dört lira- tündeki imzanın ve mühürün ken
lık bir çanta almış ve: disine ait olduğunu görünce hayret-

- Bunu resmi bir daireye alıyo-- te kalıyor. Kağıdı tetkik edince bu
nım. Bir de fatura veriniz demiş. O- nun evvelce Perikliye verilen fatu
nüroya faturayı hazırlarken de: ra olduğunu anlamakta gecikmiyor. 

- Pulun üstüne resmi mu!lmele Perikli faturanın üst kısmını makas
yapılacaktır. Biraz aşağıya yapıştırı- la kesmiş, boş kalan yere emre mu
ruz, temenisini izhar etmiş, Onifro- harrer ve Anesti isminde birisinden 
yo da hiç tanımadığı bu mi.işterisi- alınmış 3025 liralık bir senet yazı)
nin arzusunu yerine getirmek için mış, beş kuruşluk pulun yanına üçer 
beş kuruşluk pulu aşağıya yapıştır- liralık iki pul daha yapıştırılarak üs
m1ş, imzalamış ve mağazasının dam- tüne Yorgi Sırmacıoğlu isminde bi
gasını basarak kendisine vermiştir. risinin imzası konmuştur. Bu Yorgi 

Şarlonun Bir Mukallidi 

HCikim Huzurunda da Hüner 
Göstermiye Kalkıştı 

Son zamanlarda Istanbul sokakla
rında çifte şapkalarla Şarlo taklidi 
yapan ve peşine çocukları takan Iz
mirli Ahmet isminde bir genç türe
miştir. Polis, dün Izmirli Ahmedi di
lencilik yaparken yakalamış ve meş
hut suçlar müddeiumumiliğine ver
miştir. Sultanahmet sulh birinci ce
za mahkemesi dün duruşmasını ya
yapactı. Koridorda hünerlerine de
vam ediyor ve gözüne kestirdiklerine 
avuç açıyordu . Muhakeme bekliyen 
avukatlardan Nazmi Nuri, Sadi Rıza 
ve hazine avukatı Sami ona yardım 
ellerlni uzat.tılaı:... O paraları cebine 
indirirken: 

- Ben dilenmiyorum. Hüner gös
teriyorum. Bakınız şapka başımdan 
elime kadar kırk takla atıyor, beni 
yakalıyanlar, bu hünerin birisini yap 
sınlar ben onlara bütün cebimi bo-

• şaltırım, diyordu. Biraz sonra mü
başir lzmirli Ahmedi salona aldı. Ha
kim Reşit hüviyetini tesbit ediyordu. 

- Ben meşbur Şarloyum, dedi, 
::;apkalarına sarıldı. Hünerlerini gös
terecekti. Hakim Reşit ihtar etti: 

- Burası mahkemedir. Ciddiyetini 
muhafaza et ve sorulanlara cevap 
ver. 

Bundan sonra on yedi yaşında ol
duğunu söyliycn Ahmet kentlisini 
müdafaa etti: 

- Ben dilenmem. Geçinmek için 
Şarlo taklidi yaparım, yine böyle ya
parken polis beni yakaladı. Ben bu 
hünerleri yapmak için tam beş sene 
çalıştım. Herkes bunları yapamaz. 
Her artist Şarlo olamadığı gibi her 
çocuk ta benim gibi Şarlo müsved
desi ve taklidi olamaz, ben dilenme
diın Dünya~~ da ~diın var. 

Hakim şaliıtlerın çagırumasına ve 
muhakemenin gayri mevkuf devamı
na karar vermiştl 

Mübaşir kendisine zaptı uzattı: 
- lmza et, dedi. 
Ahmet yine sordu: 
- Sarlo diye mi imza atayım? 
Hakimin gür sesi onu tekrar cid-

diyete çağırdı. Kağıda Ahmet diye 
bir imza attı. Koridora çıktı. Hüner
lerine devam etti ve bir kaç papel 

daha kıvırdı. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
I _ ıı _ V _ 939 tarihinde 7 adet tehammür kabına talıp zuhur etme

diğinden şartname ve planı mucibince yeniden pazarlıkla eksiltmeye 

konmuştur. • . 
II _Muhammen bedeli 23000 lira muvakkat temınatı 1725 lıradır. 
ııı _ Pazarlık 12 _ VI _ 939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile İzmi~ ve A~k~r~ ba~

pı üdürlüklerinden 115 kuruş bedel mukabilinde alınabıleceğı gıbı pla-

nı da görülebilir. . 
v - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar vereceklerı malze-

menin teferrüat ve evsafını gösterir tekliflerini münakasa tarihinden 
10 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlü~ü müskirat fa~rika
ları şubesine vermeleri ve münakasaya iştirak vesi.kası almaları lazım-

dır. • . 
VI _ Eksiltmeye gireceklerin % 7 .5 güvenme paralarile bırlıkte 

mezkur komisyona gelmeleri. "3653,, 

* ı _ Şartname ve nümunesi mucibince 18.000 kg. Baş ipi kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
ıı - Muhammen bedeli 9900, muvakkat teminatı 742.50 liradır. 
III _Eksiltme 13 - VI - 939 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV _ Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden parasız 

alınabilir. "'-
V _ İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle ,o 7.5 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu~unu ihtiva e?e
cek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bır saat evvelın: 
kadar mezkur komisyon bıışkanlığına makbuz mu.kabilinde vermelerı 

"3737,, 
lazımdır. 

ı _ Şartname ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı _madde~er 
naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç tekne kapalı zarf usulıle eksılt-
rneye konmuştur. 

II - Kesil bedeli 16442.64, muvakkat teminatı 1233.19 liradır. 
III - Eksiltme 16/VI 939 cuma günü saat 11 de Kahntaşta levazım 

ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Sartname plan ve keşünameler 82 kuruş mukabıJlnde Anka

ra ve İzmir başmüdürlüklerinden ve Kabataşta levazım veznesinden 

alınabilir. 
v - İsteklilerin, mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesnikle bir

likte ~ 7 ,5 guvcnme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar 
ıSaat 10 a kndr\ mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (3789) 

Periklinin dostudur. Anesti de onun 
ortağıdır. Senet böylece teke:nmül 
ettikten sonra Yorgi bunu karısı Ka
tinaya ciro etmiş o da mahkemeye 
müracaatla Onüroyo hakkında haciz 
kararı almış. 

Ağırceza .Mahkemesi diin bu sahte 
karlık davasını neticelendirdi. Mah
kemede suçlularla beraber davacı ve 
avukatı bulundular, Reis celse açılır 
açılmaz hazırlanan kararı zabıt kati. 
bine okuttu. 

Karara göre mahkeme emre mu
harcr senedi Ceza Kanununun 349 
uncu maddesine tevfikan resmi ev
rak makamında sayıyor ve suçlular
dan Perikli Anesti ve Yorgiye birer 
sene Katinaya da üç ay hapis cezası 
veriyor ve tecil etmiyordu. Suçlular 
ayrıca davacının avukatına 40 lira 
vekfılet ücreti ödiyeceklerdir. 

Esnafı 

Haraca 

Baijlıyanlar 

Kaçan Polisler 

Birer Birer Tutuluyor 
Dün Asliye Birinci Ceza Mahke

mesinde Galata semtinin esnafını ha
raca bağladıkları iddia olunan polis 
Hüseyin, Zeki, Niyazi Kahraman ve 
komiser muavini Yakubun muhake
melerine başlandı. 

Bunlar sulh mahkemesinde sor
gıılan yapıldıktan sonra serbest bı
rakılmışlar ve sonra sorgu hakimi 
k~!\il .... l \.u•lnnda teykif .kararı vef
mıştı. Bunu haber a a!l suçıuıar o -
tadan sır olmuşlar ve nihayet bun
lardan Niyazi, Kahraman ve Zeki po 
lis tarafından yoklanarak tevkif edil 
mişler Hüseyin ile Yakup buluna
mamışlardı. Hüseyin dün kendi ken
dine mahkemeye gelmiş ve sorgusu 
yapıldıktan sonra hakkınd.!ki tevkif 
karan infaz olunmuş ve derhal jan
darmaya teslim edilmiştir. Yakup 
henüz bulunamamıştır. Mahkemede 
fırıncı lspiro, Mehmet, Leonida ve 
Mekki de ayni işte yalan beyanda bu
lunmaktan suçlu idiler. 

Muhakeme şahitlerin çağrılması 

için tehir edildi. 

----<>--- -

Yüzünü Yoğurtla 

Sıvamıılar 
Yenicamide arzuhalcilik yapan Ar 

menak isminde bir delikanlı dun 
müddeiumumiliğe istida ile müracaat 
ederek Ahmet, Mehmet ve Nazif is 
minde üç kişi hakkında hakaret da 
vası açmıştır. 

Hakaret şekli şimdiye kadar hiç 
işitilmediği için çok tuhaf telakki e
dilmektedir. Armenak diyordu ki: 

- Bu üç genç beni yoğurtçu dük; 
kanına çağırdılar. Bana yoğurt ilt
ram ettiler. Sonra da hazırladıkları 
bir çanak yoğurdu yüzüme badana 

etmek suretile beni gülünç bir hsle 
soktular. Bu hareketlerile beni tah
kir ettiler. Ben elalemin maskarası 

değilim. 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
kemesi bu davayı tetkik edecektir. 

Ankara, 31 (A.A.) - Türk Hava ı belerine haftada iki gün planör üze· 
Kurumu Genel Merkez heyeti, Erzu- rinde uçuş dersleri verilmektedir. 

Genel Kurmay Başkanlığının ten
sibile, bu yaz kurum tarafından bir 
"Hava gedikli hazırlama yuvası,, a
çılacak, planör kurslarından geçen 
gedikliler tedris senesi başında okul
ları emrine gönderilecektir. 

Altı ay zarfında paraşüt kuleleri
mizde 10.623 atlayış yapılmıştır. 

Yeni tesisat 

rum mebusu General Zeki Soydemi
rin ba~kanlığı altında, altı aylık top
lantısını yapmış, geçen toplantının 
zabıt hulasasını, merkez idare heye· 
tinin altı aylık raporunu, mürakiplc
rin raporunu, bilanço ile 939 - 940 
bütçesini tasvip ve tasdik ettikten ve 
mayıs içinde toplonması liızım gelen 
Kurultayın, gelir vaziyeti dolayısile 
kurumun yeni bünyesine göre ni
zamnar:ıenin alacağı şekli tesbit ede- Türkkuşunun 27 tayyaresi ve 154 
bilmek için teşıı;nisaniye bırakılma!'ı planörü vardır. 938 ikinciteşrinin
zaruretini kabul eclerek toplantıya denberi Türkkuşu atölyesinde 16 sı 
nihayet vermiştir. 1 ve iki kişilik akrobası planörleri 

Altı aylık mesai olmak üzere muhtelif tipte 32 planö-
Türk Hava Kurumunun son altı re tam revizyon yapılmış, 10 tane us 

~yı, milli havacılığımızın inkişafını 4 tadil ve tamir görmüş, 5 us 4 tamir 
ve kuvvetlenmesini temin yolunda edilmiş, 3 tayyare ile 12 tayyare mo
aziz milletimizin ve havacı gençliğin törünün revizyonu yapılmış, 28 yeni 
hararetli çalışmalarile geçm~tir. Us 4 ve bir yeni Bs 5 planörü inşa e-
938 - 939 geliri 5.500.052 liraya ka- dilmiştir. 
dar çıkmıştır. Geçen senenin verim Bundanbaşka 25 i haziran 15 te 25 i 
lerine nazaran 156.128 liralık bir temmuz 15 te bitecek olan 50 Us 4 
çoğalma vardır. Son yıl içinde planörü ile temmuz sonunda tamam
l.815.159 lira varidat temin eden lanacak 25 Bs 5 plB.nörünün seri ha
piyango satışı da her yıl yükselmek- !inde inşasına devam edilmektedir. 

tedir. Planör inşa ve tamir işlerile tay-
Türk Hava Kurumu bugüne kadar yare ve molör revizyonlarını daha 

69.719.026 lira gelir temin etmiş ve geniş ölçüde yapabilecek bir atölye
ordu havacılığına 49.071.927 liralık nin kurulması için hazırlıklar bit-
yardımda bulunmuştur. miştir. Tahmini olarak 300.000 lira 

T ürkkufu masrafla vücude getirilebilecek bu 
Bu sene Türkkuşuna müracaat e- atölye önümüzdeki yıllar içinde ya

den lise talebesinin sayısı 1074 tür. pılacak inşaat ilavelerile gerek M. M. 
Son altı ay içinde motörlü tayyare- Vekaletinin, gerekse Devlet Hava
lerle 7233, planörlerle 7382 uçuş ya-ı yollarının ihtiyacını karşılıyabiJecek 
pılmıştır. Pl8nör uçuşlarının 4716 sı bir fabrika haline gelecektir. Bu hu
harp okulu tabelesine aittir. Harp o- susta Başvekaletle ve Genel Kurmay 
kulunun birinci ve ikinci sınıf tale- 1 Başkanlığile mutabık kalınmıştır. 

···-·· .... --·........ ~····--· . .. . ......... .. 
Kızılcahamam (TAN) - Tabii ha

mamlanmızın tamirine başlanılmış
tır. Maamafih bu tamir, hamamların 
kapanmasını temin edecek şekilde 
yapılacak, yani en fena yerlerinin o
narılmasına inhisar edecektır. Ha
mamlarımızın asri bir hale ifrağı işi 
ileride yapılacaktır. 

Şehir Tiyatrosu 
Direktörlüğünden : 

1939 - 1940 Tiyatro mevsiminde 
oynanacak eserlerin tasnifine baş
lanmıştır. Yeni piyes göndermek is
tiyen muharrir ve mütercimlerin e
serlerini (Tercüme olarilar asıllari
le beraber) Şehir Tiyatrosu Drama
turgluğuna göndermeleri ila.1 olu
nur. 

A. Ş. DEN: 

Kasımpaşada Bedrettin mahalle

sinde 6, 8, 10 numarada mukayyet 

büyük ve küçük taraflı Un Fabrika

sı, mükemmel ve işler bir halde, bü

tün alat ve edevatı, bitişik iki depo

sile birlikte satılıktır. 

1 - Bankamız Fabrikayı en mü

sait ve haddi layıkında görülen tek

lif sahibi lehine ihale edecektir. 

2 - Talipler müracaattan evvel 

Fabrikayı iyice gezip görebilirler. 

3 - Tekliflerin ilk ilan tarihi olan 

1 Haziran 939 tarihinden itibaren 

Beş hafla zarfında yapılmaSl lazım-

dır. 

4 - İsteklilerin bu müddet zar-
Kabul ve temsil edilen telif eser

fında Bankamıza müracaatlaıı ilan lere safi hasılattan yüzde on. terce-
melere yüzde beş verilmektedir. olunur. 

Nl.W-YORK SfR.GiSi 

QTEMMUZ 
KAFiLEJi 

%ilUı 
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Karısını ve Kayınpederini s 

Öldüren EmininMuhakemesi T ~ 
Yaz Mevsi~ine Tenzilatlı fiatlarla ha~tadı. 

Hergün Gündüz ve gece Muhitte oynanmamış 

İki Büyük Filim gösterecektir. 

Dün Ağırceza Mahkemesi geç~n- A E 
lcrde kayınpederi ile karısını öldüren M 
kunduracı Ismail oğlu Emin hakkın- N A

5 da kararını verecekti. Müddeiumumi 

PARIS ÇIÇEGI • HAYDUDUN OGLU 
Danille Darrieux - Vallas Berri 

Seanslar hergün 2.30 dan itibaren devamlı matine 

geceleri 20.30 da 

Perıembe, 1. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müzi; (pi.,. 
13.00 Memleket sı:ıııt ayan, ajans ve g,,. 
teorolojl haberleri, 13.15 - 14 Müzik ( 
band) Pi. 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Dans 111 

:tiği - Pl.), 19.30 Konuşma (Zirnat s•• si 
19.45 Tilrk mliziği (Fasıy heyeU), 2o. 
Memleket saat ayan, ajans ve met.eo~ 
jl haberleri. 20.45 Türk müziği : l -
mln hicaz peşrevi, 2 - Rıfatın hicaz ş 
(Slslendi havn), 3 - Şevkinin hicaz ~ 
kı (Sen bu yerden gideli), 4 - Falkifl 
caz şarkı (Ateşi su1.ani firkat), 5 - ;:: 
bur taksimi, 6 -Koşmn (Ebrulıınn 

mi). 7 - Rahminin kürdlUhlcaz.kar: (~ 
ey canımın canı). 8 - Osman Nill11 

kürdlllhlcazklır şarkı: (Aksam giirıtŞitı' 
9 - Sallıhattln Pınarın kürdi\ihiCI~ 
şarkı: (Aşkınla yanan gönlüm), 10 - 5' 
llıhattin Kaynak muhayyer: (Ne zaf!IV 
görsem onu). 21.30 Konuşma, 21.45 
ham, tahvlllıt. kambiyo - nukut \•e tir' ol 
borsası (Fiat), 21.55 Neşeli plAklar, tS~ 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip ~ 

kın) 1 - Becce (Damnlfi sı:renadı), ~' 
I~vinc (Humoresque) , 3 - Wllhelm 
cek (Marş), 4 - Michftll (Üçüncll ki1 
süit), 5 - J. Strauss {Viyana kımı) :: 
6 - Becce (Serenad), 7 - TschııikO / 
(Uyuyan güz.el, balcUnden: Vals), 8,ıt' 
Rublnstein (Kostümlü balo). 23.00 SOfl 
jans haberleri ve yarınki progrll 
23.15 - 24 Müzik (Cazband) Pl. / 

'"'' '-'' "' ~~ 
' ASKERLiK iŞLERi : 
~ ..... "",...,.,,..,. ..... ,__,~,,. 
Belkoz As. Ş. Bşk. dan: 

c4 
1 - 1076 No.lı kanunun 9 ve ıo 

maddelerine göre Beykoz şubesinde 11' 
yıllı yedek subayların senelik yoklarn•1~ 
1 : 30 Haziran 939 günlerinde yapııact 
tır. fi 

2 - Yoklamalara hergün saat 9 : ıs · 
kadar devam olunacaktır. 

3 - Yoklamasını zamanında yap~ 
yanlar hakkında 1076 No.Iı kanunUO 
maddesi tatblk olunacağı illin olunur• 

. 
Scl!tnl:Ye top alayında kıta stajını 

narak terhts edilen r 1crhtslnl f;llb 
oğ. Reşat Somelln accle şubeye mürtctl 

e Cskiidar Askerlik Ş. Başk.., 
ğından: ,t 

l - Şubede kayıtlı yedek subay ve 
kerl memurların 1 haziran 939 günü b' 
lamnk ve 30 hazir:ın 939 dn nihayet ~ 
mak üzere şubede senelik yoklamaları 
pılacaktır. ,r.' 

2 - Mazerc,J dolayısile teahhütlll t11 ,4' 
tupla mürı-cnıı\ edecek olanların yeni 
rcslerini ve sıhhi ahvallerini ve sicil ~· 
kayıt numaralannı behemehal blldlrııt 
llız.ımdır. ,,,. 

3 - Muayyen müddet zarfında rn •• 
C"aııt etmiyenlcr hakkında 1076 sayılı iJ 
nunun ceı.a maddesi tatbik olunacağı 
olunur. ,; 

• Eminönü Askerlik Şubesinde 
Yedek piyade asteğmen (42563) ~ 

oğlu Abdurrahman, diğer yedek P ,,d 
asteğmen (40705) Arif oğlu Alinin ve tıf1" 
sanayii binbaşısı Muhittin oğlu N'ıııtf' 
zi (1194) nin ncelc olnrıık şubeye ge 
leri iH'ın olunur. 

e Kadıköy Askerlik Şubesinde• 
Kadıköy şubesinde kayıtlı iken 934 ti' 

nesinden itibaren akıbeti meçhul knlafl dl 
daha evvel kaydettirdiği adresinde 1<e~ 
sini tanıyan bilen olmadıfiı bildi ıJI' 
331 - 25 sicilli. 2. sınıf muamele ıneıP ol' 
309 doğumlu Serfiçeli İsmail Salt, 
Muhsinin (veya MC'miş) K. köy şub tı11 
müracaat veya halil\a:tır durumunu 
dlrmesi. 

e Beyoğlu Yerli Askerlik ŞubeSI' 
den: ,, 

isimleri aşağıda yazılı emekli ost # 
baylarla askeri memurun ikramf~eıe fi 
ıılt tediye emirleri şubeye gelmiştir· ıl' 
beye çok acele mUraeaatlnrı ilAn 01urı 

Emekli piyade Albay Mustafa Topel;-! 
mekli sfıvari Albay Ali oğ. Fuat -"l 
(326), emekli istihktlm Yarbny ReceP 
Ahmet Nedim (324-11), emekli 4. < 

muamele memuru Abdull:ıh oğlu lhsıı0 

gur (327 - 2). 

• Fatih Askerlik Subesinden: 

Aşağıda isimleri yazılı emekli r;Ubaf". 
rın ikramiyelerini almak üzere hemerı 
beye gelmeleri ll!ın olunur. 
Tuğbay Huscyin Tümer. Tuğbay Te\ 

Yarbay Ali Nuri, Yarbay Abdili\' -p: 
Sınıf. 5. muamele memuru Mustafa tJ 
run, Levazım Yarbayı Mahmut Fall<?J 
bay Ali Rl7.n, BinbnŞl Zübeyir. Albay 
met Sadullah, Albay Mahmut NedirYl· 

geçenlerde ididasını söylemiş ve ida il•••'••• 
mını istemişti. Mahkeme tetkikatını Duhuliy""' 10 Kuruş - Mevki 20 - Balkon 25 Kuruş - k . r. 

bay Mehmet Şevki, Sınıf 5 Tüfe çı ,.t,. 
bitiremediği için kararını veremedi. 
Muhakemeyi 14 Hazirana l.ııraktı. 

KAYIP: Çatalca idadisi devrei a
liye ikinci sınıfından almış olduğum 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan bükmii yoktur. 

Ahmet C?ğtu Hiiseyin 4t; No. 

Wa, Albay Galip, Yarbay Ahmet~ 

BEŞiNCi KURULTAYIN AÇILIŞ 
Bugün Matinelerden 

itibaren 

Töreni ve Nutuklan Filme Ahnmııtır. 

1. PEK ve MELEK Si;D~1?1alannd~ Pr?graml.arına 
ılaveten gosterılecektır. 
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1 Haziran 1939 

TAN 
ABONE 

l"Drklye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 Kr, 
'160 

1 Sene 
6 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 

" • 
400 • 3 Ay • 
160 .. 1 Ay • 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olınıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 1 S, 9, 
8,& liradır. Abone bedeli peslndir. 
Adres değistirmek 25 kurustur. 
Cevap için mektuplara 10 k~luk 
Ptıl iıtıvesl ltız.ımdır. ......_ 

GÜNÜN MESELELERİ 

lürk 
Diplomasisinin 
Lisanı 
Daha COmharrelslmb:in gOr ve 

gllmrah sesi kulaklarımızda 
0 Ianca tazeliği ile aksederken bir 
l"~ansız gazetesinde, Hariciye Vekili-
~ beyanatını okuduk. _ _ _ 

Derlerdi ki, siyaset adamı, keli -
ltıeleri maksatlarını ifade etmek için , 
~eği), gizlemek için kullanır. 

Derlerdi ki, diplomat, en ustaca 
l'alan söyliyen insandır. -Derlerdi ki, devlet Reislerinin 
tıöıleri, özlerini bir maske gibi gizle
Yeıı kalın bir kabuktur. 

Ciimburrehimlzl dinlerken, bu 
hayat vecizelerin, hakikati ifade e • 
eli§ kabiliyetlerine verdiğimiz numa
ra, koskoca bir "sıfır" dı. 

hariciye Vekilimizi okurken, o 
ııa~a· r·~-~ater.1- uh.ı:s~h.n1lx" '"dıaagntuı 
\ir daha inandık. 

Bir daha gördiik ki, Tiirkiyede si
}'aset adamı. kelimeleri, maksatları
Ilı gizlemek için değil, biitiin dünya
h duyurmak için kullanır. 

lıir daha gördiik ki, Türkiyede 
diplomat. bütiin emellerini, alabil -
diğfne açıkça söyleyen insandır. 

Ve bir daha gördük ki, Türkiyede 
l>evıet Reisinin sözleri, bütün mille
~ıı öziinü, edebi bakımdan da, siyasi 
akırndan da, tam numara alabile • 

Cek bir belagatle anlatır. 
Biz, açık sözlü, açık kalpli, açık 

~011u, açık ahnh bir miHetiz. Dolam· 

1.•çh sözlerin, lastikli ve oynak ke • 
•rnelerin karanlık deliklerinde birer 
~~nsj ve zehirli yılan gibi sürünmek, 

1ılın kıvrılmaz, eğilmez, bükülmez 
~edyemizin müstait o1madığı aşağı 
it' ınarifettir. 

d :Su yalan, dolan dünyasında, bir 
h aınıa hakikate susayan beşeriyet, 

lr kaç gün evvel, Cümhurreisimi • 
~, tuttuğumuz yol kadar doğru söz
ht'tini, kupkuru bir çölden fışkıran 

ir Pınar gibi içti. · 

'.\• Onun çağlayan gibi gürleyen sesi, 
d~lan çölünde yüreği kuruyan bütün 
V linyanın susuzluğunu gid~rdi . 
lJ e eminiz ki, evvelki gün Ankarada, 
•~iciye Vekilimizin, bir çocuk yü

;ğı kadar açık sözlerini dinleyen o 
:tı tılnsız muharriri de, kendisiyle ko
:ttı ll§an )nsanın mert ve açık alnını öp-

e)c arzuımnu tok güç yenmiştir. 
d' lıugünkü Türkiye, yeşil masa 
l:ı IJ>Joınatları gibi, politikayı, pokere 
c e~ıeyen blöflü bir oyun saymaya • 
d~· kadar ağır başlıdır. Milletinin 
l lişUncelerine, ve hisl~rine, düşman
~~a hile takdir duyurabilecek bir a
ıı·· et Ve belagatle tercüman olan "İ-

011U" •• 1 1 · 'b' k b tılc; nun, ars an ye esı gı ı a a • 
le sesi, müsterih bir uykunun ebedi 
%etini tatmakta olan Atatürkün 

Unu, bir defa daha şad etmiştir. 
ltı biı~e, siyasetlerini, şeffaf ve cı • 
g kelırn~lerin sahte paravanı arka
•tıda . 

bı·ı gııJemeye çalışarak yol alan 
le 

1 
}etle:rin, muazzam bir körler kafi. 

5111
den farkı yoktur. 

,...
1 

O gafil ve kör kalabalığın nereye 
.. ı ti"· 
&ür·~·n~ sadece, o kalabalığı ko~ un 

Ule:rı gibi giiden çobanlar bilir. 

fı lıracık bir karanlık, küçücük bir 
ttı.na t b' d" . ~ • ser ır oneme,ç, nereye gı-

eklerini bilmeden ilerleyen bu 

TAN 

Bir Diktatör Ticaretini Genişlet"!_ek isterse •• 

Totaliter 
Devletlerin 
icat Ettiiji 

Yepyeni 
Bir Usul 

•••••••••••••••• 

• ngiltere ile Romanya a • 
1 rasında yapılan ticaret 

anlaşmasının esaslan, yüzde 
beş faizli beş milyon ster -
linlik bir kredi ile Romanya 
piyasasından dünya piyasa
sı fiyatı ile 200 bin ton buğ
day satın almaktır. 

Anlaşma, normal bir suTh dev; 
ri anlaşmasıdır. Şartlar, elverişli -
dir ve Romanya için faydalıdır. 

Fakat bir İngiliz heyetinin Roman
yaya gitmesinin ve bir anlaşma 
yapmasının hikmeti, bir sulh dev
ri anlaşması yapmak değildi. Bu 
yüzden, büyük bir siyasi ittifakın 
temeli olmak bakımından, anlaş -
manın kıymeti göze çarpıyor. Bir 
kere Romanyaya açılan kredi az -
dır ve geçen sene Türkiyeye açı -
lan krediden daha azdır. Sonra bu 
krediyi ödemek için Romanyanın 

b uki, dünya i · s "sx"fiya ~ Ro·
manya buğdayından iki yüz bin 
ton almak için, Romanya hükume
tinin bu ihracata yardım etmesi 
lazımdır. Bu yüzden bu taahhüdün 
kıymeti bir hayli şüphelidir. 

Fakat bu itirazlara bir takım 
cevaplar verilebilir. Bunla

rın birincisi Romanyanın henüz 
kararını vermemiş olmasıdır. Ro
manya, Alman genişlemesine kar
şı henüz kararını vermemiş oldu
ğuna göre, daha fazla ileri gitmek, 
doğru olmazdı. Çünkü bir işe ka
tışmıyana yapılacak muamele ile 
bir işe katıpna yapılacak muame
le arasında fark bulunmak lazım-
gelir. Sonra yeni anlaşma, daha 
geniş yardımlara imkan vermek -
tedir. 

Bununla beraber Romanya ile 

yapılan yeni anlaşma, yeni dost ~ 

larımıza iktısadi yardımlarda bu -

lunmak yolunda atılan ilk adım -

dır. Buna dair elde edilecek malu

mat, Dr. Benham tarafından yazı

lan ve bu salahiyetli makamlar -

dan yardım gören eserde göze 

çarpmaktadır. "Cenubu p.rki Av -

rupa" adını taşıyan bu eserin ifşa 

ettiği hakikatler, Almanya ile Bal 

kanlar arasındaki bağlılığı pek a
çık surette göstermektedir. Bu da 
İngilterenin bu havalide takip e
deceği ticaret siyasetini aydınlat
mağa kafidir. 

fngilterenin hedefi, Almanya -
yı bu memleketlerle ticaretten alı
koymak, yahut ilci taraf arasında
ki ticaret mı.ktar:ını azaltmak de -

kabil gafil siirUleri, en tehlikeli da
ğılışlara mahkum eder. 

Halbuki, şu anda Türk milletinin 
her ferdi, nereye gideceğini bilmek· 
tedir. 

Yediden-yetmişe kadar her Türk, 
ne yapacağını, hangi menzild.e mola 
vereceilJıi, ne zaman susuağını, ne 
zaman, ve ne söyleyeceğini, neyi se
veceğini, neden korunacağını, hangi 
eli sıkacafını, ve hangi elden sakına
cağını, ve ne zaman, niçin dövüşece
ğini bilen bir bahtiyardır: Ve açık 

södü1 açık yürekli Türk mill~ti, hu 
eşsiz bahtiyarlığını, dürüst siyaseti -
nin asikirlıtına borçludur! 

-... 
• # 

Arasında 
Ticari 

Temaslar ....................................................... 1 
i Economist Gazetesinden i t .................................................. . 

ğildir. Çünkü Almanyanın Balkan 
piyasalannda en mühim amil ol -
duğu şüphe götürmez. İmkan bu -

~~~!j~2!ı.. b~ .. Y.~~;~.~.~eği~~~ .. :. 
memleketlerine zarar verir, hem 
de Nazistlerin iddia ettikleri Al-
manyayı boğma iddiasını haklı gös 
terir. İngilterenin hedefi, Balkan
lara yeni ticaret mahreçleri temin 
etmek olmalıdır. Bu mahreç, Al -
man mahrecinden daha küçük o -
lnbilir, fakat Almanyanın iktısadi 
tahakkümünü siyasi cebeııruta çe-

virmekten alıkoyar. Ve bu sur.et

le bu memleketler Almanyaya 

"hayır,, demek imkanını bulur. 

Bu hedef, mutat ticaret me -
todlan ile tahakkuk ede -

mez. Bir taraftan Balkan memle -
ketlerinin para siyaseti, diğer ta
raftan Alman ticaret metodlannın 
tesiri yüzünden, Balkan memle -
ketlerindeki fiyatlar, dünya piya -
sasına uygun değildir. Mesela, bir 
İngiliz lirası 800 ley etmekte ve 
bu da İngiliz mallarının Romanya
da satılmasına imkan vermekte -
dir. Diğer bir :fiyat, bir İngiliz li
rası mukabilinde 1200 ley almak
tır. Bu da Londranın Romanya 
mahsullerini bir zarara uğramadan 
almasına sebep olur. Fakat anlaş
mada, neticeyi hemen temin ede -
cek bir şey yoktur. Bu vaziyet Al
manyanın Balkan mahsulatına, 

dünya piyasasından üstün :fiyat 
vermesinden ileri geliyor. Zaten İ· 
ki taraf arasındaki ticaretin inki -
şafına sebep, Almanyanın bu ti -
carete şekilde yardım etmesidir. 

İngiliz - Balkan ticaretinin art
ması isteniyorsa ayni usul tatbik 
lazımdır. 

Fakat, İngiliz - Balkan ticareti-
111 aı uırmaK ıçın, .ısaUtanıaroan 

ise ancak Almanların verdikleri fi 
daha fazla mal almak lazımdır. Bu 
yatları vermekle, hiç olmazsa o~
larla rekabet edecek fiyatları esir-

gememekle miimkün olur. 

O halde bizim bu memleket -

]erden satın alacağımız maddeler 

nelerdir? Lehistan, ve Türkiye, 

Yunanistan, Romanya, Yugoslav

ya ve Bulgaristandan alabileceği -

miz maddeleri gösteriyoruz: 

Lehistan: İh. Nisbeti 
Kereste ve mamulatı 17 
Kömür 16 
Canlı hayvanlar ve et 13 
Yugoslavya: 
İnşaat için tahta 
Canlı hayvanlar 
Mısır 

Hayvan mahsulll.tı 
Türkiye: 
Tütün 
Hububat 
Ham pamuk 
Bulgaristan: 
Tütün, şeker ve saire 
Meyve, sebze 
Hububat 
Romanya: 
Petrol 
Buğday 

Kereste 
Yunanistan~ 
Tütün 
Kuru üzüm 
Zeytinyağı 

14 
10 
10 

9 

27 
13 
7 

41 
18 

11 

46 
16 
13 

46 
12 
6 

lrürk · lngiliı Anlaımasından Sonra : 

Bahara girif (lngiliz luırilıatürü) 

Diktatör 
Mallarını 

Satmak 
için Kapıya 
Dayanıyor 

111 
................. 

Bu cetvelde en belli başlı mad 
deler gösterilmiştir. Roman 

yanın petrolü ile Lehistanın kö -
mürü istisna edilirse diğer madde
lerin en başlıcaları hububat, tü -
tün, hayvanat, kereste ve meyve 
olduktan görülür. 

İngiltere ise bütün bunlan bol 

bol ithal etmektedir. Bunu karşı -

laştırarak göstermek mümkün -

dür: 
Maddeler: 

Rakamlar Rakamlar 
bin ton 

[l] 

Buğday 

Arpa 
Et ve et mahsu
latı 

Yum'\ırta 

Yağlar 

Susam yağı 
Sıcak ve yan sıcak 
mı>mlı>\r,.tJpr mey
veleri 
Diğer meyveler 
Tütün 
Kereste 

304 
229 

19 

20 
6 

13 

77 
201 
49 

643 
Madeni yağ ve sair 
mahsulat 451 

bin ton 
(2) 

5,160 
1,010 
1,574 

192 
102 
606 

1,151 
957 
157 

10,067 

12,048 

İngiliz tiryakileri Türk tütünü

nü :fazla kullanmadıkları için tü -

tün maddeleri istisna edilirse Al -

manyanın Balkanla yaptığı tlca -

retin, İngiliz ithalatı yanında e -
hemmiyetli bir şey olmadığı apa
şika,. görülür. Sonra, bahis rnev -
zuu ettiğimiz altı memlekette de 
yardım tedbirleri almağa ihtiyaç 
yoktur. İngilterenin diğer mem -
leketlerle o1an ticareti mühim bir 
değişikliğe uğramadan Balkanlar -
la alış ,verişi arttırmak mümkün -
dür. 

Almanyanın bu altı memleket

ten aldığı malların azami değeri 

60 milyon isterlindir. Ve bu yüz -

den İngiliz - Balkan ticaretini ge
nişletmek ağır bir yük teşkil et -
mez. 

Bugün, İngiltere ile Balkanlar 

arasında ticaretin genişlemesine se 

bep, İngilterenin müstakar ve mü-

esses vaziyetinden ayrılmak iste -

memesidir. İngiltere, ticareti yal-

nız kazanç için yapmaktan vaz ge-

çerse sulh cephesinin çok kıymet-

li siyasi kazançlar temin edeceğini 
görür. 

(1) Eski Almonyııya Lehistan Ro
manya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yuna

G'ö&JtlŞLEJ) 
Beyazıt 
Kütüphanesi, 
Evkafa Kira 
Vermeli midir? 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Beyazıt kütüphanesi, bir halk 
kütüphanesidir. Gençler, i • 

limle alakası olan herkes bu kütüp
hanede!l istifade edebilir. Kütüpha • 
ne vazifesini tamam yapıyor mu? 
Mevzuum bu değildir. Bununla be • 
raber sırası gelmişken şunu da söy -
liyeyim ki, yapmıyor. Bir halk kü -
tüphanesinin kapısı, sabahtan gece 
yansına kadar açık olmalıdır. Gün· 
düz çalışıp, gece okumak isteyenle -
re bu fırsat verilmeli, ve halkı kil -
tüphaneye çekmek için tedbirler a • 
bnmalıdır. Bu başka bir dava. Benim 
bahsetmek istediğim, l\laarif Vekile· 
tiyle Evkaf arasında - bu kütüphane 
yüziinden - geçen mUnakaşadır. 

Beyazıt kütüphanesinin tapusu 
E\•kafın elindedir. içindeki kitaplar, 
teşkilat maarife aittir. Bir müddet 
evvel maarif kütüphane~i evkaftan 
satın almış, parasını yatırmış, fakat 
tapu muamelesi yapılıp tekemmül 
etmediği için maarif kütüphaneye 
sahip olamamıştır. Şimdiye kadar da 
e\·kafa kira ödemeden, kendi mfilkii 
telakki ettiği binada \•azlfesini gör· 
milştilr. 

Defterlerini tetkikle meşgul olan 
evkaf, mııarifin bu kütüphaneye ki -
ra \'ermeden oturduğunu anla rınca, 
binayı tahliye için protesto çek:mi~. 

Beş bin iintversite gencinin istifade 
ettiği bir kütüphanenin kapanması, 
gerek maarif ıuüdürlüğiinü, gerekse 
Üniveısite Rektörlüğünü müteessir 
etmiş. Derhal tahliye muamelesini 
durdurmak için, Üniversite kira ver
meyi üzerine almış, maarif müdür
lüğü de Vekaleti i ten haberdar et -
mi~. Maarif Vck81etinin buna karşı 
ne tedbir alacağını bilmiyoruz. Fa • 
kat hadisede tcessfüe değer bir çok 
noktalar var. 
Evkaf, bir ticaretane midir ki gençli
ğin, halkın istifade ettiği bir kültür 
müessesesinin kitap1armı sokağa ata
bilecek kadar iddetli harekete lüzum 
giirüyor? Evkaf, hayır sahipleri ta • 
rafından hu milletin hayırı için vak
fedilen müesseselerin mütevellisi de· 
ğil midir? Bir halk kütüphanesi, ka
dar hayıra vakfedilmiş eser olabilir 
mi? Bu binayı vakfeden hayırsever, 
mezarında hu binanın vakfettiği işe 
değil de, yine çok hayırlı bir işe kul
lanıldığını duyacak olsa esef eder mi? 
Evkaf bu binadan kira almadan, bi -
nayı halkın istifadesine açık bıraksa 
gayesine aykın bir iş mi görilr? Mil
let \•e devlet müesseseleri arasında, 
halkın lehine iştirakler yapmak, mil· 
Ji gayeler uğrunda elele ,·ererek be
raber çalışmak milli kalkınmamızı 
kolaylaştırmaz mı? 

Formüllere, kırtasiyeciliğe, şe • 
killere uymadan, esas gayeye yürü -
mek daha kestirme yo] değil midir? 
Evnfın, bu binayı maarife, dolayısi
le halka hasretmekle gayesine daha 
kuvvetli hizmet edeceğini zannedi -
~·orum. 

nlst:ın ve Türkiyeden 1938 de ithal olu- ====::iı:::=========== 
nan mlkt:ır. 

(2) 1938 de 1ngiltereye muhtelit ;yer
lerden ithal olunan miktar. 

Kozlu • Zonguldak 
Maçları 

Kozlu, (TAN) - 19 Mayıs bay -
ramı münasebetiyle, mütekait ve 
genç takımlar arasında yapılan Zon· 
guldak - Kozlu maçlarını Kozlu fut
bolcüleri kazanmışlardır. 

Bartın • Karabük Maçı 
Bartın (TAN) - 19 mayıs müna

sebetiyle burada, Karabük spor 
gençleriyle Bartın spor gençleri, üç 
bin kişi önünde heyecanlı bir futbol 
maçı yapmışlardır Bartınlılar, iki
ye karşı üç sayı ile galip gelmişlP.r
dir. 

Samsun Havzasında 
Umran 

Samsun Havzası (TAN) - Son on 
senedenberi burnda başlıyan yeni 
binalar vücude getirmek merakı, son 
zamanlarda pek hızlanmıştır. Böyle
ce kasabamız güzelleşmekte ve ge
nişlemektedir. Büyük binalar yapıl
makta olduğu da görülüyor. Bunlar
dan bir kısmı ikmal edilmiş bulun
maktadır. 

Dere kenarında asri bir mezbaha 
inşasına başlanılmıştır. Yine riere ke
narındaki eski mezbaha tadil edil
miş ve elektrik levazımının deposu 
haline getirilmiştir. 

Elektrik tesisatı da bitirilmek ü
zeredir. Bir aya kadar Havza, elek
trik zlyaaına kavuşacaktır. 
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AnkaTaJa yapılan güre, birincililılerintlen aonra madalyalar tevzi edilirken 

Atletlerimizin Mısırda 
Aldıkları Dereceler 

Kafile Reisi, Balkanlarda Mısırll Süratçileri 
Mağlup Edecek Atlet Yoktur, Diyor 

Mısırdaki müsabakalara iştirak e- zım olan gıdadan mahrum kalan at
den atletlerimizin orada aldıkları de- letlerimiz hiç bir zaman mhsabaka
receler hakkında kafile reisı Adil Gi- lardan evvel maneviyatlarını bozma
ray, kendisiyle görüşen bir muharri- dılar. Ve bu sebeple de muvaffak ol-
rimize şu izahatı vermiştir: dular. 

"- Mısırda atletlerimizin aldık- Beş Türk atletinin bu şekilde gös-
ları derecelerin fevkaladeliği şu nok- terdiği sporculuk ve disiplin her za
talardan dolayı şayanı dik:.tattir: man kayde değer bir hatıra olarak 

1 - Istanbula geçen sene gelen kalacaktır.,, 

Mısırlı atletler burada ekseriyetle Mü•abakalarda aldığımız 
bizi mağlup etmişlerdi. Halbuki Mı- dereceler 
sırda bizimkiler Mısır atletlerini 400, Mısırdaki müsabakaların bütun 
110 metre manialı, yüksek atlama, tafsilatını yazıyoruz: 
5000 ve 10,000 metre kuşularda mağ 20 Mayıs Cumartesi. Sıcakhk göl-
lup ettiler. gede 45. o gün müsabakalar saat 

2 - Gölgede 45 derece bir sıcak 4 30 da bglac;b-
Yıavada muvm&'kry1!tir 1.o-şantr- Teknik netıceler: 
ve müsabakalar yaparak beden ta- 200 METRE: 
hammül ve kuvvetleri hakkında ga- ı _ Fahum 22.5 
yet iyi numaralar aldılar. 2 - Valsamidis 22.7 

3 - Mısıra gelen Yunan takımı 3 _ Plavidis 22,8 
beş milli takım atletlerinden mürek- Bu müsabakaya Türk ve Yunan 
kepü. Ve tamamiyle forma gelmiş atletleri girmediler. 
~+~etlerai. Çünkü Yunan atletleri Mı YUKSEK ATLAMA: 
sırda en iyi derecelerini yaptılar. Bal 1 _ Pulat (Türk) metre 1.82. 
kan oyunlarının on senedir şampi- 2 _ Giardina (Mısar) metre 1.71. 
yonluğunu muhafaza ıden bu Yunan 3 _ Faik (Türk) metre 1.71. 
pmpiyonlan ile atletlerimiz mu- 800 METRE: 
vaffakıyetle çarpıştılar. 1 _ Stratakos (Yunan dakika 

Yunanlılar bizi 800, 5,000, 10,000 ı.59.8. 

ve 110 manialı koşuda az farklarla 2 _Ali Yusuf ((Mısır) dakika 
mağlup ettiler. 2.00.3. 

Buna mukabil 400, yüksek atla- 3 _ Galip ((Türk) dakika 2.01.8. 
mada biz daha iyi derece aldık. GULLE ATMA: 

Kahiredeki müsabakalarda Mısır 1 - Psiakis (Mısır) metre 12.76. 
atletleri sürat koşularında fevkalade 

2 - Abulela (Mısır) metre ~2.75l. 
dereceler yaptılar. Bugünkü formla- 3 - Beyhyt (Mısır) metre 12.675. 
n ile Balkanlarda Mısırlı süratçileri .. T '' k 

1 
Bu musabakaya ur ve Yunan 

mağlup edecek atlet yoktur zanne- . . . k d'l 
d

. atletlerı ıştıra etme ı er. 
ıyorum. 

Türk atletleri Mayısın 14 ünde Ka 1 lO MANIALI: 
1 - Manhkaı; (Yunan) saniye bireye vardılar. Müsabakaların ev-

'b' 15 2/ 10. 
velce yapılan program mucı mce o 2 - Faik (Türk) saniye 15.7 /10 
gün bapaması lazım idi. Halbuki bi-

3 - Giardina {Mısır) zim yetişemediğimizi nazan itibare 
alan Mısır federasyonu bu müsaba- 16 1/10. 
kaları tehir etti. 5.000 METRE: 

saniye 

Bu Hafta 
--<>--

Galatasaray 
Fenerbahçe 
Karşılaşıyor 
Bu hafta Milli Kümenin en mühim 

karşılaşmaları Istanbulda yapılacak
tır. Cumartesi günü Vefa - Beşik
taşla, Pazar günü de iki ezeli rakip 
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşa
cak,ardır. 

Futbol Federasyonu birinci maça 
Şazi Tezcanı, Galatasaray - Fener 
maçına da Tarık Ozerengiyi hakem 
olarak tayin etmiş ve Istanbula bil
dirmiştir. 

Bu laaltaki maçlaT 
Beden Terbiyesi lıt•nbul Bölgesi Futbol 

AJ•nlıOınd•n: 

3 - 6 - 939 Cumartesi gUnü yapılacllk 

ma.c:}~S.- -···-·· 

Galata Gençler - Bozkurt, saat 14, ha
kem: Şevki Çanga, yan hakemleri: Rıfkı 
Aksay ve Halit Uzer. 
Anadoluhlsarı - Demlrspor, saat 15.45, 

hakem: Adnan Akın, yan hakemleri: Sıtkı 
Eryar ve Fikret Kayral. 

Beşiktaş - Vefa, saat 17.30, hakem: Şa;:i 
Tezcan, yan hakemleri: Feridun Kılıç ve 
Necdet Gezen. 

4 - 6 - 939 Pazar .ızünü yapılacak maç-
!ar: 

TAKSIM STADI: 

Beylerbeyi - Kadıköyspor, sııat 14, ha
kem: Ahmet Adem Göğdün, yan hakem
leri: Rıfkı Aksay ve Neşet Şayan. 
Süleymanlye, Şişli - Kasımpaşa, Galata
spor, saat 14,45, hakem: Sami Açıköney. 
yan hakemleri: Ziya Kuyumlu ve Bahaet
tin Uluöz. 

Galatasaray - Fenerbahçe, saııt 17.30, 
hakem: Tarık Özerengln, yan l}akemleri: 
Nuri Bosut ve Şazi Tezcan. 

• Beşiktaş Klübünden Bedi Te~n. 
bir müsabaka esnasındaki suiharek~ 
tinden dolayı müebbet boykot cezası 
ile tecziye edilmiş ve müsabakalara 
i5tirak etmemesi kendisine tebli~ e
dilmiştir. 

TAN 1 - 6 - 939 

_E_K_O_N_O--M-ıl 

Bir ltalyan 
Muharriri 
Olsaydım! 

Y oğurtçuluğumuzda 
inkişaf Görülüyor 

Yazan: Naci SADULLAH 

1 talyan çocuklannın mekteple -
rinde söyledikleri şarkının 

güftesini Tanda okumuşsunuzdur. İ
talyan veletlerinin bu şarkılarına 

bakılırsa. İtalyanlar, yollarını uzatı
yorlarmış, Türkiyeyi alacaklarmış! 

Bana kalırsa, İtalyan oğlanları, "yol" 
tarım değil, "dit" terini uzatmakta -
dırlar. Ben, bir İtalyan muharriri ol
saydım, bu şarkıyı yazanlardan, bes
teleyenlerden, okuyanlardan, dinle -
yenlerden sorardım: 

Bu sene koyun zayiatı az olduğun-ı 
dan koyun sütü hasılatı geçen seneye 
nazaran yüzde yirmi beş nisbetinde 
fazlalaşmıştır. Trakya, Kocaeli, Bur
sa vilayet mıntakalannda süt istihsa
latı gtinü gününe peynir imaline tah
sis edilmektedir. Şehrimize yakın 

mandıra yerlerinde yoğurtÇuluğa da
ha ziyade ehemmiyet verılmekte, bol 
yoğurt yapılmaktadır. Taze peynirle
rin ihracı arttığı takdirde peynir ima 
latı da artacaktır. Maamafih yoğurt 
fiyatları ucuzdur. Toptan olarak yedi 
kiloluk tenekeler 70 kuruştan veril
mektedir. Birinci mahn bu suretle 
kilosu 10 kuruştur. Fakat toptan alı
nan koyun sütünün nev'ine göre ki
losu 3 - 4 kuruş arasında alındığı

na göre müstahsilin eline fazla bir 
para geçmemektedir. Yoğurt işinin 

kazençh bir iş olduğunu görenler ye
niden yoğurthaneler kurmuşlardır. 

Trakya ve Marmara havzasında bu 
suretle 28 yoğurthane faaliyette bu
lunmaktadır. 

Sığır Derileri 
Hindistan ve Seylan adasında gö-

BORSA 

Londra 
NevyorJı: 
Paris 
MilAno 

81 • 5 • 939 

CEK.LEK 

593 
126 6425 

3.355 
6.66 

Cenevre 28.54 
Amsterdaır 68.0675 
Bertin 50.815 
Brüksel 21.5625 
Atına 1.0825 
Sofy3 1.56 
Madrid 14.035 
Varşov• 23.845 
Buda peşte 24.8425 
Bükret 0.905 
Be1çad 2.8925 
Yokohama 34.82 
Stokholın 30.535 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Ergani 
Sıvas-Erzurum I. 

19.-
19.61 

''-Siz kaçardınız mı? içinde tam 
on sekiz milyon canlı vezü bulunan 
bir vatandan bahsettiğinizin farkın -
da mısınız? Biz. Trablusgarp, Ça -
nakkale hatıralarını unutacak kadar 
bunak bir millet miyiz? Huduttan -
mızın içinde 200 bin, Alman askeri 
yaşarken, hangarlarımıza iki bin Al
man tayyaresi yerl-2şmişken, ve or -
dularımıza Alman generalleri ku -
manda ederken, biz, kulaklarımızı 

"Milino" dan yükselen isyan sesle -
rine, ve "Tlryeste" den duyulan teh
like işaretlerine tıkar da, gözlerimizi, 
asla erişemiyeceğ'imlz uzak hülyala -
ra dikersek kendi evi soyulurken. 
bir banka yağması tasarlayan gafil 
bir hayalperestten ne farkımız kalır? 

rülen hayvan hastalıktan dolayısiyle kireç kuyulannda bir müddet dezeıı-' 
buralardan memleketimize getirilmiş , fekte edildikten sonra sahiplerine .,r 
olan sığır derjlerinin piyasalara ih-ı rilmesi alakadarlara tebliğ edilmir 
racından evvel veteriner huzuriyle tir. 

Ben bir İtalyan muharriri olsay -
dım, bu şarkıyı yazanlara, bestele -
yenlere, okuyanlara ve dinleyenle • 
re, bu suallerin arkasandan şu sözle
ri söylerdim: 

"- Eğer bana inanırsanız. emin 
olun ki. Türkiye için, başına dikilen 
bir düşmana atmak, başına giydiği 
fesi atmaktan bile kolaydır. Atatürk 
gibi, İnönü gibi, tarihi şaşkına çevi
ren dehaları, bir batında yaratan, ve 
doğan her güneşi, başarılmış bir yeni 

hiht:tinden, .. Tii;k- v~tnnmdan bizi~ 
alabileceğimiz bir tek şey vardır: 

"-Ders!" 
Ben, bir İtalyan muharriri olsay

dım, o şarkıyı yazanlara, besteleyen
lere, okuyanlara ve dinleyenlere, şu 
nasihatleri de verir dim: 

"- Kendimize gelelim: Vakıa. 
sarp İspanya dağlarında, k~rak Ha
beşistan çöllerinde, ve yalçın Arna -
vutluk kayalıklannda iki ayağımızı 

bir "çizme" ye sokarak, seke seke se
nelerdenberi taban tepiyoruz. Bu u
zun ve yorucu yürüyüş, "çizme" mi
zin tabanını patlattı.. Şimdi, su al -
mağa başlayan patlak çizmemızın. 

bir tamire, bir pençeye ihtiyacı var. 
Fakat emin olun ki, Anadolu, kun -
duracı dükkanı değildir: Orada, tek 
İtalyan çizmesinden de olup, yalına
yak kalırız: Zira Anadoluda, yırtık 
çizmemize "pençe" yi arslanlar vu -
rurlar!" 

• Evet, ben, bir İtalyan muharriri 

iHRACAT: 

Alman Kliringi 
Vaziyeti 

Kliring hesaplarından Almanya
dan bakiye alacağımız kalan dokuz 
buçuk milyon liraya mukabil Alman
yadan alınmış mallar için Mayıs ayı 
hesapları da tanzim edilmiştir. Al
manyadan matlubatımıza mukabil 

milyon lira kadar iiacağı vardır. Pi
yasalarımızdan alınan malumta göre 
Çekoslovkyanın matlubatının Alman

yadan alacaklarımız ile mahsup ya

pılması ihtimali kuvvetlidir. Bu şe
kilde bir anlaşma yapıldığı takdirde 
Almanya ile aramızdaki kliring işle

rinin daha iyi işliyeceği tahmin edil

mektedir. 

Tiftik Primleri 
Almanya permi dairesi piyasamız· 

da tütik ihracatçılanndan yedi fir
maya her birine yüz altmışar tonluk 
permiler gelmiştir. Almanyanın ver
diği permilerin yekunu bin yüz ton
luktur. Bu vaziyet üzerine tiftik sa
tışları biraz hararetlenmiştir. Kara
hisar 113, Gerede ve Konya 101, Po
latlı 110 kuruştan altı yüz balya tif
tik satılmıştır. Ingiltere alıcılan da 
faaliyetlerini arttırmıştır. 

iÇ PIY ASALAR : 

Afyoncular KurultayCI 
Müracaat Ediyorlar 
Geçen senelerin kalmış olan afyo'fk' 

larını satın almak için toprak ofW 
tarafından yapılmış olan muameıelr 
cin müstahsil ve tüccarı güçlükler' 
soktuğunu yazmıştık. Afyoncular f'I 
velce Ankarada yaptıkları tepb~ 
sün kati bir netice vermediğini t"' 
da toplanmış olan Parti Kurultayına 
müracaat ile vaziyeti ızah etmişl~ 
dir. Alakadarlar Afyon işinin JJl 

dilekler arasında tetkik edilme~ 
rica ve afyon ziraatini bırakmak g,,..... 
bir vaziyet tahassül edeceğini dil~ 
lerinde tebarüz ettirmişlerdir. 

Nebatf Yağ Satıılart 
Son günlerde nebati yağ piyasl"' 

larında satışlar hararetlenmiştir. ~ 
fine ekstra zeytin yağları toptan 
kuruştan verilmeJttedir. Susam yat 
ları 45 - 47 den, pamuk yağlan 43" 
46 kuruş arasında yerli alıcılar tat"' 
fından toplanmaktadır. 

Limanda Durgunluli 
Dün ve evvelki gün limanımıza i1r' 

racat malı yüklemek üzere hiç bit 
vapur gelmediğinden iki gün içiııd' 
ihracat muamelesi olman.uştır. ~ 
mafih piyasada ihracat içın muhte 
mallar üzerinde satıslar devanı er 
mektedir. 

.................... aru 

Bir hafta sonra Cumartesi ve Pa- 1 - Ragazov (Yunan) 

atletleri iştirak etmediler. 

1 1.500 METRE: 
dakika 1 - Ali Yusuf (Mısır) dakika 

olsaydım, böyle söylerdim. Fakat, 
çok şükür, ben, bir İtalyan muharri
ri değilim. Ve ne yazık ki, aklrbaşın
da bir İtalyan muharriri çıkıp da 
tehlikeli hezeyanlar sayıklayan mil
letini, kalemiyle dürtüp gaflet uyku
sundan uyandırmıyor. Hem nasıl u -
yandırsın ki, en aklıbaşında sayılan 
İtalyan muharririnin adı: 

NEVROZiN 
ar günleri müsabakalar yapıldı. 15·59·6· 

Bizim atletler ve Yunanlılar Pa- 2 - Rıza Maksut (Türk) dakika 
zartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe 16.18.3. 
IÜl\leri sıkı idmanlar yaptılar. 3 - Hamond (lngiliz) 

Bu dört gün de sıcak olmakla be- (4Xl00) BAYRAK: 
raber tahammülümüzün üstünde de- 1 - Mısır takımı saniye 43 4/ 10. 
iildi. Böyle olmakla beraber bizim 2 - Yunan takımı saniye -13.6/10 
takımdan (400) cü (Gören) ile Yu- 3 - Ingiliz takımı. 
nan şampiyonu (Lambratis) hasta- Pazar günkü müaabakalar 
landı- Her ikisi de hasta hasta müsa 21 Pazar. 
baltalara girdiler, ve kazandılar. Sıcak, gölgede ( 43) derece. 

Müsabakalardan evvel Mısır fede- 400 MANIALI: 
rasyonu bize gezme programlarını 1 - Mantıkas (Yunan) sanıye 

bildirmek istediler. Fakat biz onlar- 55 4/10. 
dan bütün programın müsabakalar- 2 - Giardina (Mısır) saniye 
dan sonraya tehirini rica ettik, onlar 56.6/10. 
da kabul ettiler. 3 - Movcovris (Mısır) 
Müsabakalardan bir gün evvel, yani 100 METRE: 

Cuma günü havanın sıcaklıgı bizim 1 - Eskenazi (Mısır) saniye ~0.6 
hiç görmediğimiz, alışmadığımız bir 2 - Fahum (Mısır) sanıye 10.8. 
dereceyi buldu: Gölgede ~4, 45 idi. Sı 3 - Valsamidis (Mısır) saniye 
cağın verdiği daimi baygınlıktan at- 10.9. 
letlerimiz yemek yiyemiyorlar ve Bu müsabakaya · Türk ve Yunan 
geceleri uyuyamıyorlardı. atletleri girmediler. 

Fazla buzlu su içmemeleri lazım DiSK ATMA: 
ge!diğinden müsabaka gününe kadar 1 - Mandaloufas (Mısır) metre 37.50 
buna da tahammül ettiler. 2 - Pscakis ((Mısır) metre 35.83. 

Yemek yiyememek, ıu içememek, 3 - Abuleli (Mısır) metre 35.76. 
uyku uyuyamamak gibi bir .atlete ıa- Bu müaabakava Türk ve Yunan 

4.16.4 
2 - Costa (Mısır) dakika 4.16.5. 
3 - Galip (Türk) dakika 4.17.2. 

400 METRE: 
1 - Gören (Türk) saniye 50.2. 
2 - Stratakos (Yunan) saniye 

50.8. 
3 - Plavidis (Mısır) saniye 51. 
UZUN ATLAMA: 
1 - Lambrakis (Yunan) metre 

7.10. 
2 - Balacco (Mısır) metre 6.61. 
3 - Theslevi (Mısır) metre 6.25. 
Yalnız Yunan atleti girdi ve birin-

ci oldu. Türk atletleri girmediler. 
10.000 METRE: 
1 - Ragazos dakika 33.42.4/5. 
2 - Rıza Maksut dakika 35.33.4/5 
3-Abusbah. 
CIRIT ATMA: 
1 - S. Kotb (Mısır) metre 59.16. 
2 - Barret (Mısır) metre 51.63· 
3 - Zaffiris (Mısır) metre 50.76. 
Yunan ve Türk atletleri girmedi-

ler. 
BAYRAK (800+400+200+ 100) 
1 - Mısır takımı dakika 3.29.4. 
2 - Mısır takımı dakika 3.29.9. 
3 - Yunan takmı.ı. 

"- Gayda!" dır! 

Böyle olduğu için ben, şimdilik. 
İtalyan çizmesinin yırtık konçların -
dan, başlarını çıkarıp: 

''Yolumuzu uzatıyoruz. Türki 
yeyi alacağız!" 

Türküsünü okuyan şımana velet
lere, şu dostane nasihati vereceibn: 

"-Çizmeden yukan çıkmayın!" 

Yeni ihracat Talepleri 
Almanya firmalan memleketimiz

den muhtelif deri, hububat, kuru 
meyva, balık ve sebze konservası, In
gilizler soğan ve kestane; Kanada 
lületaşı, Tunus kuru üzüm, incir, fm
dık, ceviz, Isveç şarap istemektedir. * Bugün Haziranın biri olduğun
dan gayrimübadil bonolarının tebdi
line nihayet verilmiştir. Toprak mah 
sulleri ofisi tarafından alınacak olan 
eski afyonlarm da teslim müddeti ni
hayet bulmuştur. Dün akpma kadar 
müstahsil ve tüccar toprak ofisine 
3200 sandık afyon teslim etmistir. 

Baş, Diş, Nezle, GriD, RomalizmO 
Nevralil. kırıkhk, ve bütün ağrdarın•zi derhal keser• 

J1BM icabında günde 3 kaıe ahnabllir. -

Kasımpaıa Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 
Cinsi 

Araba krasöriı 
Adet 

4 
Ebadı 

Gürgen kalas 16 8 X 230 
Şubemize 935 senesi kazanç vergısinden borçlu Yolcu Zade tskeO"' 

der caddesinde !Şişhanede Etfaiye garajı yamndaki garajda) Ziya J.'tY 
dullah ve Aleksandır Burga namına yapılan takibat netıcesinde baO" 
zedilen ve yukRrda evsaf ve cınsi yazılı araba krasörü ve gürgen kr 
laslar 16/6/939 cuma günü öğleden sonra aleni müzayede ile satılr 
caktır. Taliplerin yevmi mezkürda bu garaja müracaatları lüzumu UiJS 
olunur. (3818) 

Baıvekcilet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüiünde11: 
1 - Genel direktörlükçe İstanbul da Çengelköyünde altı ay müddetli 

bir leyli beden terbiyesi ve spor eğit men kursu açılmıştır. 
2 - Bu kursa imtihanda en iyi de recede muvaffak olanlardan sırasi" 

le azami 0 50,, kişi alınacaktır. 
3 - 26/Haziran/939 pazartesi gü nil tedrisata ba,layaeak olan bd 

kursa girmek isteyenler, beden terbiyesi Bölge başkanlıldanndan kuıs
girme ve diler prtlan öfrenebllirle r. 

.t. - Müracaat müddeti, 15 Hazl rana kadardır. "20~., "37'73, 
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Geçen Hafta içinde 
ıkan Kitaplar 

ÜVEY ANA 
'Yazan: AKA GONDOZ 
Buan: I nlrılap Kitabevi 
B izde usta bir roman tekniği 

ile, okuyucunun taharnmiıl 

kabiliyetini zere 
kadar sarsmadan, 
eserlerinde içti
mai davaların ö
nemlilerini tah
lil, teşrih ve bir 
neticeye rapte
den sayılı edip

lerin biri de Aka Gündüzdür. Ka
:ulak suyu kadar berrak bir üs-

p sahibi olan ve yazılarına ger
Çekten bir akış seliseti veren bu 
IÜzide romancımız, sade sanat 
kaygusiyle eser yazmaz. O kaygu
)'u ınihver gibi kullanarak, etra
fında derin mülahazalar yürütür 
\re dediğimiz gibi biıyük davala
l'ııı tahliline girişir. Onun bence 
eıı büyük muvafafkıyeti müdafaa 
ettiği tezi hissettirmeden okuyu
CUya kabul ettirmesidir ve ger
Çekten yüksek bir hünerverlik o
lan bu işi Aka gündüz, büyük gör
:USiyle mütenasip bilgisine, üslü-

Undaki cazibeye medyundur. 
ikinci defa basılan (Uvey Ana) 

l'ornanı, sayın edibin -üzerinde 
larar ile durmak istediğim- o in
ee sanatkarlığını tevsik eden kıy
lnetli eserlerden biridir. Aka Gün 
düz bu pek nefis rom.ıınında (U
r~ Ana) lığa ait umumi tel8kki-
8tiıi. kanaatlerin mutlak bir ı..

het ira.rl.. edP.miyPı-ttaf ni goıoteri 
l'or, ortaya cazip bir yenilik ko
~Yor. Kitabı okurken iman geti-
11Yoruz ki Meteyi öldürtmek isti
l'en üvey. ana gibi tiplerin tarihe 
lt!çrniş olmalarına rağmen her ü
"~ ana hain ve zalim değildir. E
flne açtığı kalbinde üvey\ çocuğu
lla da sıcak bir yer veren üvey 
lnalar da vardır. 

i ~akat Aka Gündüz yalnız bu 
ddıayı tenvir için üveyı ana ro
llıanını yazmamıştır. Orada (mü
~ebbiye) lerin, içine girdikleri a-

eler haytında maddi ve manevi 
~kıznlardan yarattlklan değişik-
4'1tler de teşrih olunmuştur. Sayın 
eclibiıniz bu meseleyi içtimai bir 
~Yzu olarak kabul etmiş ve ken
di görüşüne göre o mevzuu uzun 
'llıun incelemiştir. Vaktiyle üstat 
~~yin Rahmi, mürebbiyelerin 
441!Jlk kısmını meşhur eserinde 
~Udhikeleştirmişti. Aka Gündüz 

h- nıürebiyeden bir içtimai dava 
lbeyzuu çıkarıyor. 

Bu gibi ince ve isaebtli tahlille
re nıerakı olanlann, revan bir üs
lftp içinde heyecanlı sayfalar oku
~ istiyenlerin (Uvey Ana) ya 
llika göstereceklerini kuvvetle 
'llınuyorum. 

"TÜRK KEMANKEŞLERI 
1 &zan: SOLEYMAN KANI 

IRTEM • 
Buan: Olkü Baunevi 

D edekurt gibi eski muharrir· 
ler, Türke has olan bilek ve 

yürek pekliği

ni azami mik
yasta taşıyıp ta 
Alplık menzele
sine yükselen ba 
hadirlerin ne gi
bi işler görerek 

tl o payeyi elde et-
klerini anlatırlarken "okla kar

tal Yurdu, tüyünü börküne taktı. 
ltıııçla parsı tepeledi ve kuyruğu
~u .hileğir.e sardı,, derler. Ok, milli 
#J 11hirnizde o kadar önemlidir ki 
~lar bile, şereff! ünvanlarını 
li riya ok atmaktaki meharetle-

rıe ınedyundurlar. 

Dk ve Orta Çağda ok, Türkün 
;-ıt•hçtan sonra- en emin ve en 
d UYVetli silahı idi. Son çağ içinde 

e bir buçuk asır kadar Osmanlı 
trdUsunda ok, kıymetini muhafa-

1 
1 
1 

•••••••••••••••••••••••••• 
Yazan: . 

. ' 

, M. Turhan 
1 
1 
1 TAN 
•••••••••••••••••••••••••• 
za etti ve sonra mili spor cümle
sinden olmak üzere yalnız merak
lılar arasında kullanılır oldu. Bu
gün Amerikada heyecanlı bir spor 
olarak telaki olunuyor, genç kız
ların latü ellerinde yay ve ok gö
rülüyor. 

H albuki. kısaca işaret\ ettiği

miz üzere, ok Türkün silahı 
idi ve o haysi-

1~~1 
----=:: - ---

yetle Türk tari
hindt: büyük bir 
yer işgal etmiş

tir. Feleğe bo
yun eğmiyen ni
ce şehriyarlar 

görülmüştür ki 
ok üstatlarının sanatkarlığı önün
de rükiia varmışlardır. Yine o 
zümreden nice devletliler vardır ki 
Tuna üzerinden bir ok aşırabildi
ği için kendini dünyanın en me
sut adamı saymıştır. Dedelerimiz, 
okun Türk hayatı üzerinde oyna
dığı bu büyük rolden dolayı bir 
hayli eserler yazdılar, okun ve 
okçulujun mahiyetini tesbit etti
ler. Bunlarm, bu Jdtaplann çoğu 

kaybolmuş, blr kısmı da -zaman. 
itibariyle- istifade olunamıyacak 
bir hale gelmiştir. 

Eski lstanbul Valisi ve meşhur 
tarihçi Bay Süleyman Kini lrtem, 
Türk kemankeşleri ismi altında 
yazıp neşrettiği pek güzel, pek 
mükemel bir kitap ile okçuluk il
mine ve tarihine ölümden sonra 
hayat zevkini tattırıyor. Müellüin 
ismi eserin kıymetini tebarüz et
tirmiye kafi ise de Türk keman
keşlerinin kütüphanelerde mevcut 
mahezlerin hepsine müracaat olu
narak yazıldığını söylemekle o 
kıymeti aynca tevsik etmeyi ken
dime borç tanıdım. lstanbulda 
canlanmıya başlanmıı gibi görü
nen ok sporuna meyledenlerle ta
rihseverlerin bu güzel eserden bi
rer tane edinmelerini tavsiye ede
rim. 

TÜRK MATBAACILl&I 
Yazan: SELiM NOZHET 

GERÇEK 
Basan: Devlet Bamnevi 

M atbaacılıfın - henüz tavaz
zuh etmiyen - bir tarihi ol-

t::lelı 
JL,;jfu_·I 

duğu gibi Türk 
matbaacı

lığının da yine 
tamamile vizih 
olmıyan önemli 
bir tarihi vardır. 
Malum olduğu 

üzere harf kalıplan yaparak ki
tap basmayı düşünen ve bu düşün
ceyi müsbet sahaya çıkaran Ma
yanslı Gütenberg'dir. Fakat o te
refi ondan almak için uğraşanlar 
çıkmamış değildir. Avrupa hesa
bına bu gayretler minaıu.dı. Çünki 
Gütenberg gerçekten kişifti, mu
citti. Lakin tarih bakımından key
fiyetin incelenmesi halinde Orta 
Asya Türklerinin Gütenberg'den 
birkaç asır önce matbaacılığı bil
dikleri meydana çıkıyor. 

Sonra ikinci bir mesele var: Os

manlı Türklerinde matbaacılık İb

rahim Müteferrikanın 18 inci asır

da açtığı matbaa ile mi başlar? 

Daha evvel Türldyede matbaa 
yok muydu ve Arap harflerini ilk 
kullanan matbaacı İbrahim efendi 
midir? 

Kitabiyat ilminde sayılan ilçü, 
beşi geçıniJ911 deierll phalyetler-

den biri olan ve bütün eserlerini 
vesikalara dayanarak yazmayı va
züe edinen Selim Nüzhet Gerçek, 
Türk matbaacılığı adlı eserile işte 
bu divalan müsbet neticelere er
diriyor. Eserde bikir bilgiler ve 
eşi başka kitaplarda bulunmıyan 
dikkate değer vesikalar vardır. 

Gençler kadar olgun vatandaşlar 
da Sellin Nüzhetin bu kitabından, 
kuvvetle kanüm ki, müstefit ola
caklardır. 

KAYAKLAR ALTINDA 
Yazan: V. VOLUNAKIS 

B u, milli mücadelemiz sırasm-
da Türklerle dövüşmüş ve 

esir düşmü§ bir 
Yunanlının ha
tıralarını ihtiva 
eden yunanca 
bir kitaptır. Mu
harrir, ara sıra 
şiire saparak, 

manzumeler yazarak o büyük sa
vaşta başına gelenleri hl.kiye et
mektedir. Bizi bu eserle ilgilendi
ren nokta, V. Volunakisin her mü
nasebet düşürdükçe Türklerin u
lüvvücenabını - heyecanlı bir ifa
de ile - tasvir etmesi, kitabın muh
telif yerlerinde: "Düşmanları idim. 
Onlara silih çekmiştim. Bana bir 
dost gibi, hatta bir dosttan daha 
şefkatli olarak baktılar" demesi
dir. Gördüğü iyiliği unutmıyan, 
milletimizin ulüvvücenabını min
netle, şükranla terennünı eyliyen 
muharriri biz de teşekkürle ltarp
Jarıs ft'~f • yunanca bilen -
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

* YENi NEŞRIY AT : 

Kanaat Kitabevi çocuklar için bir seri 
tertip etmiş ve o seriye ballı eserlerden 
llk parti olarak şunları neşreylemiştir: 

1 - Çocuk l'iirleri, 
2 - Kız çocuklar için: Ev islerL 
3 - Sokak çocukları, 
4 - Çocuk oyunları. 
Liyakatli bir kalemden çıkan bu 

eserleri babalara, analara tavsiye ede
riz. 

BiR AŞK BÖYLE BiTTi - Kıymetli 
muharrir Bayan Nezihe Muhittinin lil· 
zel bir romanıdır. İkbal Kitabevi tara
fından çıkarılmış olup yirmi bet klll'\1fa 
satılmaktadır. 

Çocuk Bakımı ve Halk 
Safhiı Bilıileri 

Sıhhat ve İçtlmal Muavenet VekAleti 
tarafından neşredilmiı ve Dr. Kudsi Hal
kacı tarafından yaz.ılmq, hal, bilhassa an
neler için çok faydalı bir kitaptır. Sıhhat 
müdürlükleri tarafından bedava datıtıl
maktadır. Bu kitapla beraber vereme ve 
kabarcıta (prbon) ait kitaplar da neşre
dllmiatir, bunlar da bedava dalıtılmakta
dır. 

Bahar Hikayeleri 
Ycr.zcın: Kenan Hala.i 
Basan: Çıfır Kitabevi 

Afuhtellf l(lzel hiklyeleri ihtiva eden ve 
25 kurup satılan 112 sayfalık bir kitaptır. 
Tavsiye ederiz. 

Tunceti 
Yazan: N"fİt Vluf 

Dersime ve Tuncellne ait bir nerdlr. 
Dersim harekAtı hakkında tafsilitı, eski 
Dersim ile yeni ve medeniyete açılmış 
Dersim arasında mukayeseli maldmatı 
ihtiva etmektedir. 

1 Bir Ka+n Asıldı 
Niğde (TAN) - iki yıl evvel, is

tasyon civarındaki büyük çayır mev
kilnde, uyumakta olan Karahacılı a
şiretinden Hacı Omer ojlu Ibrahim 
ile Mehmet oğlu Aliyi paralarına ta
ma ederek, balyozla başlarını ezmek 
suretile öldüren Ka7serinin lspili 
köyünden Emin oğlu 317 doltımlu 
Edip, namı diğer Mehmet Bölen, 
Cümhuriyet meydanında asılDll§tır. 

Katil. kendisini asacak olan çinge
neye bir kolayını bulup bqı ile vur
muş, ''bu kadar ekmek yedik lMFra
ber. Beni asmaktan utanmıyor mu
sun?,, demif ve bazı küfürler savur
muftur. Bu çingene de mahkQmlar
dandır ve katilin koiuf arkadapchr. 
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VERGi iŞLERiMiZDE 
N~ GiBi GOÇLOKLERLE 

KAR$1LA$1YORUZ? 
[Millet Meclisinde bütçe müzakerele

ri 7apılırken, bazı mebuslar, vergi ta
hakkuk ve tahsil işlerinde mükellefie
rin karşılaştıkları güçlüklere temas et
Uler. Bunların izalesi için tedbir alın
masını istediler. Aşağıda okuyacağınız 

yazı, bu mevzudaki dilek ve temenni
lerin, en çok sıkıntı çekilen mevzula
rın nelerden ibaret oldutunu tesbit için 
açtıtımız anketin ikinci kısmıdır. Ver
ailerden çoğunun takdirinde ve tahsl• 
llnde ıörülen tatbikat hatalarını. bu 
işlerde ihtisası olan avukat Mesut Sele
nin atzından dinllyeceksiniz.] 

* -2-

Vergilerin tahakkuk ve tahsil 
işlerinde mükelleflerin kar

şılaştıkları zorluklan anlata anla
ta bitiremiyen avukat Mesut Se
lenden, devletin kaç çefit vergi tah 
ail etiğini de öğrenmek istedim. 
Kütüphanesinin raflarından seçip 
çektiği kalın kitapları birer birer, 
ve dikkatle karıştırdı. Onlardan 
aldığı notlarla dolan büyük kağıdı 
önüne yerleştirdikten sonra: 
"- isterseniz, yazınız, dedi. Sa

yıyorum! 

Sonra, o saymıya, ben de yazmı-
ya başladım: 

1 - Hayvanlar vergisi, 
2 - Kazanç vergisi, 
3 - Veraset ve intikal vergisi, 
4 - Madenler rüsumu, 
5 - lstihlik vergisi, 
6 - Muamele vergisi, 
7 - Gümrük vergileri, 
8 - Dahili istihlak vergisi, 
9 - Elektrik ve hava gazi ver· 

gisi, 
10 - Madenlerden alınan istih

lik vergisi, 
11 - Kara ve deniz av vergi-

leri, 
12 - Nakliyat resmi, 
13 - Sefineler rüsumu, 
14 - Damga resmi, 
15 - Tapu harçları, 
16 - Mahkeme harçtan, 
17 - Pasaport harçları, 
18 - Noter harçları, 
19 - Nüfus harçları, 
20 - Eczacılar harçtan, 
21 - ispençiyari maddeJeı 

harçları, 

22 - Müstahzaratı kimyeviye 
rüsumu, 

23 - Meslek erbabının ruhsati
ye harçları, avukatların, doktorla
rın, mimarlann, eczacıların, ve sa
irenin ruhsat harçlan. 

24 - ihtira beratı harçları, 
25 - Alameti farika harçtan, 
26 - Ecnebilerden alınan harç-

lar, 
27 - Hayvan sağlık zabıtası 

resmi, 

28 - Ecnebi memleketlere ih
raç olunacak hayvanlardan alına
cak resimler. 

29 - inhisarlar rüsumu, 
30 - ispirto ve ispirtolu içkiler 

rüsumu, 
31 - Kibrit ve çakmak rüsu

mu, 
32 - Rovelver ve fişek rüsum

lan, 
33 - Oyun kiğıtlan resimleri, 
34 - Darphaneden alınan harç-

lar, 
35 - Fenerler rüsumu, 
36 - Tayyare resmi, 

37 - Askerlik mükellefiyeti se· 
bebiyle harç ve rüsum, 

38 - Kıymetli evrak rüsumu, 
39 - Şirket ve müesseselerden 

teftiş sebebiyle alınan harçlar, 
4 - 166 çeşit, vergi ve rüsum 

cezası. 

41 - lktısadi buhran vergisi, 
42 - Muvazene vergisi, 
43 - Buğday koruma vergisi, 
44 - Hava kuvvetlerine yar-

dıın vergisi, 
45 - Asgari mükellefiyet ver-

pi, .. 
46 - Tanzifat ve tenviriye, 
47 - Bina vergisi, 
48 - Tq ocaklarl rüsumu, 
49 - Teçhizatı askeriye resmi, 
50 - Arazi vergileri, 
51 - Ferağ, ve intikal harçları, 
12 - Tabiiyet huçlan.. 

•••• 

M eclutelıi müzakereler sıruın
Ja vergi İflerindeki ga,lültler 
üzerinde grarla duran Manua 

Mebum Relik ince 

A vukat Mesut Selen, sabnmın 
tükendiğini sezmiş olacak 

ki: 
"- Daha başka vergiler de var .. 

dedi. Fakat listeyi mutlaka tamam 
lamak için, boşuna vakit ziyan et
miyelim. Bunlardan bafka, bir de 
belediye resimleri var. Belki is
tersiniz diye, onlan da not etmiş
tim, fakat ... 

Mesut Selen, "halinize bakınca, 
onları da saym1ya cesaret edemi
yorum!,, demek ister gibi güliım
seyip boynunu büktü. 

Ben de gulümsedim: 
"- Çekinmeyin, dedim, ben, 

verecek değilim ya? Sadece yaza
cağım. 

"-O halde yazın! 
O, tekrar söylemiye, ve ~n yaz 

mıya başladım: 

1 - inşaat ruhsatiye harcı, 
2 - Liibiyat ve eğlence mahal

leri resmi, 
3 - Emakin ve ak:ıratla, ve

saiti nakliye numara resmi, 
4 - Tephirat ve tathiratı fen

niye resmi, 
5 - Tente, siper, ve saçak res

mi, 
6 - iskele meydan, ve pazar 

mahallerinin işgal resmi, 
7 - Livha, ilan, reklim res

mi, 
8 - Müvellidülbuhar kazan

larla, motorler ve inbikler resmi, 
9 - Sergiler resmi, 
10 - OJçiı ve ayarlardan alı

nacak resim, 
11 - Ev kontratlarından alınan 

resim, 
12 - Telliliye resmi, 
13 - Ihtisap resmi, 
14 - Vesaiti nakliye resmi, 
15 - Merakibi bahriye resmi. 
16 - Köpek resmı, 
17 - iskele, sal, vesairenin 

müruriye resmi, 

18 - Mevaddı müştaile resmi, 
19 - Mezbaha resmi, 
20 - Menba suları teftiş resmi, 
21 - Şerefiye resmi, 
22 - Gümrüğe ilave olunan ok

truva resmı, 
24 - Balık resmi. 
Avukat Mesut Selen. susunca, 

geniş bir nefes alarak gülümse
dim: 

"-Biraz daha devam etseydi
niz, "Selim Tevfiğiıı bayıldığuun 
resmi,, idi! .. 

O ciddiyetle izah etti:: 
"- Ben, büttin bunları, alın

makta olan vergilerin çokluğunu 

tebarüz ettirmek için saymış deği
lim. 

Bütün bu vergiler, başka başka 
vatandaşlar tarafından ödenmek
tedir. Binaenaleyh, mükellefierin 
vaziyetleri de, hemen hemen bu 
vergilerin yekünu kadar çeşitli
dir. 

•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!11!!!!!!!!!!!11 

Bu"noktayı nazarı itibara alırsa
nız, bu harçları, resiinleri, ve ver
gileri fazla görmezsiniz... Ben, 
vergi, harç, ve resim çeşitlerinin 

çokluğunu, tahsilde, ve takdirde 
karşılatılan güçlüklerin sebebini 
anlatmak maksadiyle tebarüz etti• 
riyorum. 

B u vergilerden resimlerden, 
harçlardan, cezalardan ço

ğunun, takdirinde ve tahailinde 
gôsterilen tatbikat hataları. mü
keleflere, vergilerden çok daha a
ğır gelmektedir. 

Size, aklıma geliveren misal
lerden birisini daha söyliyeyim: 

Meseli, bina vergileri, idarel 
hususiyeye devredildi. Bu devir 
yüzünden, memurlar arasında te
beddüller yapıldı. Değiıen o me
murlar, bir çok mükelleflerin, ta
hakuk etmi§ vergi borçlarını öde
diklerini, ayni deftere yazmadık
ları için, yeni gelen memurlar, on
lardan bu paralan tekrar almak 
istediler. Mükelelfler, haksız bir 
tazyike maruz kalınca, haklı ola
rak şikayet etmek mecburiyetinde 
kaldılar. işe, Dahiliye VeWetl 
karıştı. Bir tamim neşrederek, 

mükelleflere ait borçların dikkat
le tetkikini istedi. Ve "müükerrer 
tahsilat,, ın ağır mesuliyeti mucip 
olacağım bildirdi. Bu sayede de, 
bir çok mükellefler, ödenmi§ borç
lan bir defa daha ödemekten kur
tulabildiler! .• 

Cezalann tayininde, tahsilinde 
de, vatandaşlan mağdur mevkie 
düşüren vikıalara şahit olup du
ruyoruz. Bu itibarla, ceza takdir 
etmek salahiyetinin, lblettayin 
memurlara, p.hıslara delil. mah
kemelere verilmesi lazımdır. Me
murlar, cezaya müstahak gördük
leri vatandaşları, mahkemeye ve
rirler. Ve cezayı, mahkeme tayin 
eder. Ancak bu ıuretledir ki, hak
lı pklyetlere yol açan bir çok 
haksızlıkların önüne geçilmlş o
lur! .• 

Avukat Mesut Selene sorduğum 
son sual ıuydu: 

"- Tahakkuk, ve tahsil işlerin
deki zorluklara meydan kelmama
sı için, ne gibi tedbirler almak 
mümkündür?,, 

Genç fakat tecrübeli avukatımı
zın, bu sualime verdiği pyaru dik
kat cevapları da, üçüncü yazıma 

mevzu edineceğim! 

Selim T Jilt 

!Aşağı Nazilli 
Mektebinde 
Yapılan Yardım 

yardım sören '°'*lrlar 
Nazilli CTAN) - Apğı Nazllltnln 

lstiklil mektebi talebesinden 97 11-
ne elbise, defter, kitap verilmiftir. 
Bu yardım, basma fabrikuı Sü
mer Halkevi aosyal yardım kolu ile 
mektep himaye heyeti ve Nazilli 
halkevi tarafından temin olwımut
tur. 

Himaye heyetinin çalışmaları ve 
halkın teberrüiyle bu mektebe i
ki dershane ilive edilmıpe de, • 
mıntakada büyük bir illanektep bi
nasına pdc:letll bir ihtiyaç vardır. 
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Ha yıklar Denize Atıldı 
Bunlarla 
a·rkaç 

B aber Nuru Banu Kendi lrktaşlarından 
ahudiyi de Denize Attırmaktan Çekinmedi 

Ve annesine dönerek kararını 
bildirdi: 

- Hasekimin dedikleri pek 
doğru. Hocadan, hekimden fayda 
yok. Sen, dört yana adnm koştur, 
benim için güzel kızlar buldur. 
Yanıma bir gelen kız, bir dahi 
gelmiyecek. Ona göre tedbir al. 

- Şahı Huban ile Sın-ıcan ne 
olncak? 

- Onlara birer oda ver. hiz
metlerine bakmak için de ikişer 
halayık, ikişer köle ayır, gönülle
rini hoş tut. Şimdilik öyle otur- , 
sunlar. 

- Ya büyü işi ne olacnk? .. E
limizde bir hayli ip ucu var! 

- Hasekimi gücendirnıe~ek 

şartiyle o işi de bir sona erdir! 
Safo, basit bir düşünceyle en 

doğru yolu bulmuş ve kocasına 
sunmuştu. O, taçdar eşini hem gü
lünç, hem acıklı vaziyete düşüren 
meskenet meselesinde Şahı Hu
banla Sırrıcanın başlı başına ~
mil olduklarını ve Muredm. ise. o 
meskenetten kurtulmak için yine 
o iki kızın eteğine yapışıp durdu
ğunu gözönüne alarak tavsiyesini 
tesbit etmişti. Ayni znmanda ko
casını nefsine hasretmek düşiin
cesinden pek uzak bulunduğunu 
da kaynanasına ispat etmek isti
yordu. Gösterdiği tecelltide, açık 
sözlüliğiyle, kocasının uysallığı da 
katıldığından mor.amma ermiş sa· 
yılabilirdi. O sebeple padişah te
şekkür etti ve el öpüp dairesine 
çekildi. 

' 
F akat Nuru Banu, iliğine ka.: 

dar gazap içindeydi. Safo
nun çevirdiği dolabı anlıyarak ku
duruyordu. Fettan Venedikli, bir. 
çırpıda, günlerdenberi yürütülen 
taarruz planlarını suya dü~i.irmüş
tü. Artık o sorgulardan, o :ncclc
melerden ve Safoya bir töhmet 
bulaştırabilmek .için yapılan iş· 
kencelcrden bir fayda elde cdilc
:miyecekti. Çiınkü padişah, güzcl 
Venediklinin "Mesuüyetten mü-

nezzeh olduğunu,. işte ilim edi
yordu: 

"Hasekimi incitmemek şartiy
le, her şeyi yapabilirsiniz., Di
yordu. 

Bununla beraber oğlunun ağ. 

zını aramaktan yine geri kalma· 
dı: 

- Arslanım, dedi, sana büyü 
yapıldığı muhakkak. Gelinimin 
halayıklarından dört, beş tanesi 
de bu suçta ortak. Bu hainler için 
fermanın nedir? 

- Hasekime saygısızlık göster- · 
meyin de bütün halayıklarını de. 
nize atın. Ben yenilerini alırım, 

ona veririm. 

Nuru Banu, bu müsaadeden iS
tifade etti, Safoya bağlı görünüp 
Muradın hastalandığı gündenberi 
sorgu veya işkence altında bulu
nan bir iki düzüne halayıktan 

- kendince - en tehlikeli olan
ları bir çuvala koydurdu, Sarey
burnundan denize attırdı. Fakat 
kendi ırkdaşlarından altı yedi ya. 
hudiyi de ayni akıbete uğratmak
tan geri kalamadı. Çünkü büyücü 
olmak töhmetiyle ölüme mahküm 
ettiği kızların bir kısmı, padişahı 
kendilerine cezbetmek için büyü 
yaptırdıklarını itiraf ederken, bu 
yahudi kadınların yardımlarını 

gördüklerini, hatta blılbiil tersi, 
güvercin gözü, domuz yağı gibi 
sihir nınlzern ini onl~l! ted"rlk.,, 

ettiklerini söylediklerinden Nuru 
Banu, bir kaç ırkdaş kı\nı da feda 
etmek zorunda kalmıştı. 

Valide Sultan bu işte, daha doğ
rusu görümcelerine, üvey kızları. 
na ve bütün saray kadınlarına 
meydan okuyarak hizmetinde bu
lundurduğu yahudi kadınlarına 

kıymak meselesinde kündeden a. 
tılmış sayılabilirdi. Çünkü Safo, 
kendi halayıklarından yirmi, yir. 
mi beş tanesinin apar topar ya
kalanıp bir kovuşa kapatıldığını, 
kaynanası tarafından - Canfeda 

ve Raziye kalfaların da iştirakiy
~e - sorguya çel;:ildiğini görünce 
maksadın bir hakikati açığa vur. 
maktan ziyade kendi şaefine, 

kendi nüfuzuna hücum olduğunu 
kavradığından mukabil bir taar
ruz planı çizivermtc;ti. 1':aynana. 
sının yapmak istediği şeye ayni 
~ekilde mukabele etmek cc:asına 
isti:lat eden bu planda onun yar. 
dımcısı Raziye kalfaydı. 

Ş cyh Şücaın hamisi olup pa
dişah üzermdc büyük b!r 

nüfuz yürüten, fakat Safo yüzün. 
den bir zaman inc\l\lmiş bulunan 
Raziye, İstanbul c;ornyına gelir 
gelmez valide sultıınm casusları 

a-::asında yer almı~tı. 

Nuru Banu da onu evlcmdirmek, 
konak ve uşak sahibi yapmak su. 
retiyle müka!atlandırdıktan son. 
ra, Safoyu tarassuda memur et
mişti. Lakin Manisada kethüda ka
dın olan Raziye, Topkapıd:.ı da ay. 
ni vazifeyle şerefleneccğini umar. 
ken valide sultan bu ümidi suya 
düşürttü. Kethüdal.ğL eski saray
dan getirttiği Canfedaya vererek 

Raziyeyi vekilharç tayin etti. !ş
te bu hareket, Raziyeyi son dere
ce kızdırdığından kadın, iki yüzlü 
bir siyaset takibine başladı, ~uru 
Bc.nuyu da Safoya j ırnal etmeğe 
girışti. Ya onun, y;,ı bunun yardı
Jniyle kaybettiği mevkii elde et. 
mek hulyasına bağlanmıştı. 

Safo, haris vekilharca ancak rn. 
yık olduğu yeri verdi. Yani onu 
sırdaş yapmadı, gizli işlerini seze
cek bir mevkide bulundurmadı. 

Yalnız para verdi ve Nuru Banü. 
ııun sırlarından kendisini haber• 
lendirdikçe, bol bahşiş vereceğini 
hissettirdi. Raziye bu vaade ve 
bir gün Safonun himmetiyle kah
ya kadın olmak hulyasına kapı
larak duyduklarını, sezdiklerini 
- kaşla göz arasında - bildir. 
mekten geri kalmıyordu. O mc-

Nakleden: ŞehCibettin Fuat TEFRiKA No. 7 

Simdi siması durgun, gözleri hakirane. Elhasıl, u
• n~miyet itibariyle, çirkinleşmiş. Beni görünce çıl. 
gın gibi sevindi. Yuzüne neşeler serpildi. Ellerimi 
hararetle sıkıyor; ve gözlerimin içine bakıyor .. 

- Demek geldiniz ... Şüphesiz tahsile devam ede
ceksiniz? Köyde ne var ne yok? "Sergey,, ne alem
de? 

"Sergey,, dediği "Sergey Frenef,, değil, cıNikola 

Pavloviç,, nişanlımı tanımaz. "Scrgey,, ismind.e bir 
erkek kardeşim daha var ki, şimdi cephede: İştt! 
onu soruyor. 

Sergey, "Nikola Pavloviç,, in en samimi arka-
daşıdır. 

Sıcak ve tatlı sesini dinledikçe, ben de açıldım. 

Vaziyetimi olduğu gibi anlatmağa başladım. Tahsi
limin nasıl ynrıda kaldığını, her şeye rağmen oku. 
mak ve darülfünuna girmek istediğimi söyledim. 

Menhus "Dimitri,, rahat durur mu ya? Acı ve 
müstehzi bir gülümsemeyle Iafı ağzımda bıraktı: 

- İnsan muhtelit tedrisattan kolay kolay ayrıla. 
bilir mi? Lisede erkek talebelerle aşıkdaşlık etmek
ten daha güzel ne olabilir?! Birbirinize derste mek
tuplar vesaireler ha? .. Yaşasın böyle tahsil! .. 

"Dimitri,, bana karşı daima, müstehzi ve dürüst 
hareket eder. Benim de artık böyle muamelelere 
tahammülüm kalmadı. Demek beni hala bir çocuk 
yerine koyuyor? Kızdım ve suratına doğru haykı. 
rarak cevap verdim: 

- Siz onu affedersiniz, beyefendi! .. Belki ilk za. 
manlarda dediğiniz doğru olabilirdi. Fakat şimdi 
herkesin derslerden başını kaldırdığı yok. 

"Dimitri,, ile münakaşa ederken, daima, aklım 
başımdan gider; ne cevap vereceğimi şaşırır, kalı
rım. Bu sefer de az kalsın yeisimden a~lıyacaktını. 

Çok şükür "Nikola Pavloviç,, e! Beni müşkül mev. 
Kimse kimseye göz ucuyla bile bakmıyor .. Bana 

gelince.... Ben esasen delikanlılarla alakadar oL 
marn. 

"Dimitri., bana zehirli bir yılan gibi bakıyor: 
- Pekala, söyle bakalım, sen neyle alakadar o

lursun, "Fenya?,, 
"Dimitri,, , bu suali kasden ortaya attığımın far

kına varamadı. Maksadım "Nikola Pavloviç,, i bi
raz huylandırmaktı. Ne diyorsunuz: Tam iki yıl 
kendisiyle seviştik. Ben, onu iki yıl sevdim; zanne
derim ki, o da, beni birazcık olsun sevmişti. 

Yan gözle "Nikola Pavloviç,, i süzüyordum; y:ı.· 

lancıktan şaşırır gibi yaparak ağabeyime cevap 
verdim: 

- Ben ... Ben mi .. Neyle aliıkadarım? Derslerim
le ve ... Hocalarımla! 

"Dimitri,, kahkahalarla güldii: 
- Demek tnlebclerle değil, hocalarınla oynaşı. 

yorsun! Seni gidi, seni.. Ben zaten işi çakmıştım! 
Ah, "eFnya,, , ah! Kadın değil mi, hepsi ayni ku
maş ... 

"Nikola Pavloviç,, tc gizlice, hafif hafif ve na.. 
zikane gülümsedi. 

- Sizin tahsil meselesine gelelim, "Fenya Alek. 
sandrovna!,, Dedi. Niyetiniz ne? Sahiden, tahsilini
zi bitirmeğe mi karar verdiniz? 

- Oh, oh, "Nikola Pavloviç,, , bu husustaki ka.. 
rarım kat'i ve değişmezdir!. 

"Dimitri,. tekrar işi alaya nldı: 
' - Bütün bu dediklerin sözde kalacak, değil mi, 
"Fenya?,, Sözle ikmali tahsil kolay, bir de fiiliyata 
gelelim... Lafla peynir gemisi yürümüyor! .. 

- Hiçte öyle değil Neden sözde kalacakmış? Si-
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BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

balledilmi~ şekli 

Nasıl da muvaffak olmus 
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"KODAK VERIKROM" 28° ile 
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Daima 8 poz güzel, net ve detayla 

resim elde edebilirsiniz 

1 ,. 1 1 1 ,., 1 
l 1 
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAGI: 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

"KOD~K VERIKROM" Filmi ..._ 

1 - Hazır e Müessir. 
2 - Hüner e Bir nota. 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 3 - İnceden inceye e Bir hnr:f. 
4 - Bacakta bulunur e Bir nota e Blr 

deniz. 
5 - Fanliyetlcr, işler e Bir çeşit diş, 
6 - Barsnklar e Geri vermek. 
7 - lstikbul e Falancanın e Hicap. 

Kopyaıarınız için: 
8 - Bir har:f e Yine e Bir zamir 

e Bir harf. 
9 - Kurum e Yiyecek e Beraber. 

10 - Ortamektcpten sonra e Geç değil. 

Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 
yanda büyü töhmetiyle sorguya 

çekilen malüm halayıkların acık

lı hallerini de haber verdiğinden 

Safo mukabil taarruz planını he. 

men tatbike girişti, mahpus hala. 

yıklardan bir kısmına saraydaki 

yahudi kadınları itham etmeleri 

için - Raziye vasıtasiyle - ha
ber yolladı. Vekilharç, dişlerini 

Bütün K O O A K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz: 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

• 
sıkarlarsaı Safonun kendilerini 
kurtaracağını da temin ettiğinden 

zavallılar son günlerine kadar o 

ithamda ısrar etmişlerdi. f> • • 
Nuru Banu - yarım düzüne 

kadarı yahudi olmak üzere - on 

on beş halayığın canına kıydık. 

tan ve bir o kadarını da Rodosa, 

Sakıza, Midilliye sürdürdükten 
sonra oğlunun boyuna tekrarla. 
dığı emre göre hareket etti, her 
gün bir yeni halayık tedarik et. 
mei:i:e kovuldu. 

8 poz da gazel ! 

~--PIRLANTA TEK TAŞ 

(Devamı var) 1 
On bir kıraUık çok temiz ve nadide bir çift Pırlanta tek taş küpeye, Beledi" 

ye Mez.at idaresi tarafından (3800) llrn kıymet takdir cdilmlstir. Küpeler ~ 
dul Bedestanındaki vitrlnde te~r olunmaktadır. Haziranın Bc~incl PaZUW""' 
günU saat On dcl:tte satılacaktır. 

ze inat okuyacağım, okuyacağım. Mutlaka tahsilimi 
) 

bitireceğim, göreceksiniz. 
- Çalışmak, hayatını kazanmak meselesi ne ola

cak?. 
Çalışmak, hayatımı kazanmak: Sahi, bunu henüz 

düşünmemiştim. Bereket versin, "Nikola Pavloviç,, 
derhal imdadıma yetişti. Ellerini dizlerinin üstunc 
koyarak derin bir rikkatle bana baktı: J 

- İnsan bir taraftan çalışr, hayatını kazanır; 
bir taraftan da tahsiline devam eder. Bunda dil· 
şünülecek ne var ki? Dedi . 
kiden kurtardı. 

"Dimitri,, nin suratına bağırdım: 
- "Nikola Pavloviç,, doğru söylüyor! Hem çalı. 

~,r, hem de okurum. 
"Dimitri,, soğuk bir cevapla mukabele etti: 
- Pekala, farzedelim ki, dediğin gibi olsun. (Pa· 

ketinden bir sigara çıkardı; parmaklarının arasındn 
bir iki defa yuvarladı) Farzedelim ki, tahsiline de.. 
vam etmek imkanını elde ettin. Liseyi bitirdin. 
Hatta darülfünunu da ikmal ettiğini tasavvur ede
lim. Pekala, ya sonra? 

- Sonra ne demek? Ali tahsil görmüş olacağım. 
İstidadıma göre bir meslek intihap etmiş buluna· 
cağım. Bu kadar. 

Bunları söylerken ayni zamanda kızarmıştım. 

"Nikola Pavloviç,, dikkatle beni süzüyordu. "Di. 
mitri,, sigarasının halka halka yükselen dumanla· 
rına bakarak gülmekle iktifa etti: 

- İstidadıma göre bir meslek falan deyip, duru. 
yorsun. Ben sana ergeç ne olacağını haber vereyim 
mi? 

-Ver. 
- Evlenip, çocuk yetiştireceksin! İşte olup ola-

cağın bu.... Eninde sonunda nasıl olsa, annelik ya.. 
pacaksın vesselam. 

Aman yarabbi, ne budala şey! Hiç bir zaman, ka
tiyen ... Evlenmiyeceğim. Ah, ya "Frenef,, ne ola
cak ... Fakat bu başka mesele tabii. 

"Dimitri., den fena halde soğudum. Kendisinden 
nefret ediyorum. Beni elalemle bir tutuyor. Sanki, 
herkes ne yaparsa, ben de öyle yapacakmışım gibi .. 

- Evlenmiycceğim, katiyen evlenmiyeceğim .• : 
Sen aldanıyorsun. Bütün kadınları bir tutuyorsun. 

Hayatta, izdivaçtan başka yol yok mu sanki? 
"Dimitri,, sözlerimi dinledikten sonra, gözl~ 

kırpıştırdı. 

Sandalyesinin arkasına yaslanarak: 
- Eh, "Fenya,. dedi, Asırlardanberi kadıDlat' 

denedik .. Bir kadın, kim olursa olsun, nerede 1'11' 
lunursa bulunsun, daima erkeklerin dunündedir .,e 
esirdir. 

- Hiç te değil ... Hiç te öyle değil. Beden ttfbr 
riyle belki, fakat fikren, manen, ahlak.en katiyen.

- Hem bedenen, hem fikren, hem de sair husd
sat ta geridir, "Fenya,, : Bunu kabul et! .. 

"Dimitri,, yi ikna etmenin kabil olmıyacağmı bi
lirim. O, daima cevher yumurtlndığına, ağzmde' 
çıkan sözlerin mahzı hakikat olduğuna kanidir. O
nunla münakaşa edilmez ki .... 

Öfkemden ağlıyacak gibi oluyordum: 
- Utanmıyor musun, "Dimitri?,, Diye bağı.rdılll' 

Kadınlar hakkında ne kadar geri ve mürteci fildtıı' 
ler besliyorsun! .. 

Mahsus, münkaşanın cephesini değiştirmek ı..
.niştim; fakat "Dimitri,, oralarda olmadı. 

Hiç istifini bozmadan, sükünetle cevap verdi: 
- Merak etme, ''Fenya,. , benim kadınlar ııa)" 

kında beslediğim fikirler hiç te geri ve mürteclall' 
değildir. Normal bir adam gibi düşünüyorum. Dl
şün k\, k::ıclın daima kadındır. 

Biz böyle münakaşa edip dururken, "Nikola P•ff
loviç,. büyük bir nezaket göstererek söze kanf!OY 
yor; beni büsbütün mahçup edip, şaşırtmamak lÇbl 
de yüzüme bile bakmıyordu. 

"Nikola Pavloviç,. ne kadar yumusak huylu • ...,. 
zik ve iyi kalpli bir genç. Halbuki, "Dimitri,, tabi 
mı kaba. Fakat, ben, kendisine haksız olduğunu.,.. 
pat edece~inı: 

- Kadınlann hakkını teslim etmemek man~ 
ve budalaca bir şey olur, diye devam ettim. safll 
ispat edeyim ... 

- Pekala, "Fenya,, et bakalım: Bütün dikkadll" 
le seni dinliyorum. 

- Tarihte büyük ve meşhur kadınlar gelip .-ı
medi ml?. 

- Ge~ti. Bundan ne çıkari 
(Devamı 
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TefrDka No. (§)11 

Münakaşa Hayli Hararetlenmişti 
Söze İhsan Bey de Karışmış ve Toplantıya 
tştirak Eden Devletlileri Hayli Hırpalamıştı· 

B u gibi ahavale karşı durmak, 
ancak müteyakkız bulun

~~ hep birlikte 'çalışmakla müm
tı.n olur. 

1 Deıniş, fırka ve kabine arkadaş
b~tın1 uzun uzadıya ve çok şiddetli 
ı.r lisan ile muaheze etmişti. O es
~ada içtimada hazır bulunan Ihsan 
l ~Y. de, Damat Fer idin arzu ve tek
lfı ile söze karışmıştı. Pek makul 
\ıe lllantıki sözlerle fırka idare he
retini fena halde hırpalamıştı. Söz
etine nihayet verirken: 

- Bizi ve bizim gibileri, fırka
h girmediğimiz için hoş görmü -
J'or Ve arkamızdan titizleniyorsu
~Uz. Şimdi müsaadenizle yine sizi 
k 12d.rracağım. Darılmayın ama, fır-
aY! bendeniz bir statüye benzeti

~oruın, gözleri var, fakat görmez, 
Ulakları var işitmez, ayakları var 

lle Ça:re ki yürümez. Bu kadar za
~a?dır iyi ve kötü bir istihbar teş
~tı bile kurmadınız, daha acısı 
1 °Yle bir teşekkülün lüzumunu bi
e hatırlıyamadınız. Böyle gözü ka
falı Yaşamak ve yürümek istiyen-
etin elbette ki, ihmal sahalarında 
~tkıp büyüyen engeller ayaklarına 
0laşacaktır. 
liem, Ömer Rüştü paşanın ko

~ağında toplananlara kızmağa hiç 
~e hakkınız yok. Sizler ve bizlE'r 
h~dar bu memlekette onların da 

t 
ır alakası ve hayat hakkı vardır 
ab·· h ıı. Fırkadaki bu kargaşalığı, 
eceriksizliJ1i görenler, hiç şüphe 

l'ok ki, vatanın selameti endişe
;İYle kızarlar, atar tutarlar, hatta 
Cabında sizi iskata bile kalkarlar. 
Yalnız sözümün yanlış anlaşıL 

~rnası ı~in şu noktanın izahına 
tlızuın görürüm. !stihbar teşki13-
111dan kasdi acizanem, muhipler 

~ettı.iyetinde yapıldığı gibi menfur 

~fiyeliğin ihyası, ortalığa bir sü-
hafiyelerin saçılması, halk ve 

~h· 1tde zaten mevcut olmıyan hu-
l:tı.r ve emniyetin büsbütün ihlal 
E!<iilınesi değildir. Bu namuslu te

f kküı, bizi tenkit edenlerin ağız.. 
clil.t1111 birer tıkaçla kapatmak için 1 

eğiı, haklı tenkit ve mülahazala
l'ı .. -

ogrenip hattı hareketimizi tan-
~ittı. Ve ıslaha bais olmak itibarile 
Şa.:Yanı arzudur. Ve bunun için de 
'l'apıı:rnası lazımdır. 
D emiş, ortalığı ateşe vermişti. 

Bu yüzden açılan münaka
~:Yl. ancak damat Feridin şiddeL 
l' .bır müdahalesi ve fırka ikinci 
t eısinin verdiği izahat ve vaatler 
eskin edebilmişti. Müzakere de 

l'l.etı·n 1 · • .. e enmıştı. 

lı. liünkarın, hususi bir divanı 
ı: arbi örfi teşkili hususundaki ar
~sunun husulüne çalışılması ve 
/Vkuf ittihatçılar hakkında pek 
ci1<idetıi davranılması, Iırkada 
~thaı bir istihbarat teşekkülü 
~ ey~a~a getirilmesi . ve bu te
l'ijltkuıun bilhassa temız ellere ve-

t?ı.esi kararlaştırılmıştı. 
l'ı\ harnat Ferit te, hariçteki gayri 
la. e.suı hizplere yardım ettiği an
\1 Şılan. başmabeyinci Lıitfi Sima

~et~eyın mabeyinden o ay niha
l' hıne kadar uzaklaştırılmasını de
~ te ve muhataplarını temin eL 

ş Ve içtimaa nihayet vermişti. 
h lialbuki, zavallı Lutfi Simavi 

0?in, gıyabında kendisine isnat 
\ı lltıduğu gibi, ne Nuri paşayla 
e tı d .. 

l'ıa • e c Omer Rüştü paşanın ko-
h· gında yapılan müzakerelerle 
tıızzat veya bilvasıta hiç bir mii
~~Sebet ve alakası yoktu. Bu eS
l'i devletlileri damat Feritle hür

ı:.;~ Ve itilaf fırkası aleyhine 
fa. ık eden göz hekimi Esat pa
\ıe'Ydı. Memleketin münevverleri 
l'ı\ aldı erenleri, memleketin U

tü llrnt vaziyetini çok tehlikeli gö

~a~:r ve hiç bir vakit siyasi bir 
ti 

1 
1Yet olarak tanınmayıp vak. 

ti'Y e bir müddet sefaret kitabe-
nde b 1 . ha u undnktan sonra, Medi-

lak sultanın gösterd'iği arzu ve a. 
a üzerine damat olan ve bu 

sayede ayan azalığından sadaret sek dehası korumuştu. 
makamına kurulan bu cahil türe- Mustafa Kemal Paşa saraydan, 
diyle malumat ve tecrübe itiba- hükıimetten ümidini kestikten 
riyle pek te ondan yüksek olmı- sonra, son kararını vermişti. 0 1 

yan arkadaşlarının, millet ve İstanbulda, Anadoluda, Rumeli-
memleketi mahv ve inkıraza sü- de yer yer toplanan, memleket ve 
rüklemekte olduklarını anlıyor- milleti tehdidi altında bulundu. 
lardı. ran büyük felaketin karşısında ü-

Bütün ümitlerini, etrafına top- mitli nazarlarla dört yanına bakı-
landıkları Karagol ve Trakya, Pa- nan ve bir mürşiıt ve münci a-
şaeli cemiyetile yer yer tesis olu- rıyan kahraman milletinin başına 
nan müdafaai hukuk teşekkülleri- geçecekti. Bunun için gizli gizli 
ne bağlamışlardı. Fakat, hadisat çalışıyor, didiniyor, üzülüyor, öz-
mukadder olan mucizeyi göstere. lediği fırsatı gözlüyordu. 

cek şahsiyeti bekliyordu. O, yaradılışındaki kahramanlı-

A 
ncak bunların hiç biri de e. ğını, mayasındaki özlülüğünü çok 
saslı bir teşebbüs ve ha- yakından bildiği, muhtelif harp 

rekete geçemiyordu. Türkün çe- sahalarında denediği arslan mil-
keceği çile daha bitmemişti. letine, kendi varlığı kadar inanı-

İstanbulda, zamane kara yüz yor ve güveniyordu. Hatta, biz. 

ve yüreklilerinin, düşman istih.. zat ve bilvasıta yaptığı tem.aslar-
barat servislerinin nüfuz edeme- la, Türk varlığının, Türklüğün 
diği biricik yer, . Mustafa Kemal istiklili gayesi üzerinde birleşece-
Paşanın harimi olmuştu. Etrafında ğine ve vatanın istihlası uğrunda 
birer pervane gibi çok dolaşmıs_ işgalci düşmanlara karşı kükreyip 
lar, fakat, ne harimine girmeğe dövüşeceğine olan emniyet ve iti. 
ve ne de içinde olup bitenleri gö- madı büsbütün artmış, kuvvctlen-

rüp sezmeğe muvaffak olmuşlar- mişti. 
dı. Sanki, hariminde vatan aşkı O, artık kendini kahraman 
ile çarpan ve yanan o büyük kal- milletinin Önderi sayıyor ve cid-
bin şiddetli ateşi muhitinde uçu- den bir münciye layık bir dira-
şan kapkara pervaneleri kavur- yet ve kiyasetle çalışıyordu. Vah-
muş, kanatlarını yakmış, cesetle- dettinle sadrazamı damat Ferit, 
rini savurmuştu. ateşli bir vatanperver olduğunu 

Hepsini de mutlak bir aciz i- çok iyi bildikleri Mustafa Kemal 

çinde bırakmış ve acı acı kıvran. Paşanın, böyle herkesin telaşlan-

dırmıştı. dığı ve şahlandığı bir zamanda, 
Zamanın mübeşşiri olacak zatı, köşesine çekilmesini, si.ikı'.in ve 

ne muhiti ne de kader ve talii sükuta bürünmesini çok mana h 
değil, ancak ince zekası ve y_ük_--~b_ul_uyorlar, (Devamı Var) 

Yemiş midir, Sebze midir? 
Kırmızı domates, vaktile kendi

si sebzeci dükkan~annda, ezmesi 
de bakkallarda satıldığı zaman o
nun bir sebze olduğunda kimse 
şüphe etmezdi. Sonradan, sebze 
dükkanlarından başka manavların 
dükkanında, hem de baş sedirde, 
yer tutunca domates yemiş midir, 
sebze midir, birçok kimselere 
şüphe gelmeğe başladı. 
Doğrusunu isterseniz, domates 

satmak işinde manavlara da sel>
zecilere de hak vermemekt kabil 
değildir. Domates han~i niyete 
yerseniz sizi aldatmaz. Sebze gibi 
salatası nefis olur. Gene sehze gi
bi ondan türlü türlü yemekler ya
pılır. Her yemekle birlec;;ir, kendi 
başına pişirilir. Ezmesi hangi ye
meğe karışsa ona lezzet verir. En 
sonra da yemiş gibi ısıra ısıra ye
mekte hichir mani yoktur. 

Domatesin böyle hem sebze, 
hem de yemiş sayılabilmesine se
bep yemişler gibi bol madenli, 
sebzeler gibi de bol vitaminli ol
masıdır. 

Terkibinde bulunan vfü:de 4 nis
betinde seker, 0,9 nisb~tinde albü
min ve 0,36 yağı ile insanı besli
:vebileceğine inanılamazsa maden
leri bakımından tam ve miikem
mel bir g1dad1:r. Mi1i1?rarn hesabi
le, yüzde 14 kükiirt, 20 fosfor, 40 
klor, 5 sodyom, 280 potasyom, 10 
manJ•ezvom, 12 kirec, 0.44 çelik, 
0,15 bakır, o .. 24 çinko, 0,12 man
ganez, 0,007 de iyot madenleri bu
lunduğundan vücudümüzün o;ekli 
ve işlemesi için lüzumlu başlıca 
madenlerin hepsini bize temin e
der demektir. Hayatımız ve sa~lı
hmız kin, kırmızı domates adeta 
bir madenler definesidir. Bize lü
zumlu madenlerin hepsini bu ka
dar güzel nisbette toplamış sebze 
ve vemis J?Üc bulunur. 

Vitaminlerine gelince, taze do
mates A vitamininden :vüz namda 
700 ölçü verir. Bununla bizi mik
ronlu hastalıklardan korumaya 
hi7met eder ve cocuklarımızı hü
yütmeğe çahsır. Bl vitamininden 
40 ölcü vererek sinirlerimizin mu
vazenesini temin etme~e yarar. B2 
vitamininden 50 ölcü ı-etirerck 
hem rocuklann büyümesine, hem 
yediğimiz şekerlerin vücudiimü
zün işine V<'nvacak hale l!'elınesi-

ne hizmet eder. Kemikleri ve diş
leri muhafaza edecek C. vitami
ninden de 33 miligram getirir. 

Taze domates sehze niyetine ye
nilmek üzere pişirildiği vakit ma
denlerinin kaybolmasına bir se
bep yoksa da vitamin lninin he
men hepsi kaybolur. Ondan dolayı 
domatesi yemi<; nivetine yemek 
tercih edilmelidir. Domates ne ka
dar güzel kırmı'll olursa vHamin
lel'i o kadar bol demektir. ÜT.-rine 
sirke ile biraz ze:vtinvağJ katılarak 
salata olarak venildiği vakit vita
m.i..., leri kavholmaz. 

Ezmesinde maıfenlerin bir k•s
rnı bulunmazsa da, tencereye gir
meden önce vitaminleri de hemen 
hemen famam ırihidir. Ancak has
ka yemeklerle birleşerek tı>nrP'l'~
ye f!i-rdikten sonra vitamin terinin 
coğu ka:vholur. Onun irin domate
sin ezmesini de kavnatmadan sal
ca halinıfe yemeklnin H7.erine 
koymak daha doe-rudur. Öyle o
lunca vcmt>klere hem lezzet w·riJ', 
hem de pismis yemeklerde eksil
mis vitaminleri tamamlar. 

Domatesin bir iyi1iği de, zaten 
hem seh7elerin. hem de yemic;;lcrin 
coğu gibi, veniJiTken eksi bil" olsa 
kannn1?'a kanstığJ vakit alkalen 
olmasıdır. Jtn hassası ile et vemek
lerinin, ya~lıtrTn ve t>kmP<H,, ka
nrmıza verdikleri ekşiliği karsı
lar, kanın kimyaca miivazenesini 
temin eder. Bundan dolavı et ve
mejii, mesela kehap yenirken. ·ta
bağ'ın kenarına riğ domates doğra
narak etle hirlikte vPmek 1.-7.7:f'tli 
ve viicut kimv::ısı bakımından iyi 
hir c;;cy olur. Pilfiv vai!r vP pirint"i 
ilc- kan1m1z1 eksiterek hir ırrda 
oldui!unilan irine domatt"s P-İrince 
o eksilii!i azaltm"l?a çok fa:vd~sJ 
olur. Kırmm pilava -rağbet edil
mesi de. herkesin terrübec;;i frıeri
ne. hundan ileri j?else ı?ert>kfir. 

Bir aralık kırmızı domatı>sin ro
m'ltizmalrlara dok1mur dive aıh 
r11cmYc;;sa da, sonradan vantlan tah
lillerde. huna sehPD olahi1°rek ok
salat nic;;heti o kadar az bulunmus
tur ki hunu sövlemeğe hile de~
mez. Onun icin kırmızı domatesi 
her türlü yiyebilirsiniz. Hele doJ
maSTnın ii7:erine kasar peyniri doğ~ 
ratarak fınnda kızarttırırsanız 
hazmı da pek ko1ay]aşır. 

Müstakil Grupun 
Meclisteki 

Mevkii ve Rolü 
(Başı 1 incide) 

istizahta bulunmaları, ve hükumetin 
icraatın! tenkit etmeleri, bir nevi 
kendi partilerine karşı muhalif bir 
cephe almaları demektir. Bu ise bü
tün dünya parlamentolarında parti 
disiplinine muhalü t~lakki edilen 
bir harekettir. 

Bu mahzurun önüne geçmek için 
ikinci bir partiye ihtiyaç vardır. Fa
kat bu memleket, Meşrutiyettenberi 
bu tecrübeyi yapmış, ve aldığı netice 
daima menfi olmuştur. Hele dünya 
hadiselerinin böyle harp kıvılcımla
rı ile dolu olduğu, bütün dünya mil
letlerinin huzursuzluk ve emniyetsiz
lik içinde yaşadığı bir devirde böy
le bir tecrübeye ne imkan ne de ihti
yaç vardır. Milli bir birlik kurmak 
ihtiyacı karşısında bulunan, ve bü
tün dünyaya bu birlik manzarası sa
yesinde kuvvetini hissettiren Türki
yenin yeniden ihtiraslara yol açan ve 
ikilikler doğurabilecek olan böyle 
bir tecrübeye tahammülü yoktur. 

• Zaruretler yeni uzuvlar doğurur. 
Her r1.emlekette siyasi •eşekküller o 
memleketin ihtiyaçlarının birer ifa
desidir. Fransada da, İngilterede de, 
Amerika da da demokrasi vardır. Fa
kat bu üç devletin parlamento me
kanizması kendi milli ihtiyaçlarına 
göre başka başka şekiller almıştır. 

Milli Şefin bugün tesisine teşeb
büs ettiği müstakil grup ta, bugün
kü ihtiyaçların ve bugünkü zaruret
lerin bir mahsulüdür. Bu grup, mem
lekette ikiliğe meydan vermeksizin, 
fakat parti nizam ve disiplinine, ve 
parti kararlarına da uymıya mecbur 
kalmaksızın, mürakabe vazifesini ya
pabilecek bir teşekkül olacaktır. Bu 
grup, Icra Vekillerinden sual sorabi
lecek ve istizah yapabilecek, Icra Ve
killeri için Mecliste itimat reyı isti
yebilecek, ve hükumetten herhangi 
bir meselenin Mecliste alenen müza
kereye konulmasını talep edebilecek
tir. 

* Mecliste bir müstakil grup t esisi 
tcşebbüsJ., Ingiliz parlamentosundaki 
muhalif grupun teşekkülünü ve faa
liyet tarzını hatırlatır. 

İngiliz parlamentosu, dünyanın en 
eski ve mütekamil parlamentosudur. 
Fakat burada muhalefet organize e
dilmiştir. Hatta muhalefet partisi li. 
deri kraldan senede 2,000 Ingiliz li
rası tahsisat alan resmi ve maaşlı bir 
zattır. Bunun için de Ingilterede mu
halif partiye kralın muhalif partisi 
"His Majesty's Oppo.sition., ismi ve
rilmektedir. 

Ingiliz parlamentosunda da bu res
mi muhalü parti sırf mürakabe ve 
hükumeti kontrol ihtiyaciyle ve ge. 
çen asrın başlarında tesis edilmiştir. 
Bu partinin parlamentodaki faaliye
ti, sual sorması, istizah yapması, mu
halefet etmesi bir takım kayıtlara 
tabidir. 

Bugün Avam Kamarasında resmi 
muhalii parti Labour partidir. Mec
liste 160 azası vardır. 

İngiliz parlamentosunun bütün fa
aliyeti, Wfips ismi verile11 parti idare 
amirleri tarafından tanzim edilir. 
Ekseriyet ve muhalif partı idare a. 
mirleri bir araya gelirler, o sene 
içinde yapılacak işleri beraber ka
rarlaştırırlar. Içtima zamanları, tatil 
günleri, müzakere mevzuları, hatta 
söz söyliyecek hatiplerin listeleri 
bunlar tarafından tanzim edilir. 

Mecliste bir münakaşa olacağı za-

man, parti idare amirleri iki taraf

tan münakaşaya iştirak edecek me

busların bir listesini yaparlar. O mü

zakerede yalnız o mebuslar söz söy
liyebilirler ,hatta söz sırasını bile 
parti idare amirleri tesbit ederler. 

Muhalif mebuslardan biri nazırlar
dan birine bir sual sormak istediği za 
man, bu sual ekseriya bir gün evve
linden parti idare amirine verilir. o 
da hükumet parti idare amirine gön
derir. Hükumet Meclise cevabını ha
zırlıyarak gelir. Nazırlar her sorulan 
suale cevap vermiye mecbur değil
dirler. Parlamentoda sual günleri ek
seriya Pazartesi, Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri olarak tesbit edil
miştir. Fakat bu sualler Meclisi bir 
saatten fazla meşgul edemez. 

Bazan, hükumet, bir meseleyi izah 
etmek istediği zaman, muhalif parti
ye sorulacak suali kendisi verlr. 

1 
Muhalif parti hükumetten istizah 

ta yapabilir. Eğer tatmin edici cevap 

Alman 
Profesörler 

Geri Dönecekler 
Ankara, 31 (Tan Muhabirin -

den) - Ziraat Vekaleti Yüksek Zi
raat Enstitüsü ve Vekalet profe -
sör mütehassıslarından mukavele
si bitmiş olanların mukavelelerini 
tecdit etmemek kararındadır. Bu 
meyanda mütehassıs Badenin mu
kavelesi hitam bulduğundan Ve -
k:iletle alakası kesilmiştir. 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rek -
törü olan Klaysberk de Rektörlük
ten ayrılmıştır. Halen Enstitiide 12 
Alman profesörü ve bu profesör -
]erin gördiiklcri vazifeleri bihak -
kın ifa edebilecek 86 kişilik tedris 
heyeti meyanında 9 Türk profesö
rü mevcuttur. 

Fenerliler 
İngilizleri e Oynıyacakfar 

Ankara, 31 (Tan Muhabirin -
den) - Kendilerine ceza veriJen 
Fenerbahçeli Hüsamettin ile Fazı
lın yalnız İngiliz takımına karşı 
oynamalarına Beden Terbiyesi Ge 
nel Direktörlüğünce izin veril -
miştir. 

Fener • lngiliz 
Maçı Hakemi 

11 haziranda yıldönütnlerinde İn
gilizlerle karşılaşacak olan sarı laci
vertlilerin bu maçını kıymetli ha
kemlerimizden İstanbul Futbol Aja
nı Kemal Halim idare edecektir. 

9 

-~·f!it'1~1! 
Manisada . 

Çiçek 
Sergisi 

Manisa (T ,A;,~) - Halkevinin ha
zırladığı çiçek ve sofra tanzimi ser
gileri, iki binden fazla yurtdaşın iş
tirakiyle açılmıştır. Ev reisi Azmi 
Önakının kısa bir nutkundan sonra 
vali Refik Nuyan kordelayı kesmiş
tir. 

Her iki sergi, büyük bir alakayla 
karşılanmıştır. 

Teşhir edilen çiçekler, beş kişilik 
bir hakem heyeti tarafından tetkik 
edilmiştir. Birinciliği, kırmızı atlas 
çiçeği ile Bayan Halime; iknciliği ve 
üçüncülüğü, kuşkonmaz ve "Are
lea,, sı ile hakim İsmail Hakkı; dör
düncülüğü, suzarnbağı ile Bayan Ad
viye; beşinciliği de pegonyesi ile Re
fia kazanmışlardır. 

Hakem heyeti ayrıca, Mustafanın 
lastik, Sadığın da nadide çiçeklerine 
derece vermiş. bunlara birer güzel 
saksı, birinci, ikinci ve tlçüncü seçi
len çiçek sahiplerine de kıymetli bi
rer çiçek vazosu hediye edilmesini 
karalaştırmıştır. 

Kızllcahamam ·Ankara 
Seferleri 

Kızılcahamam (TAN) - Ankara 

Yan hakem Şazi Tezcan, Adnan A- jandarma alayı kumandanı Fettah, 

kın duracaklardır. İkinci karşılaşma- berayi teftiş buraya gelirken, haddi 

nm Şazi Tezcan tarafından idare e- istiabından pek fazla yolcu ile dol
dilrn:esi kuvvetle muhtemeldir. 

durulmuş olan Mengeneli Sa lihin i-

lngiLiz -Sovyet 
Anlaşması 

(Başı 1 incide) 

daresinde ve Geredede mukayyet 18 

numaralı kamyonla Mengeneli Gali

bin idaresindeki kamyonu, tomruk 

yüklü olduğu halde içine yolcu da 

alınmış olan şoför Ali ustanın 51 nu-
lar ve ou suretle bu havalideki bü - maralı kamyonunu, fazla yolcu dol
yük kuvvetlerini Balkanlara karşı durmuş olan şoför Nuri ve Salibin 
vukubulacak tecavüzlere tahsis ede-
ceklerdir. Türkiye, Karadenizin mu
hafazasını Rusya ya bırakacak ve 
harp vukuunda boğazları İngiltere i
le Fransa için açacaktır. 

Sovyet - Polonya kumandanları 
temasa geçecekler 

Paris, 31 (A. A.) - Leh - Sovyet 
erkanıharbiyelerinin temasa geçme -
lerine intizaren muhtelit bir Fransız
İngiliz askeri komisyonu Polonyaya 
giderek hinihacette derhal yapılacak 
olan askeri yardımın ne şekilde tat
bik edileceğini kararlaştıracaktır. 

Varşovadaki lngiliz askeri 
heyeti raporunu verdi 

Londra, 31 (A. A.) - Varşovada
ki İngiliz ataşemiliteri albay Clyto -
nun riyaseti altında bulunan İngiliz 
heyeti, Polonyanın harp malzemesi -
ne olan ihtiyacına müteallik anketi -
ni ikmal etmiş olduğundan yakında 

raporunu İngiltere hükümetine tev
di edecektir. 

İngiltere hükumeti, halihazırda 
Polonya teslihatı için lazım olan pa
rayı temin etmek meselesini tetkik 
eylemektedir. Polonyanın bu ihtiyaç
larını temin edebilecek mevkide bu
lunan yegane müessese olan hazine
nin garantisini temin etmek maksa
diyle parlamentonun tasvibi talep o
lunacaktır. 

alamazsa, Meclisten adeıni itimat 
reyi isti ye bilir. 

Vesaire vesaire ... 
Bu teşkilat sayesinde İngiliz par

lamentosu dünyanın en muntazam 
işliyen teşrii meclisidir. Ve bundan 
dolayı da bütün dünya için örnek ol
muştur. 

Asırlarca mazisi olan, ve asırlar
danberi parlamento hayatında ol. 
gunlaşmış bulunan Ingilı.z milleti bi
le, Medisteki muhalefeti böyle kayıt 
ve şartlar altma almak lüzumunu 
duyarsa, bizde nıürakabe vazifesıni 

üzerine alacak müstakil grupu:ı bazı 
kayıtlara tabi tutulmasını tabii gör_ 
mek lazım gelir. 

Onun içindir ki, biz müstakil grup 
tesisi teşebbüsünü, Ingilterede mu
halefet partisinin teşekkülüne benze
tiyor ve parlamento tarihimizde bir 
dönüm noktası olarak telakki edi
yoruz. Asırlarca evvel Ingilterede 
müsbet netice veren bu tecrübenin 
bizde kendisinden beklenen faydalı 
neticeyi vereceğinden şüphe etmiyo-
ruz. 

kamyonlarını seferden menetmiş, 

tutulan zabıt varakalariyle beraber, 

bunları Ankaraya göndermiştir. 

Asıl alakalı memurların vazifele

rini yapmamaları yüzünden tıklım 
tıklım yolcu alan ve bu sebeple bir 

çok feci kazalara sebep olan Kızılca

hamam - Ankara nakil vasıtalarını 

daimi bir kontrol altında bulundur

mak pek ziyade lazımdır. 

Merzifon ve Amasya 

Ovaları Sulanıyor 
Erbaa (TAN) - Nafia Vekaleti 

sular umum müdürü Salahattin Bü

ke, yanında müşavir mütehassıs mü

hendis Gruner ve Samsun sular mü

dürü Sabri ile bir kaç memur oldu

ğu halde buraya gelmiş ve Halk.evi

ne misafir edilmiştir. 

Salcihattin Büke, şu beyanatta bu

lunmuştur: 

"- Esas projeleri hazırlanmış 'l· 

lan Merzifon, Amasya, Erbaa ova

larının sulanması hakkında yapılan 

etütleri son bir defa mahallinde tet

kik etmek üzere geldim. Bu meyan
da, bir milyon dört yüz bin liraya 
ihalesi yapılmış olan Tokat havzası
nın sulama inşaatı faaliyeti goz<ien 
geçirdim. 

Erbaa ovasiyle Amasya ve Merzi
fon ovalarının sulanması işleri de 
yakında münakasaya çıkarılacaktır . ., 

Umum müdür ve refakatind"ki
ler, bir gece burada kalmışlar. tet
kiklerini bitirdikten sonra Samsuna 
gitmişlerdir. 

lngiliz -
Pa.ktı 

Soyyef 

1Ba51 1 incicJ~) 
gelmemiştir. Sovyetlerin Baltık dev
letlerine teminat verilmesi üzerinde 
ısrar edeceği muhakkak sayılmakta
dır. 

LorJ Halila::c şahsan 
teminat vermiş 

Londra, 31 (A.A.) - Daily Ex
press gazetesine göre, Sovyetler Bir
liği bir taarruza uğradığı takdirde 
İngiliz yardıınının otomatik olarak 
vuku bulacağına dair Lord Halifax, 
Molotof'a şahsan kati teminat ver
mistir. 



(Başı 1 incide) 

37 inci maddenin müzakeresi mü 
nasebetiyle son fıkrada bulunan "a
çık rey" tabirinin tatbikatta yeri ol
madığı ve esasen bu tarzın seçimler 
jçin uygun bir şekilde olmıyacağı 

düşünülerek gerek bu maddeden ve 
gerek bu kaydın bulunduğu diğer 

maddelerden çıkarılması muvafık gö
rülmüştür. 

Yukarda bahsi geçen parti mü -
fettişlikleri münasebetiyle uçuncü 
kısımdan sonraki kısmın bu müfettiş 
lere tahsisi icabedeceği düşünülmüş 

"\'e burada 58 inci madde olarak "par
ti müfettişlerinin vazife ve salahi -
yetleri umumi idare heyeti tarafın
dan tnnzim ve genel başkanlık diva
nınca tasdik edilen bir talimatname 
ile tayin edilir". Şeklinde yeni bir 
madde kaleme alınmıştır. Buradaki 
ihdas dolayısıyle bundan sonraki kı
sım ve madde numaraları değişmiş -
tir. 

62 inci maddenin son fıkrasının 
memur oldukları için partiye gireme 
yip istifa eveya tekaütlük gibi bir 
sebeple resmi sıfatları zail olur ol -
maz partiye kaydedilmiş olan mü -
nevver vatandaşlardan parti ve Hal
ikevleri teşkilatında derhal istüade 
edilmesini temin maksadiyle ilave 
edildiği genel sekreterlikçe verilen 
izahattan anlaşılarak madde aynen 
kabul edilmiştir. 

84 üncü maddenin sonuna "bir 
kimse ayni zamanda iki idare heye -
tinde bulunamaz" fırkası eklenmiş -
tir. 

91 inci maddenin ''h" fıkrası bir
birinden büsbütün ayrı iki vazifeyi 
ihtiva ettiğinden ildnci satırdaki "v" 
kaldınlarak bundan sonraki kısım 

aynca "i'' fıkrası haline konulmuş -
tur. Ve bunu takip eden fıkraların 

işaretleri de ona göre ileri doğru yü
rütülmüştür. 

Mana ve münasebet gözetilerek 
98 inci madde 97 incinin ve 99 uncu 
madde 98 incinin yerine getirilmiş, 
97 inci madde de 99 numaraya alın -
nuştır. 

rup 
7 inci kısmın '2 ıncı aslı olarak 

tekili edilen "Parti rnüstakll grupu,, 
teşkilat kablosundaki yerine müte
nazır bir hale getirilmek ve parti 
grupuna ait bulunan hükümleri ihti
va eden fasıllar biribirini takiben 
:zikredilmiş olmak için 56 ıncı sayfa
daki üçüncü fasıl ikinci fasıl olarak 
54 üncü sayfadaki parti müstakil 
grupunun yerine getirilmiş ve parti 
müstakil grupu da bunu takip eden 
uçüncii fosıl olmuştur. Bu fasıl de
ğişikliği münasebetiyle maddeler de 
_yeni numaralar almıştır. 

Encumcn, teşekkül eden müstakil 
grupun, parti faaliyetinin daimi bir 
murakabe ile daha verimli bir suret 
te ilerlemesine ve B. M. Meclisi me. 
saisinin memleket işlerini iki cephe
lı olarak tetkik altında bulundura
cak şekilde inkişaf etmesin~ yol aça. 
cağı kanaatine varmış~ır. 

Genel Sekreterin nutku 
Bu raporun okunmasını müteakıp 

Parti Genel sekreteri 1''ikri Tüzer ta
dillerin sebep ve zaruretlerini izah 
etmiş ve ezcümle demiştir ki: 
"- Umumi idare heyetiniz dör

düncü büyük kurultaydan bugiinc 
kadar geçen dört senelik müşahede 
ve tecrübeleri ve bilhassa değişmez 
Genel Başkanımızın yükse.K ilham ve 
kıymetli irşatları neticesi olarak g1>. 
rek program ve gerekse nizamname
rnizde bazı tadilatın yapılmasını ve 
yeni bir iki esasın konulmasını lü
zumlu görerek bu mevzulara ait hü
kümleri ve değişiklikleri ihtiva eden 
yeni program ve nizamname projele. 
rini hazırlamış ve yüksek huzuru
nuza sunmuştur. 

lktııat İfleri 
1. - ZiRAİ KREDİ; 

Zirai kredinin en bi.iyük hedefle-

TAN 1- 6 - 939 

Ik:i•ı.ci ~C>T>l<••ı.tı~• 
3. - ELİŞLERİ ve KÜÇÜK SANAT-ı Iamıyan Türk lugat ve ansiklopcdisi-ı terlikle Dahiliye Vekaletinin biribi. yepyeni bir mürakabe uzvunun doğ- Bundan maksut olan gaye, ar~ 
LAR: nin bir an evvel hazırlanabilmesi i- rinden ayrılmasına lüzum göriilmüş masını temine matuf olanlarıdır. Par !arımızı haddi zatında helki pek 

Elışleri de dahil olduğu halde kü- çin eski 45 inci madde buna ait bir tü. Ayni sebebin vilayetlerdeki teş- tımizi, tıpkı diğer grupumuz gibi B. ru olan bir takım haklardan ~ 
çük snnatlanmızın inkişaf ettirilme- hüküm ilavesile genişletilmiş ve bu kilatlar üzerinde müessir olması icap :M. Meclisinde temsil edecek olan rum etmekten ziyade, aziz par~ 
si ve halkın mutat işler haricindeki suretle yeni 49 uncu maddede g ·· _ edeceğinden vilayet parti reislikleri. müstakil grupun ne suretle teşekkül zin yüksek otoritesini ve nlakall 

k" 1 . . h . oru . ıfl 
va ıt erı.n~n cdredilmiyerek kıy- len şekle konmuştur. r.in de valiliklerden tefrik edilmesine edeceğine, vazife ve salahiyetleri- kadaşların şahsi şeref ve haysıY 
met~endırılınesi gibi zahiren küçük 4 _ HALK TERBİYESİ: --- zaruret hasıl olacağını takdir buyu-1 nin nelerden ibaret olacağın:ı miite- rini korumnktan ibarettir. Bunuıı 
görimen hususların hakikatte ne de- 8 _Halk odaları: Klasik okul ter- rnrsunuz. Esasen genbaşkurun yuka- allik tafsilatı nizamnamenin 117 in- yüksek tasvibinize layık görulecd 
recelerdc mühim birer ikt1sadi amil biyesinden başka yurt içindeki bü- rıda arzettiğim kararından kastcdi. ci madedsile 124 üncü madesi arasın ümit ederim.,, 
oldukları meydanda olduğundan bu len gaye hükumet ve parti islerinin daki 6 maddede bulacaksınız. yük kütlenin kültür seviyesini yük- ~ 
cihetler de programımıza yeni bir bir ahenk dahilinde sevk ve idare e- • 

Ankara, 31 (TAN Mubab seltmek ve görüşlerini düzeltmek, 
madde halinde ithal edilr.ııştir. 
(Madde 14). in":ıliıbımızın kutsal hatıra ve heye-

4. - şosm .. ER, DEVLET YAPILA- canlarını yaşatmak, Parti umdeleri
RI ,.e ŞEHİRCİLİK: mizin temiz manalarile icaplarını 

öğretmek, hulasa, vatandaşları bir 
Mcmleketı iyi b!r şose şebekesine 

kavuşturmak için yapılıp ~atbik etli- arada ve bir emel uğrunda yürüt-
lecek olan programda milli iktısat mek maksadile kurulmuş olan Hal

kevlerimizin mezkur mesaisinden icaplariyle yurdun emniyet ve mü-
<lafaası di.ışi.ıncesine dikkat edilmesi Halkcvi açılmasına imkiın olmıyan 

yerlerin de istifadesini temin etmek ve ehemmiyetle mcrkı;:zleri baglıyan 
ana yollardan bir kısmı He büyük üzere halk odaları teşkilatının yapıl-
köprülerin devletçe yaptırılmasJ, \'i- ması lüzumlu görülerek programın 
layet yollarının umumi ve mıntaka- 51 inci maddesinde bu noktaya da i-

şaret edilmiştir. vi bakımlardan sınıflandırılarak ıyi 
h - Sinemalar: Aramızda sinemageçit verir bir halde bulunmaları i-

çin daimi tamir ışlerine dikkat edil- nın, halk kütlelerinin ahlak ve ka
rnesi ve devlet yaprlariyle ~bircilik rakteri üzerinde yaptığı müsbet ve 
işlerinde teknik ve pliinlı esaslara menfi tesirler gözönüne getirilerek 
göre çalışılması hususlurmdakı e- milletimizin yüksek ahlakını ve se
hemmiyet gözönünde bulun:lurula- labetli karakterini ifsat etmiyecek 
rak eski 26 ıncı maddemn son fıkr.:ı- ve biliıkis manevi bünyemizin sıhhat 
l~rı daha vazıh bir şekle konmuş ve ve selametini temin edecek bir ter
yeni 27 inci maddenin sonuna eklen- biye vasıtası olarak inzibata almma-
miştir. sı ve alakadar makamlarca daha sıkı 

JJfilli talim ve terbiye bir mürakebeye tabi tutulabilmesi i-
l. _ İLK TAHSİL: çin eski 50 nci maddenin bu işe ait 

"I\, :fıkrası tevsi ve yeni program proJ· e-
l•füli talim ve terbiyede esas di.i.s

sinde 30 uncu madde olarak tesbit turumuz cehli gidermektir. Öğ-
edilmiştir. 

retmen gönderilmesine imkan 
b c - Adli işler: Hapishanelerimizin 

ulunmayan köylerimizin öğretim 
tevkifhanelerden ayrılması hakkın

ve eğitim işlerinde köylüye rehber-
da ötedenberi güttüğümüz noktai na

Aziz arkadaşlarım, 
di!mcsi jmkanının temininden ibaret Çeyrek asırlık siyasi tarihimizin pek 
ıken maksadın hasıl olamaması ve dağdağalı geçen safahatı göz önünde 
buna mukabil matlup ahengin bebe- getirilirse tek fırkalı kalmanın, aziz 
mehal tesis ve teminine zaruret hu- ve mübarek vatnnımızın yüksek men 
lunması genel sekreterlik makamın- faatlerinc en uygun bir siyaset oldu
da bulunacak zatın parti kabinesinde ğu teslim edilir, fakat buna mukabil 
yer almasını icap ettirmiştir. Bu su- tek bir siyasi teşekküle mensup aza
retle genel sekreterin, halkın şika. dan vücut bulan bir meclL~te kendi 
yet, dilek ve ihtiyaçlarına müteallik kendini tenkit ve miirakabe imkanla 

den) - Büyük Parti Kurulta)'I 
nn saat 15 te tekrar umumi tıd' 
halinde toplanarak program ta~ 
projesini görüşecektir. Umumi F 

tın Cuma günkü toplantısında dfll 
ler encümeninin mazbatasının ti 
zakeresine geçilecektir. Müstakil f 
pun seçilmesi son gün umumi tıef 

meseleleri kabinedeki arkadaşları ile rının da teminine zaruret bulduğu te teklif edilecektir. 
görüşüp anlaşarak halletmesi ve dev ret ve inkar edilemez hır hakikattir. ============~ 
!etin iç ve dış politikası üzerinde de- , Yüksek tasvip ve müzaheretinizc • • • •• .. •• •• .. •• •• .. • • • / 
vamh bir surette tenevvür ederek 1 mazhar olduğu takdirde "parti müs. L .... ~l~A HABER~!~ 
parti işlerini ona göre sevk ve idare takil grupunun,, bu pek mühim ve 
edebilmesi mümkün olacağı gibi ptır hayati vazifeyi tamamiyle baş"\.~abi
ti başkanlıklarından ayrılan valilerin lecek dinç bir kuvvet ve zinde bir 
de parti işlerini az çok bir devlet işi uzviyet olacağına kani bulunuyorum. 
addederek bu işlerle alakalarını te
min edecektir. 

Nizamnamenin şimdi sıra itibarHe 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, 

Müstakil grupun lüzum 138 inci olan eski 128 inci madde-
ve ehemmiyeti sine de nazarı dikkatnizi celbetmek 

Nizamnameye koyduğumuz yeni isterim. Bu madenin partili mebus 
hükümlerden bir kaçı da partimizin arkadaşlanmızı bir takım ıpemnui

B. M. Meclisindeki ana grupundan 1 yetlere riayetle mükellef tuttuğunu 
başka "pnrti müstakil grupu,, adı ile bilirsiniz. 

Seri bir elektrik treninin tecrfibe ~ 
nevrasında Polonya lle Miltıno arasınd!I 
219 kilomctrclik mcsafc, bir saat 2.a 61 

klkndn ynnl santte vnsaU 156 ]dtoııı' 
reden fazla blr silraUe katedilmfştlt• 

Demircilerde Bir Boğul_, 
Tirebolu (TAN) - Demircili ,t 

yünde İsmail, dereye düşen k~ 
nu kurtarmak isterken boğulzn~ 

~---------------------------------------------------------------~~--------------·------~--__.,/ 
TÜRKİYE 

AK T 1 E 

CÜMHURIYET MERKEZ 
VAZİYETi 27 MAYIS 1939 

- = 
Lira PASiF. 

BANKASI 

lik etmek üzere hususi şekilde yetiş
zarı muhafaza etmekle beraber .~enç 

tirilen köy eğitmenlerinin çalıştırıl- yaştaki mevkuf ve mahkumların hü- KASA: 
ması ve sayılnnnın sür'atle çog~a1.tıl-

Sermaye: Lira ,, 
ıs.ooo.OOo-

yüklerden ayn bulundurulması hu- k 1 17 164 "G4 ması muvafık görülerek köy ilk 0 _ Altın: S:ın ı ogram . .• 
susunun temin edilmesi lüw:nu da BANKNOT 

kul işini ve Parti programımızın bu 
64 üncü maddenin son fıkrasında UFAKLIK 

mevzun ait ana hükümlerini yerine 1 
tasrih edilmişti'r. Oahildekl Muhabir er: 

getirmek için - ilk tahsil hakkınd&ki 
ç - Hayır cemiy&tlcri: Amme hiz- 1'0rk llrııSl 

esaslar gözden uzaklaciırılmaksr-
"' meti gören hayır cemiyetlerimizin Jlariçtekt MuhablTler: 

zın - tamim ve inkişaf ettirilmesi 
maksadile programın 45 inci madde

\•e bilhassa bunlardan umumi, husu- ı\ltın: son kllnıtrnm 9.058.321 

si ve beledi bütçelerden yardım gö- ı\ltınıı tahvili kabil serbest 
sinde "B" fıkrası tedvin edilmic:tfr. -f" ı ı • renlcrinin gelişi güzel sarfiyat ve is- ov zer 

2 ,,;ı,...,SEK TAIISİL nıı?er d6vb:ler ve borrlu kllring 
- ı ıu.n. : .,;.·t::"~,,..r.~a.-~f.attn bulunma} rına man;· olacak ...... '-'--'-' ~ 
nivcrsi ttm yüksek -0 u - ır şekilde rnürakabeleri füzurnlu ve 

]arım I k d·ı · d b kl J.fa7.ine Tah\'illcri: ız n en ı erm en e enen i- faydalı görüldüğünden bu cihet de 
lim ve ihtisas elemanlarım yetiştire- yeni tedvin edilen 68 inci maddede rıcruhde edilen evrak! nakdiye 
rek memleket dahilinde ilmi ha- tebarüz ettirilmiştir. 
reketlere destek ve kaynak olabile
cek bir mükemmeliyete eriştirilme
leri ve bunların sayı itibarile de ço
ğaltılarak Maarif Vekaletinın idare
sinde birleştirilmeleri maksadile 
45 inci maddenin eski "P,, fıkrası 
tevsi ve tavzih edilerek yerim~ "E,, 
fıkrası ikame edilmiştir. 

3 - TÜRKDİLİ ÜZERiNDE 

ÇALIŞMALAR: 

a - Dil işi: Milli dilin tekamülü 
uğrunda şimdiye kadar sarfedilcn 
hayırlı çalışmalara devam edilmekle 
beraber bu kutlu gayretler neticesin
de elde edilecek semerelerden bütün 
ilim ve tedris müesseselerinin istiia
de edebilmesi için bu işin Maarif Ve
kaletince sıkı ve şümullü bir nezaret 
altında düzenlenmesi uygun görül
müştür. 

b - Türk IUgat ''C ansiklopedisi: 
Şimdiye kadar tedvini müyesser o-

Nizamname 
Şimdiye kadar mer'i olan nizamna 

mede Genel Başkan Vekilliğinin ki
me tevcih edileceğine dair hiç bir 
kayıt mevcut değildi. Bu cihetin v<ı
zıh ve her türlü tereddüde mani ol_ 
masındaki ehemmiyet izaha muhtaç 
olmadığından 27 inci madde bu ınak 
~adı temin için ilave edilmi~tir. 

~arsılıjtı 

f{enun11n R - il fnrl 
rıc tevfikan haz.lno 
•ftld tedlyat 

c:;.,.nedat Cii7ılanı: 

'l A ztr-.m RONOLA RI 
"T'fCART SENF.OAT 

tarıırından 

'\"ham ve Tahvilat Cüzdanı 

(Deruhte eCllten c\-rıılo nıık 
6- - <cllvPnln karsılıih Esham ve 

<TııhvlH\t fltlh:ırl kıvmetle) 

q - Serbest esham ve tahvili!+ 

'\ \'nnslar. 

Nizamnamenin 28 inci maddesi de 
yeni br hüküm olarak nazarı dikka
tinizi celbedecektir. Hükfımet ve par 
ti birliğine dair genbaşkur tarafın

dan 18-6-936 tarihinde ittihaz e- qıı7.lnt'ye kıerı vl\rl .. 11 sn•:ıns 

~ lhn v~ Dövl1 fizerlne 
dilen kararın tatbik mevkiinde kal. l'ııhvltftt 07:erlne 
dığı üç seneye yakın bir zaman zar
fındaki müşahedeler, bu vaziyetin 
idame~inde bir fayda olmadığı ka
naatini tevlit etmiş ve bir miiraka
be cihazı olan partiye daha emin ve 
salim bir faaliyet imkanı temin ede
bilmek için evvelemirde genel sekre-

\fuhtelif: 

is tan bul Defterdarhğından ! 

24.142.910.1'7 
16.284.220.-
1.436.972.75 41.864.102.!)2 

761.25.t.9~ 761.254.93 

12.741.252.48 

950.07 

.l11002J9ef3 ~ -1U.0.U 49!l.!22 

15R.748.563.-

17 .n!'il.459 .• - 141.697.10-1.-

114 ROll 7R4.59 114.806.784.59 

43 1<17 fiR3.47 
7.897.104.- 51.094.787.47 

8:574.000.-
33.4113.11 

7.808.794.15 16.416.277.26 

4.500.000.-

~ lı cif 11 14.401.!124 45 
rıt!)• • 

Yekfuı f 409.483.6511.·-
1 

fhtiyat Akı:esi: 

Adf ve fevkatftde 
Husust 

Tedavüldeki Banknotlar: 

0!'MlhdP edilen eVTıılo nııkdive 

Kıınıınun 6 - 8 fnc-1 mıındelerfne 
tevfikan hazine tarafmdan vAkl 
tedlyat 

ft•--t....a- -..:IL'l .. - -'-· -.ı..ıı ... 
bakiyesi 

~nmlılı tamamen altın olarak 
11Aveten tednv01e vazedilen 
Rce.~kont mukabili IIAveten tcda. 
vaı:ed. 

Türk Liraq Mevduatı: 
Döviz Taahhüdatı: 

A. ttinıı fahvll! kabfl dl\vf7:1eT" 
r:ılğr dllvtzler ve alacaklı kllrinf 
bakiyeleri 

l\luhteW; 

4.217.134.:?5~ .... c 
6.000.000.=t 10.217.JP' 

158.748.563.-
1 

17.051.459.· 

141.697.104.-

19.000.000 

69.ooo.ooo.-11 229.597.ıo•/ 
22.537.ı# 

4.608.!lG 

29.762.823.24 29.76'1.ff!Iİ 

102.26~ 

ı:---~ 
Vekön 409.483:;,. 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lıkonto 
haddi % 4, albn üzerine avanı % 3. 

Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden ••••• 
Mütekaid, Dul ve Yetimlerin Haziran, Temmuz, Ağustos 1939 Oç Ayhk Maaşlarının Tediye Günleri. ••• ; 

Beşiktaş :\falmiidürlüğlinden Beyoğlu Malmüdiirlüğünden Üsküdar Malmüdürlüğünden Eyüp 1\lalmiidürliiğündeıa 
l\liilkiyc yetim Askeri yetim 

Tarihi::: ve tekaiitleri ve tekaiitleri 

3 6 939 Cumartesi 1 - 150 1 - 350 
5 6/ 939 Pazartesi 151 - 350 351 - 700 
6/6/939 Salı 351 - 500 701 - 1000 
7;6 939 Çarşamba 501 - 650 1001 - 1300 
8/6/939 Perşembe 651 - 800 1301 - 160C 

Miilkiye ~·etim Askeri yetim 
\'c tekaiitleri \"c tekaütleri 

1 - 200 
201 - 550 
551 - 800 
801 - 1050 

1 - 600 

l\liilkiye yetim Askeri yetim 
\"e tekaiitlcri ve tekaütleri 

1 • 300 
301 - 600 
601 - 900 
901 - 1200 

1201 - 1500 

1 - 600 

Mülkiye yetim ..nm•lH 
\'e tekaiitleri 

1 - 40 
41 - 80 
81 - 12( 

121 - 160 
161 - ilci 

ri olan çiftçinin işletme sermayesi 
unsurlarını tamamlamak, zirai istih- · 
sali verimlcndirmck ve ehilleştir
mek, çiftçiyi toprağa ve zirai işlet
me vasıtalarına sahip kılmak, zirai 
mahsullerin sürüm ve satışını kolay
laştırmak ve nrttırmak huısuslnrına 

ciddi bir ehemmıyet verdiğimiz için 
bu cihetler 7 inci maddenin "B,, fık
rasında yeni bir hüklim olarak tav
zih edilmiştir. 

9, 6, 939 Cuma 801 - na 1601 - na 

Eminönü Malnıiidiirlüğünden 

Mülkiye yetim Askeri ve yetim 
Tarihi.:: \'e tckalitleri tekaiitleri 

1051 - 1300 
1301 - na 

601 - 1200 
1201 - 1800 
1801 • 2400 
2401 - 3000 
3001 - utı 

Kadıköy l\lalıniidiirlüğiinden 
l\lülkiye yetim Askeri ,.e yetim 
,.c tekaütlcri tekaütleri 

1so1 - ila 

601 - 1200 
1201 - 1800 
1801 - 2400 
2401 - 3000 
3001 - iltı 

Fatih l\falmüdürlüğünden 
Mülkiy~ yetim 
ve tekaiitleri 

Askeri \'e yetim 
tekaütleri 

3/ 6/939 Cumartesi 1 - 400 1 - 500 1 - 250 1 - 500 1 - 500 1 - 500 
5/6/939 Pazartesi 401 - lOÖO 501 - 1100 251 - 500 501 - 1000 501 - 1000 501 - 1000 
6/ 6/939 Salı 1001 - 1400 1101 - 1600 501 - 750 1001 - 1500 1001 - 1500 1001 - 1500 
7 /6/939 Çarşamba 1401 - 1800 1601 - 2100 751 - 1000 1501 - 2000 1501 - 2000 1501 - 2000 
8/6/939 Perşembe 1801 - 2200 2101 - 2600 1001 - 1250 2001 - 2500 2001 - 2500 2001 - 2500 
9/6/939 Cuma. 2201 - iliı 2601 - iliı 1251 - ila 2501 - ila 2501 - ila 2501 - 3000 

1 inci kişc 

1 - 100 
101 - 200 
201 - 400 
401 - 500 
501 - 600 
601 - ili 

2. - TiCARET MÜBADELESİ: 
12 inci maddenin eski şeklinde 

bulunan ve ticari mübadeleyi lafıkal 
andıran son fıkra, iktısadiyatımızın 
istikbali noktai nazarından faydalı 
ıorulmedigi için kaldın1mı~tır. 

1 - Zat maaşları sahiplerinin muayyen günlerde gişelere müracaatla maaşlarını al malan laz1mdır. Aksi takdirde istihkaklan umumi tediyattan sonra verilecektir. 
2 - Tediyata sabnhleyin saat DOKUZDAN itibaren başlanacak ve ON İKİYE kadar devam edilecek ve öğleden sonra saat ON ÜÇTE tekrar başlanarak ON YEDİDE niha~ 

bulacaktır. 

3 - Maaşlannı emlak bankasından alacak olan zat maaşları sahiplerinin cüzdanlnnnın malmiidürlüklerince vizesine 
caatln istikrnzatta bulunabileceklerdir. 
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RsEPTA 
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1 
kürkleri, elbiseleri, çamaprla- ı 
11, hahları ve aaireyi tahrip eclen 

GÜVELERi 
kökünden yok ecler. 

~emek salonuna, yatak odası
na, banyo odasına, mutfağa, ap
teabanelere koyacak olursanız 

SiNEK, SiVRiSiNEK 
\'e bütün haşaratı uzaklattırdı· 

it ıibi fe,ıa kokulan da izale 
eder. Sari haıtabklar mikropla
?Uu tafıyan haprattan korun· 
hlak için evinize, apartmanını-

zın içine bir veya bir kaç 
~ ; , • "~ / ! I J f / f V!'.

1
' 

ASEPTA ;< 
1l°'I ~., ~ 1~ ~/llV, ~" f' ,' , f ' I /. ' ' 

tableti asmak lifidir. 
Eczanelerde Ye Büyük 

Bakkatiye Mai azalarmda 
satılır. 

Depoau: fark 1apençlyarl Llboratuarı 
T. A. f., iatanbul 

SARIYER YOKSULLARI 
Koruma Yurdundan : 

Senelik Kongremizin 4.6.939 Pa
atr günü saat 10 da Sarıyer 14. o
~ yapılacağı ilin olwıur. 

Ruzname: 
l - Kongrenin açılması, 2 - 1-

dare hey'eti Raporu ve Rcıpor hak· 
kıııdaki mütalealar. 3 - Yeni Ni
~enin tetkik ve kabulü. 4 -
Bütçenin kabul ve tasdiki 5 - Ye
lli İdare hey'eti ve münlup aeçiuıi. 
8 - Teklifler. 

Jıeyoğlu nüfus memurluğundan: 
beyoğlu Parmakkapı 7 numarada o-an Beyoğlu Şahkub mahallesi 
ltabristan sokak 82 No. da nüfus 
~Ütliğüne kayıtlı Refael oğlu Mişon 
ulkudar Hukuk Hildmllğinin 13·5-
8a9 8Un ve 939 --915 uyıb llAmlyle 
~dının a:oki vo ııınysı.dımn Durak o 
1-raJt tashihine karar verllmit oldu
hııdan kanun maddesinin 26 mcı 
lrıaddesi mucibince ilAn olunur. 

• 

erece 

1tA YIP: 31/17412 numaralı ika
~t tezkeremi kaybettim. Yenisini 
:-cağımdan hükmü yoktur. Beyoj

kazeveci sokağı 6 No. Alman te
baasından Vladislav König. 

Yarım Litrelik Şiıesi Perakende 100 Kuruıtur. 
OSMANLI IANKASI 

1 L AN 
0sınanh Bankaaı h1ase ıabiplerl, 

ct.bm nizamnamenin 29 uncu mad
desine göre, ZO lluiran 1131 Sah :-u aaat on ild buçukta, Londrada, 
•~ C. 2. Old Broad Street, Wlnches
~ Ho111e'da toplanacak yıllık umu
~ içtimaa davet edilir. 

Müzakere Ruznamesi: 

Satıcılara Yüzde 10 Tenzilat Yapılır. 
( 

inhisar Sahf Kamyonlar111dan, Scmı Mağaza ve Depolannclan isteyiniz. 

-Umumikomltenln1938senes~ :=:::::::::=.-~~~--~--~~~~~~~~-~~~~----~~~~~~~~~~--------~~--------------------------------~~~----._ ait raporu, 

- 31 İlkkinun 1938 tarihinde rü-
)et edilen hesaplarm tasdiki, 

- Temettü hissesinin tayini, 
- Umumi komitaya Aza intihabı. 
banka dahili nizamnamesinin 27 

bıtı maddesine göre, hey'etl umumi
)e, en az 30 hisse senedi olan hisse 
~erinden terekküp eder. Ancak 

1 
Yevmi içtima olan 20 Haziran 

~dan en az on gün evvel hisse-

lerini zirde gösterilen Merkezlerle 
Şubelere teslim eden hissedarlar bu 
içtimaa iştirak edebileceklerdir: 

Paris'de, Meyerbeer sokağında 
(IX e) 7 numaralı Banka Merkezine, 

Londra'da Tbrogmorton Stıeet 
(E. C. 2.) de 26 numarah Banka Mer
kezine, 

t.tanbul'da, Banka İdare Merkezi
ne ve Bankanm muhtelif Şubelerine. -MEMUR ARANIYOR 

İstanbul Banltöyıünde mühim bir Şirkette çahpnak üzeTe Fran
•ızcaya vakıf, Muhasebeden anlar ve Steno- Daktilo bilir Türk ta
biiyetinde Bay veya bayan bir memura ihtiyaç vardır. 

İsteklilerin hal tercümelerini ve istedikleri ücretleri bl\dirlr bir 
ltlektuplıı posta kutusu 1040 adresine (Memur) rumuzu altında mü· 

'7 racaatlan. 

• ŞOKOLAKSIN l 
1 1 ADEDi TABtl, Z ADEDi MCSlltLDIB. Ç0CUKLA&A NISll' VE-

lttıJa. En muannfd k.ı>ızlarda bile teltrl kati, leaett ıa:ret lltif ra
'7 ·ı"~" ,..m .. YV;.. ..,ftıhll ~ikolasıdır. Çocuklar MVf' • .., .. ,,.." 11'.rt.•nP.. 
' terde 8 adedi 20 kurus. 

TGrldye Şeker Fabrlkalan A11011l1n llrketl11d•• : 
!{esme ve Kristal 5.000 {Befbln) ton kadar ecnebi tekeri aatm alına

caktır. Tediye serbest döviıledir. En geç Temmuz 1939 sonuna kadar 
Cif İstanbul teslimi teklif edenler arasında, fiat ve en kısa teslim müd

dettiler tercil".ım naıan dikkate alınacaktır. 
Teklif mektuplan, 6. Haziran Sah günü saat 15 de Bahçekapu, Taş 

llan 42 numcırads teklif sahiplerinin önünde tetkik edilecek ve en geç 
'1. Haziran. 1939 Çartamba gjlnil eaat 12 ye kadar karar verilecektir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. ıdaresı 1 ı?n 1 ~r 

26 - 5 . • 939 tarihinde Ankaradan ve 27 - 5 - 939 tarihinde Haydarpa

f8dan hareket etmek llzere Haydarpafa - Ankara ve Ankara - Haydar
paf8 arasmda 3005 - 3006 numarab gündelik munzam bir yolcu kata

n lflemeje bqlıyacaktır. Bu tren Haydarpqadan 14.05 te hareket ile 
saat 8.55 te Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 18.42 de hareket ede-
rek saat 8.20 de Haydarpaf8ya varacaktır. "3835,, 

i~tanbul Be~ediyesi ilanları 
Keşif bedeli 684 Ura 88 kun!§ olan Floryadaki ahpp binanın bulun

dulu yerden kaldırılarak gösterilecek yere yeniden nakil ve inpsı 1fi 
açık eksiltmeye konulmuftur. Kefil evrakile şartnamesi Levaıtm mü
dürlüğünde gorulebillr. İsteklller 2490 sayılı kanunda yazılı ves!ka ve 
49 Ura 86 kurufluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte f5 6/ 
939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(3526) <t> 

* Otobüs imt lyaıımn kısa bir uman zarfında Belediyece dojrudan 
doğruya icrasma kadar devam etmek üzere Taksim - Yenimahalle ara
sında işliyen otobüslerin noksanını teWl etmek ve ruhsatla iflemek 
üzere altı adet otobii8e ihtiyaç vardır. 

Burada otobüs lfletmek tatfyen ve her hangi bir hatta qallflU ruh
satı bulunmıyan otobüs sahipleri Haziranın onuna müsadif Cnmarteel 
güni akpmına kadar tuarruf vesikalan ballı oldulu halde bir istida 
ile Belediye Relalillne müracaat etsinler. (3372) 

Çanakkale lelecllyeıl11de11 : 
Belediyemiz Kadroınmda 98 lira ücretli bir veterinerlik münhaldlr. 

Talip olanlann vesaiki 18zımalarile birlikte belediye riyasetine müra-
caatlan ilAn olunur. (3771) 

... MEMUR ALINACAK~ 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

Fabrlkalan Mileııeıeıl MildilrliliUnden : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrlkalannda istihdam edilmek bere 

Türkçeden İngilizceye ve İnıilfzceden Türkçeye tercüme yapabilecek 
kudrette imtihanla memur alınacaktır. 

Seçme imtihan; 12 Haziran. 939 Pazartesi gilnil saat 10 da Anbra
da Sümer Bank Umuml Müdürlüiünde ve İstanbulda Sümer Bank t.
tanbul Şubesinde yapılacaktır. 

•İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank 
Umumi Müdilrlijlflne veya latanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla 

alacaldan matbu it tallmatnameslnf kendi el yaıılarlyle cevaplan

dınnalan w icap eden veaaJkln asıl veya muaaddak suretlerini de ek
U,erek 10.6 939 tarlhlne kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Sube-
11 MUc:UlrHljüne tevdi etmeleri llzundır. 

Ltse wya muadili mektep mezunlarlyle Askerlik tödevini ikmal 
edenler, Büro ifleriııe viJuf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi
lecektir. 

Verilecek 6cret imtihan neticesinde alınacak neticeye RÖre tayin 

ectn.cekttr. 

iNŞAAT SAHiPLERiNE MÜJDE: 
Tepeb•ııacl•kl •ARDIN BAR Yıkdıyor. 

Yıkılan Garden bardan çıkan nadide keresteler, 22 Radivatörlü Ka
wrlfer, Dıvar tezyinatı, oluklu saç ve saire ucuz satılmaktadır. Yı-

·---- lwn yerine müracaat. Telefon : 22!574 
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~ R o p L A R yazlık Son Moda Malların M 1 L E N ~ 

10 15 

~ :-:. :=:~:~~ F EY K A L .A D E SA T 1 Ş 1 Mantol;i:;:stüm- ~ 
I ~ larlira 

12•50 Beyoğlu lstilclôl caddesinde 290 No. metrosu kuruş 90 ~ 
----c:ı ... ----ı E ---

Yağmurluklar 
Beyaz ipekliden son 
moda ve ekstra cins 

lira 25 

BLUZLAR ~ 
~ ipek J erseyinden .. 

p A s A J 1 N D A Giiz•:.,~:~,::;•nk· 275 ~ 
-------------------------------·-------------------·~--~-~ 

~ .. 
BLUZLAR ~ 

Adedi ·= Küruş ~----

MANTOLAR KREP KLOKE Gandi ipekli 

Fennin yarattığı asri yeniliklerin bir eseri olarak 

E M 1 R yerli lra.f bıçaklarrmızm yüzleri 

--= ------
-

Yün Kaşadan spor 
biçimi güzel yaz 

renklerde lira 28 
Rop ve sabahlık için 

gayet kullanışlı 
metrosu kuruş 45 

Kostümler için çiz
gili modern renk

lerde metrosu 
kuruş 

200 
Romen el işlcmele
rile süsli.i krepten 
yıkanabilir cins 

kuru.ş 

:,~-------------------------1-------·~--------------~·-----------------------~ı-------~·--------

3sol :: 
-----~ - .. 

·= = ,5 Yazhk Roplar KREP JORJET Maroken Emprime MAYOLAR ~ 
1 § Sayfiye için yıkana- Ekstra cins yumu- Sayfiyelik roplar Bayanlara § 
ı ~ bilir ~::;imeden 3 25 ş~e:~erm;~~::e- 120 iç~i!:y::tr~~~iye 100 M~~~~: ~:~;a 4 7 5 i ç A p A K s 1 z D 1 R = kuruş kuruş :: 

Gayet keskin olmasının sırrı bundadır. 1
: ~ 

---------------------------------------------·-------· = ~ ~ ipek Çoraplar GANDİ Çiçekli Organdi KORSELER 1 
ADAPAZARI 

DEMiR ve TAHTA FABRiKALARI 
Türk Anonim Şirketinden : 

FaJ;'riliamızda döI<me soba; el arabası, Köylü Sap 
arabası, Araba yedek aksamı ve bilumum demir, 
tahta ve dökme İ§leri imaline başlanmııtır. 

S Meşhur xxx marka Yek renk yıkanabi- BlUz ve roplar için 160 Hakiki LASTEKS i 
§ tabii dayanıklı ve 140 lir cins metrosu 150 metrosu kuruş Amerikan marka 250 ~ 
: iyi cins kuruş kuruş kuruş ;; 

= a § i 
§ DANTELALAR Krep Formoza EMPRİME EŞARPLAR. i 
= ' =:: Bluz ve roplar için Sağlam cins yeni İpekli İpek şifondan ye•1i ~ 

~ Son moda çeşitler 300 desenlerde metrosu 60 mütenevvi desenler- 300 renk ve desenler 190 § 
: metrosu kuruş kuruş de metrosu kuruş kuruş ~ 

'91111ı111111u1111111'1111nın1111111111111111111111111111111111'11 ı ıun 1:1ımunn1u1111111111 ıu uı 11111111111111111111ın11111111111111111111 1111111111111111111111111 

Sipari,Ierin doğrudan doğruya Adapazarı adresimize ve
yahut Ankara Merkez Büromuz adres.ine yapılması sayın 

müşterilerimizden rica olunur. ''SAGLIGINIZ1'
1 

--------1 KORllYlJNUZ: 
,~ ...................................... . 

,• • -Y-... 1 ... ~ .. • .,. • - .. .. " . i r , . , - . 7 ... . • 
V EN O S kadar güzel olmak isterseniz 

Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. WİNTER 
taraündan formülü yapılan ve dünyada 'lnevcut ınii.atah~a-

ratın en miikemmcli olan VENÜS güzellik 
müstahzera trm kullanınız. 

Umumi deoosu: Nureddin Evliyazade Ecza, alat ··" 

Itriyat deposu İstanbul 

ı MEYVAYUZU 
ıı.-n noş ve tab1' meyva usare. 

~rinden yapılmıştır. 

Taklit ı>dilmes; kabil olma . 
yan bir fen harlkasıdır. 
İNGİLİZ l{ANZUK ECZANESf 

BEYOGL U tSTANBUL 

MOTOSiKLETLEki 
İk+ıc4ldi, r .. ndın'\ .. nlı YO f..,ııı:lo ~wllanı!lı 

bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSİKLETİNi 
Tercihen 

isteyiniz. 

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFIFLIGI ve bilh.assa UCUZLUGU 
ile PIYASAMIZDA büyük rağbet kazanan 

••••••••••••••••••••--•••• ' iP Saç bakımı 
1 Güzelliiin en birinci 4artı. 

1 ~~!.~! .. ~!~~~tnı "'daVl eden tesiri mücerrep bir 
f ilaçtır. 

DiKKAT! 
2500 metro her cins ve muhte

lif renklerde kuma~Jar 

2 PROVA İLE ISMARLAMA 

KOSTÜMLERiNiZi 

26 1/ 2 LiRAYA 

EKSELSYOR 
elbise mağazasından temin 

edebilirsiniz 

Galata • Karaköy 

1939 model BİSİKLET ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 

ARŞiMIDiS 

En müşkii]pescnd biniciyi 
bile memnun eder. 

Hakiki 

BAUER 
Mamu1atım yalnız, 

Türkiye Umumi 

Vekili: 
İstanbul, Beyoğlu 

İstik1iı1 caddesi 
No. 30 - 34 

MÜESSESESİ T. A. S. de 
bulabilirsiniz. Telefon : 44750/ 9 

• ı · · · • r · ~ • l ., : .... , I •, • '" ~ .. ,,. .ı • , • ... • ... ' '°:\ 

KAYIP: Bursa ziraat mektebin- ı 
den 1938 senesinde aldığım kamp 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 328 Avni Kasaboğlu (Düzce) 

SJ.N1K l>A.\lLASl 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Llıtfü DÖRDÜNCÜ', Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

Bütün sinir nöbetlerine, asap yorgunluklarına ve bayılmalara karşı 
yegane ve son ilaçtır. 


