
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

G ONL OK SiYASi HALK GAZETESi 

Mualllmler:lıı ve mektep talebesinin en kuvveW yar. 

dımcın, çocutun en zenıin kütüphanesidir. Cocutunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye. 

dlr. MOessesemlz tarafından nef?edllmlştir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 
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ı Askeri Heyetimiz Londraya Gitti i 
• • Kurultay, Dağılıyor 

. 

Dilekler Görüşülürken Bütün 
vekiller izahat verdi r r:~ 

o 

Orgeneral Kazım Orbay --ve heyetimiz azalan 
dün gece Sirkeci iıtaıyonuncla 

Londrada Seri ve 
Müessir iş Birliği 

Tedbirleri Ahnacak 
Türkiyeye Verilecek Ha.rp Levazımı Bedelinin 

ihracat Kredileri ile Tediye Olunacağı Bildiriliyor 

lnöniinde 
Milli Sefin 

' Bir Heykeli 
Dikilecek 

Ankara,2 (Tan Muhabirin -
den) - Parti Kurultayının bu
günkü toplantısında, dilek ko -
misyonunun raporu okunmuş· 

dilekler hakkında alınan karar
lar gözden geçirilmiş ve Vekil -
ler muhtelif mevzular üzerinde 
geniş izahat vermişlerdir. 

İngiltercde yap1lacak askeri manevralar için Londraya Riyaset makamının kısa izaha -
aavet edilen Türk askeri heyeti, üçüncü ordu müfettişi orge tından sonra, Başvekaletle alakadar 

olan aşağıdaki dilek, Kurultayın sü
neral Ktızım Orbay'ın riyasetinde, dün gece semplon ~kspresi rekli alkışları arasında tasvip edil -
ile Londraya hareket etmiştir. Heyetimiz, istasyonda Istanbul miştir: 
kumandanı korgeneral Halis Bıyıktay ile merkez kumandanı "İnönü şehitler abidesi Ue Eski -
ve İngiliz ataşemiliteri tarafından uğurlanmıştır. şehir fOSası arasında bulunan pi -

yade siperlerinin bulunduiu yere 
Heyete, Ankaradaki İngiliz deniz. Millt Şef ve Reisicümhur tsmet t. 

kara ve hava ateşeleri de refakat 
t::ı.ıUt!.KteO.U. 

Müzakerelere baflanıyor 
Londra, 2 (A. A.) - Bir Türk aa

keri heyetinin önümüzdeki hafta or
du müfettişi Kazım Orbayın riyaseti 
altında Londaraya gelmesi bekleni -
yor. 

... ~"H"H" l.ıavlr..,llo•; .. ı.._ •o••-: L.,.1. 

lündaki Blledk - Bözöyükün dile
ği idi. Milletin makfts tallini yen
dikten sonra Ebedi Şef Atatürkün 
yanında ve bu~ün de başı~t7.da o
larak Türk milletinin istiklalini 

Fuat Ağralı Faik Ôztrak 

Hüsnü Çakır Haıan Ali Yücel 

Miizakerede 
,, Yeni Bazı 

Dilekler de 
Öne Suruldu 

Ankara, 2 (Tan Muhabirin -
den) - Bugün Parti Kurultayı 
toplantısında Başvekaleti ve 
Başvekalete bağlı daireleri ala -
kadar eden dileklerin tasvibin -
:len sonra Vekaletlere ait dilek-
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Adliye Vekfiletini alakadar eden 
dilekler üzerinde söz alan Antalya 
dclegesı Kazım Azamet. hakimlere 
her sene muayyen müddetle verilen 
mezuniyetlerin kullanılmasına, şekil
ltrin adaletin tevziinde husule getir
d;ği güçlüklere nazarı dikkati cel
betmış, esaslı kanunlarımızda sık sık 

yapılmakta olan tadiller iızerinde ele 
durarak Türk ceza kanununda yapı
bı. tadilltı işaretle bu gib. kanunla
rın tedvininden once memleket bun
ycsi bakımından derin bir tetkike ti
bi tutulmasını istemiştit. 

icra Kanununclaki tadilat 

lngütere Erkanıharbiye Rei.i 
General Lord Gort 

'Siyasi mahafilde beyan olundu
ğuna rare, ınüsellah bir ihtilaf 
takdirinde seri ve müessir bir teş
riki mesai temini için icabeden ted 
birleri tesbit etmek üzere Türk ve 
İngiliz hük6metleri arasında mü • 
takereler vukubulacaktır. 

temin etmiş ve bütün \'Brhğı ile 
bugünkü milletler arası benlik ve 
şerefini kazandırmış ve yaratmış 

olan Mllli Şef ismet İnönünün mil 
U tarihi ve milli şerefi ıururlandı.o 
nlacak olan bu yerde hir heyke • 
linin kendisine karşı milletin duy
makta olduğu minnet ve şükran 
nişanesi olarak dikilmesi dileğine 1 
candan bir istekle iltihak eden en-

·------

Antalya delegesi, bahçe hırsızlık

ları etrafında dilekler enr.ümeninin 
c~za kanunundaki müeyyideleri kail 
gorerek bu hususta yeni bir temennl
d~ bulunmamış olmasına işaret ede
rek bu gibi hırsızlıklara karş• sarih 
bukümlere şiddetle lüzum olduğunu 
söylemiş ve icra kanunu ve bu ka
nunda tadilat yapılmak üzere hazır-

Öyle tahmin ediliyor ki, Londra -
., '8 gelecek olan Fransız genel kur -

..._ ________ ....,.. ___ may reisi general Gamelin bu fırsat-

lngilizlerle 
Sovyetler Ergeç 

Anlaıacaklardır 

cümeninlz hükumetimizin yakın . 
da vaki alakasını verilen izahattan 
anlıyarak lcabeden teşebbüslerin 

Türk - F Yansız itilafı 
Hatay Anlaşması ile 

l'azan: M. Zekeriya SERTEL 

İngiliz - Sovyet müzakere-
lerinin uzaması, dünyada 

S\llhün bir an evvel kurulması
ll.ı, taarruz ve tecavüzlerin dur
~asını ve dünya milletlerinin 

1.ttzursuzluktan ve emniyetsiz
t~~ten kurtulmasını isteyen bü
du~. milletleri olduğu gibi, bizi 
e Uzüyor. 
~ 'l'ürk - İngiliz anlaşmasından son
~ Salkanwrda emniyetin tamamen 
tt Ssüs edeıJilmesi, Akdeniz ve Ka
bi deniz devletlerinin suih cephesinde 
tı tleşrneleri, bu müzakerelerin alaca
~ lleticeyle yakından alakadardır. 
\o Un için iki buçuk aydanberi de
>\ arrı eden İngiliz - Rus anlaşmalan
ıı:~ İgiltere ve Fransa tarafından ya
~ arı son tekliften sonra artık mtis
~ t bir eticeye bağlanacağını umu-
or Ve seviniyorduk. 

~ ll'akat Sovyet Hariciye Komiseri 
tı~10tofun Sov.yet Şurasında vaki 1ı ıı~ tı beyanatı, müzakerelerin daha 1 
~(f~trıa istidadı olduğunu göstermek
~lls l', Çünkü bu beyanattan Sovyet 
~~ Y~nın ilk teklifinde ısrar et~ 
tlltr~1Plomatik pazarlığa yanaşm 

llıde olmadığı anlaşılıyor. 
(Sonu Sa: .\, Sü: S c!e) 

.. 

tan istifade ederek Türk heyetiyle 
temas edecektir. 

Türk heyeti için geniş bir istikbal 
programı hazırlanmıştır. Heyetimiz, 
Kralın biraderi Dült Gloster tarafın-

fasılasız takibi hususunu tasvip 1 
etmiştir." 

Muralaha.lann dünkü 
tetkilcleri dan karşılanacak ve İngiliz Harbiye .. 

Nezareti tarafından heyet şerefin Türk Hava Kurumu başkanlığı -
bir ziyafet veriıecektir. e nm yaptığı davet üzerine Kurultay 

Birlikte ilin Edilecek 
s ·r h '"b delegelerinden yüz elli kişilik bir 

ı a ve tayyare mu ayaah gurup bu sabah öğleye kadar Türk -
Türk askeri heyeti burada, silılb kuşu derslerini ve çalışmalarını tet

fabrikalarını ve tayyare meydanla- kik etmiştir. İlk olarak planör alanı
rını gezecektir. na gidilmiş, burada Türkkuşunun bu 

Bu ziyaret İngiliz - Türk itti. sene yetiştirmeğe başladığı genç öğ
fakınm bir neticesi olarak telakki retmen namzetleri paraşütle grup 
edilmektedir. Türk heyeti, Türk atlayışı ve planörlerle akrobasi yap-

(Sonu, Sa: 10; Sü: 4) (Sonu Sa: 10, Sü: 3) 

Molotof, Fransız ve lngiliz Sefirlerine Rusyanm 

Cevabmı Tevdi Etti, Anlaşma Yakın Görünüyor 
Paris, 2 ( A. A.) - Salahiyettar mahafil, Türk - Fransız 

anlaşm~larının Sovyetlerle yapılacak olan anlaşmalardan ev
vel tahakkuk edeceğine muhakkak nazariyle bakmaktadır. 
Türk - Fransız anlaşmaları: Türklerin Hatay hakkındaki tek
liflerini yerine getiren anlaşma ile birlikte ilan olunacaktır. 

e B Türklere ve Ruslara esaslı taviz-• en l arem •:!!.!!~!!!i!!!!ii!iiijl lerde bulunulmasına muarız olan ba
zı Fransız mahafili, General Wey· 

P. M gand'ın Ankaraya yaptığı ziyaret ü-

r o~ iesı· eclı·ste zerine mezkur tavizlere taraftar gö-
J zükmesi neticesinde bu itirazların· 

Ankara, 2 (Tan Muhabi -
rinden) - Devlet memur -
lan aylıklarının tevhit ve te 
adülü hakkındaki kanun la
yihası Meclis ruznamesine 
alınmıştır. Pazartesi toplan
tısında görüşülmesi ihtimali 

li idareler, hususi idareler 
ve belediyelerde bu kanu -
nun hükumlerine tabi ola -
caktır. Projeye göre, me
murların terfi müddetleri 4 
senedir. Yüksek mekteo me 
zunlan için hu müddet üc 
seneye indirilmiştir. Bir ter
fi müddeti icinde üc takdir
name alanların kıdemlerine 
bir sene ilave edilecektir. 

(Projenin esaslan 7 inci sayfa
mızdadrr) 

dan vaz geçmişlerdir. 

Türk - Franaız anlapnaıının 
lıazanclıracağı layclalar 

Fransız generallerinden Catroux. 
Tcmps gazetesinde "Akdenizin aske
ri meselesi,, başlığı altında yazdığı 
bir makalede, Fransanın Hatay işini 
Türkiye ile halletmek suretile şarki 
Akdenizde sulh cephesine ne kadar 
emin bir sevkiılcey§i vaziyet hazır
lanmış olacağını izah ederek, ezcüm
le diyor ki: 
"Şarki Akdeniz için fiilen başlamış 

olan mücadelede Fransa ile İngiltere 
diplomatik teşebbüslerinin ve iktı
darlarırun tamamını ortaya koymuş 

(Sonu Sa: 10, Sü: 5) 
Pari• Büyük Elçimiz 

Suat Davaz 

1 ~ımmış olan projeye de temas ederek 
1 alacaklının, hakkını elde edebilmek 
için uğraşarak ilimıru aldıktan son
ra icraya geldiği zaman borçlunun ö
dE·me emrini tebellüğden önce sat
mak suretile gayri menkulünü kaçır
makta olduğunu, bu da hakkın ziyaı
n11 sebebiyet verdiğim ilave eylemif 
ve demiştir ki: 

••Adliye Vekilinden rica ediyorum. 
Icre kanununun tadili esnasında bil
hassa bu nokta üzerinde dursunlar ve 
o kanuna "borçlu, icradan ödeme em 
rım tebellüğ edince emvali gayri 
menkulesinin herhangi bir kimseye 
intikalinin bır kıymeti yoktur., diye 
b ir madde ilave etsinler . ., 

Kilz.ım Azamet, boşanma işlerinin 
kolaylaştırılması meselesi üzerinde 
de durarak evliliğin nihayet bir akıt 

oluşuna göre, bu akdin yine tarafeyn 
nzasile feshedilmesi yani her iki ta
raJ musır şekilde boşanma iddiasın
dG bulundukları takdirde bu sebeple
rır; boşanmıya mevzu teşkil eylemesi 
lazım geleceği mütaleasında bulun
muş, noterliklerce yapılan hizmet ak
di cihetine temas eylemiş, noterlerin 
bu tarzı hareketlerile ahkamı kanu
niyeyi rahnedar etmemelerı husu· 
sunda Adliye Vekfiletınin müdahale 
eylemesini istemiştir. 

Salah Yargının izahatı 
Salih Yargı. {Kocaelı ). Antalya 

delegesi Kilz.ım Azametin mütaleala
rma karşılık olarak ihtiyaçlar kanun
ların da değişmesini icap ederse is
tikrar arzusu düşüncesile bu ihtiyacı 
yıiz üstü bırakmanın doğru olamıya

cağını söyliyerek demiştir ki: 
"- Her şeyde hayatiyet olduğu gi

bi bütün içtimai münasebetler ve ih
tiyaçlar da yeni hareketlere göre b ir 
takım hayatiyet eserleri gösterirler. 

(Sonu; Sa: 10, Sü: 1) 



PENCEREMDEN 

Üniversitelilerimiz 

Nasll Zehirleniyor? 

Yazan: M. Turhan TAN 

Bu ders yılı başındaydı, Üniver-
site Rektörü sayın Bay Cemil 

tarafından o büyük mm müessesemi
zi ziyarete davet olunmuştuk. Bü -
yük bir muharrir kafilesi bu davete 
şevkle, hazla icabet etti, İstanbulun 
bütün işlek kalemleri - sahiplerinin 
şahıslarında temessül ederek - 'Ünl -
versitede toplandı. 

Ben kendi hesabıma bu kadar 
çok muharririn bir arada toplandığı
nı, ilk defa görüyordum. Daha geniş 
mikyasta bir toplantıyı da geçen a -
yın başında Ankarada - Neşriyat 

Kongresi münasebetiyle - gördüm: 
Her ne ise, Üniversite Rektörü, 

on binlerce okuyucunun alakasını 

isimlerinde taşıyan muharrir kafile
sini candan bir sevgi ile karşıladı, 

centilmen bir ev sahibine yakışır ta
hammiille rehberlik yapmak zahme
tine katlandı, misafirlerini fakülte 
fakülte ve oda oda gezdirdi, ziya • 
ret olunan her dershanenin, her la • 
boratuvarm, her kütüphanenin ta • 
rihçesini anlattı, bunların nasıl bir 
nüveden yetiştiklerini '\'eya hiç yok
tan '\'ar edildiklerini izah etti, on yıl 
içinde yüzde lÜZ '\'e bir takım şube
lerde ise yüzde üç yüz nisbetinde 
görülen terakkinin, inkişafın sebep
lerini gösterdi. 

Sıra, nihayet Biyoloji Enstitüsü • 
ne gelmişti. Bir genç üniversiteli yü
reği gibi temiz görünen o yeni mü • 
esseseye doğru yol alıyorduk. Ara • 
mızda geçmiş yılların acı hatıraları

nı yad edenler ve bu günün kıymeti
ni o tahattürle daha iyi anlayanlar 
vardı. Çünkü Biyoloji Enstitil~U meş
hur Bekirağa bölüğiinün yerine ya • 
pılmıştı. 

Bekirağa hölüğii? ... Bir zamanlar 

orası hürriyet düşkünlerinin atıldı

tı yerdi, korkunç bir zindandı. Kafi

le arasın~a bulunan Hüseyin Cahit 

Yalçın da o zindana bir vakitler mi

safir edildiğinden bize hatıralarını 

hikaye ediyor '\'c mahpesin yerin -

de yükselen ilim miiessesesini büyük 

bir heyecanla selamlıyordu. 

Fakat orada, Biyoloji Enstitüsü • 

nün bulunduğu yerde ağır bir koku 

vardı ve bu koku gökten dökülüyor

du. Hepimiz, muztarip bir hayret i

çinde sayın rektöre bakarak, sakit 

sakit sorduk: 

- Bu koku ne? 

Elemimizi '\'e hayretimizi anla • 

yan Bay Cemil gamlı gamlı anlatt: 

Müzeler 
İdaresinde 

Değişiklik 

Umum Müdürlük iki 
Teşkilata Ayrılıyor 

Maarif Vekaleti, şimdiye kadar he
sap ve tediyesi lstanbul maarif mü
dil::-lüğüne bağlı olan İstanbul müze
lerini bir hazirandan itibaren üniver
site muhasebeciliğine bağlamıştır. 

Bundan sonra müze memurları ma 
a~lannı yüksek mekteplar muhasebe
ciliğinden alacaklardır. Haber aldığı
mıza göre Maarif Vekfı.l~ti Istanbul 
müzelerini ikiye ayıran bir projeyi 
daha tetkik etmektedir. Yeni projeye 
göre Istanbul Müzeler umum müdür
lüğü lağvedilerek arkeoloji, şarkı ka
dim ve Ayasofya müzeleri asarı ati
ka müzesine, Türk ve Islfım eserleri 
müzesi de Topkapı .sarayı müzesine 
bağlanacaktır. Müzeler mütehassısı 

Remzi Oğuzun riyasetinde c;alışan ve 
Ayasofya müzesine alınacak eserleri 
ayıran komisyon faaliyetlerine de
vam etmektedir. Ayasofya müzesine 
Osmanlı eserlerinin alınıp alınmıya
cnğı henüz katiyeile tesbit edilmiş 

değildir. Bir Bizans mabedine Os
manlı eserlerinin alınmasını münasip 
görmiyenler vardır. Bununla beraber 
bu husustaki son kararı Maarif Vc
kfileti-verecektir. Şimdilik bunlar bir 
tahmin mahiyetinden ileri geçmemek 
tedir. 

MOTEFERRIK: 

ispanyada Dövüıen Ruslar 
ispanya dahili harbind~ bulunup 

esir düşen 80 Rus muharlbi dün öğle
yin saat 12.30 da ltalyan bandıralı 

Citta di Bari vapurile limanımıza 

aelmltl-rcllr. 9unlar nhtımda Sov
yet başkonsolosu Georgie! ile konso-
losluk erkanı ve memurları tarafın
dan karşılanmışlar ve kendi!erin~ bu
ketler verilmiştir. Başkonsoloc; mu
hariplere bir de ziyafet vermiştir. 

Bunlar bugün Sovyet bandıralı Ar
menia vapurile Rusyaya hareket ede-
ceklerdir. _J 

Tapuda Tayinler 
Beyor.ıu tapu sicil muhafızı Talat 

Diyarbakır tapu grup müdürlüğüne, 
Kadıköy sicil muhafızı Yakup Be
yoğlu sicil muhaiızlığına, Eyüp sicil 
muhafızı Eşref Kadıköy sicil mnha
fızlığma naklen tayin edilmişlerdir. 

9 uncu lıletme Müdürlüğü 
Devlet demiryolları 9 uncu işlet-

TAN 

RESiMLERi: Sovyef Sergisi A~ılırken 

Ankarada Sovyet kitap ve fotoğraf sergisi açılırken So,·yet Sefiri ve l\faarif Vekili nutuklarını okuyorlnr 

Vali izahat Veriyor: 

Açıkta Kalan Memurları 
Açıklara )' erleştireceğiz 

939 senesi belediye bütçcsinir. tat
biki dolayısile açıkta kalmq memur
lardan bir kısmı da dün belediyeye 
müracaat ederek kendi vaziyetlerini 
öğrenmek istemişlerdir. Bu memur
ların vaziyeti hakkında ne yapılaca-

ğını soran bir muharririmizc vali ve 
belediye reisi Lutf i Kırdar şu izaha
tı vermiştir: 

"- Istanbul belediye ve hususi i
daresinin 939 - 940 bütçesini hazu
larken h1zmete nazaran geniş tutul
muş olan kadrolarda bir ktsım tasar
ruflar yapmı§tık. Bütçenin meriyet 
mevkiine girdiği bir hazirandan itiba 
ren bir kısım memurlarımız bizzaru

-re kadro harici kaldılar. Her çıkan 
memur, nihayet bir aile sahibidir. 
Vaziyetlerini anlıyor ve tak-:lır edi-
yoruz. 

' Buna rağmen düşünmek lazrındır 
ki, belediyeler, orada oturım insan
ların müşterek beledi ve medeni hiı-

Kimsenin 
lsiırabına 
Meydan 

Verilmiyecek 
metlerini görmek, beldenin umranı

nı temin etmek için kurulmuş mLi
esseselerdir. Tesis maksadı namına 
ortaya kafi dercceae ı~ ÇlKaı aıııaı:-

tarmak için icap eden biitün tedbir
leri de aldık. Aylardanberi k:ıti za
ruıet olmadıkça münhallere kimseyi 
almıyorduk. Bu sayede bir kısım ar
kadaşlarımız açık yerlere yerleştiril
mişlerdir. Kalanlar da hemen sefale
te atılmış değillerdir. Maaşhlardan 

müddetlerini dolduranlar tekaüt edil 

mişlerdir. Diğerlerine açık maaşı i

çin bütçeye tahsisat konmuştur. Uc

rctliler yardım sandığından, kendile

rini hiç değilse, üç. dört ay geçindir~ 

bilecek para alar.ııklRrdır. 
Bir taraftan da memurin müdür-

lüğüne emir verilmiştir· Açıkta kalan 

lar kafa ve beden kabiliyetlerine ve 
fazla memurlara sarfetmek şüphesiz 
doğru olamazdı. Noktai hareketimiz- hizmet müddetlerine göre tasnife ta-

kcn, bu uğurda sarfedilmesi 18zım 
gelen paraları bürolara doldurulmuş 

de esas maksadı velevki çok insani bi tutularak bir liste tanzim ettiril

olan hislere feda edemezdik. miştir. Bundan sonra da vuku bula-
Esasta bu kadar haklı olmakla be- cak münhalata peyderpey tayin edi-

raber şahsen kabahatsiz olan memur- lecekler ve kimsenin ıstırabına yer 
larımızı düşecekleri müşkülattan kur verilmiyecektlr . ., 

Aliimeti Farika 
Nizamnamesi 
Hazirlanıgor 

ONlVERSITEDE : 

Bir Konferans Yerildi 
Şehrimizde bulunan Paris üniver

sitesi devletler hukuku profesörü 

De Lapradelle, dün akşam saat 17 de 

Hukuk fakültesinde (Devletler umu

mi hukukunun roüesscıre halinde in

kişufı) adlı bir konferans vermiştir. 
Konferanstan evvel Rektör Cemil 
Bilscl bir takdim hitabesi vermiştir. 

Bir müddet evvel bazı yerli ku-ıönüne geçecektir. 

Askert Kamplar 

3 - 6 - 939 

Bir Günde 
Uç Kanlı 
Dövüş 

Oc; Hadisede Oc; 
Kişi Yaralandı 

-

Sirkecide oturan Ahmet ile arkn· 
daşlarından Seyyar ve M~hme~ ara· 
sırıda !larhoşluk yüzünden çıkan kav
gada her üçü de biribirlerinı dövdük
leri gibi bunlardan Mehmet kavgayı 
ayırmak istiyen diğer Mehmedi çakı 
ile başından yaralamıştır. Yaralı b:ı5" 
taneye kaldırılmış, suçlular yakalan· 
mıştır. * Dün Beşiktaşta Yıldız mahalle-
sinde ot,uran Rifat ile bir kadın me-
!;:e]esidetı dolayı araları açık olan A.r
tin, Aram, Agop, Jirair ve Vasil i
simli beş genç aralftnda kavga çıkm1Ş. 
tır. Hepsi birden Rifatl adamakılll 
dövdükten başka, bunlardan Artin, 
ayrıca bıçakla vücudünün muhtelif 
ye::-lerinden yaralamıştır. Yaralı Be-
yoğlu hastanesine kaldınlnnş, suçlu· 
lar yakalanmıştır. 
* Beşiktaşta oturan Ahmet ile ar

kadaşı Mustafa arasında çıkan kav
gada her ikisi de biriblrlerini dÖV'" 
dükleri gibi bunlardan Mustafa eli
ne geçirdiği bir demirle Ahmedi bll· 
şmdan yaralamıştır. Yaralı tedavi al· 
tına alınmış, Mustafa yakalanmıştır. 

BELEDiYEDE : 

Taksimde Yapılacak Gazino 
Taksim bahçesinde yapılacak Asri 

gazinoya ait keşüname üzerindelci 

tetkikat bitmiştir. Gazinonun 179 bifl 

liraya mal olacağı tesbit edilmiştir· 
Gı..zino, 1'000 kişi istiap edecek geniş· 
ı•11 '- ___ , _ , • , t 1 ___..., 

:ı ihtiva edecektir. Ga'Zinonun inşa., 
tı 15 teşrinievvelde ikmal ediı.erel' 
belediyeye teslim edilecektir. Yetıl 
gazino Cümhuriyet bayramında me
rasimle açılacaktır. 

Gazinonun önünde yapılacak olsl'I 

17 metre kutrundaki havuzun da dı.ırı 
den itibaren keşifnamesiniıı hazırları· 
masına ba~lanmıştır. 

Denize Glrllemiyecek 
Yerler 

Geçen sene olduğu gibi, be)ed11
8 

bu sene de akıntı, girdap ve lağıın "' 
lan sahil mıntakalannda halkın derıi' 
ze girmemesini temin için buralat' 

tehlike levhaları astırmıya karar .,er• 

mi§tir. 

Stadyom Proiesi Hazır 
Dolmabahçede yapılacak stad)'O' 

ma ait planın tanzimini üzerine al•~ 
ltalyan mimarı Vietti Violi, 7 baP 

- Bacasını gördüğünüz §U bina 

hlr fabrikadır, bir çok şeyler izabe 

etmektedir ''e bu sebeple ocağından 

daima zehirli bir duman yüksel • 

mektedir. Madeni zerrelerle dolu o

lan bu zehirli dumanı teneffüse mec

bur kalan talebemizin sıhhatinden 

endişelenip duruyoruz, fakat yazma

dan, çizmeden bir netice elde edeme

dik. Talebemizi fabrika dumanı yut

maktan kurtaramadık. 

O giindenberi tam sekiz ay geçti, 

uamızda bulunan muharrirlerden bir 

kaçı son seçimde mebwı oldu, İstan -

bul sokaklarından bir kısmı asfalta 

~evrildi, Yenicaminin önü açıldı, hu

lisa bir hayli yenilikler vukua gel -

ıli. Fakat bugün Köprüden geçerken 

baktım: O hain baca yine yerindey -

di, aziz iinlversitelilerin nezih ym·a

luına yine fosur fosur zehir dökii -

yordu. 

me müdürü Nusret, Kayseri dördün
c!.i. işletme müdürlüğüne, 9 uncu iş
letme yol başmüfettişi Muınffe.ı.· ikin
ci işletme başmüfettişliğine, ikinci 
işletme müdürü Tahsin beşinci işlet
me müdürlüğüne, beşinci işletme 

müdürü Necdet ikinci işletınt'3 müdiir 
liiğüne, Kayseri 9 uncu işletme mii
dlirü de Devlet Demiryolları 9 uncu 
işlE>tme müdürlüğune nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 

Yeni Adliye Sarayı 
Müdtieiumumi Hikmet Onat evvel

ki gün yeni yapılacak adliye sarayı 
planını hazırlıyan mühendisle bera
ber hapishaneye giderek tetkikat yap 
mıştır. Ankaradan gelen haberlere 
göre inşaata ~akında b:ışlanacaktrr. 

maşlara ecnebi mamulatı markalar Tetkikat yakında ikmal ~dilerek 
vurularak piyasada satıldığı ve bu Devlet Şiıraııına gönderilecek ve ali 
hususta İktısat Vekaletince tetkikat tasdikten ~aktıktan sonra meriyet 
yapıldığı yazılmıştı. mevkiine girecektir. 

Haber aldığımıza göre İktıııat Ve
kaleti yerli mallarımızı rağb~tten dü 
~iirecek mahiyette bir çok mahzurla
n olan mUmasil hallerin önüne geç
mek için bir alameti farika nizamna
meııi hazırlamağa baılamıştır. 

Nizamname projesi gayri meşru 

rekabetlerle milli iktısadiyatımızı 

sarsacak mahiyette hareketlerin de 

Bir Amerikah Profesör 
Nevyorktaki Columbia üniversite

sinde Slav dilleri profesörü Manning 
dün Sofyadan şehrimize gelmiştir. 

Profesör Sofya üniversitesinin yıldö.. 
nümü merasiminde bulunmuş ve o
rada bir de konferans vermiştir. Bir 
kaç gün sonra dönecektir. 

Bu sene iki devre üzerıne tertip e
dilen üniversite kamplarının 1 tem
muzda olan birinci devresine eczacı, 
dişçi, mühendis, güzel sanatler, iktı
sat, hukuk ve yüksek ticaret talebe
leri, 5 ağustosta olan ikinci devresine 
de tıp, askeri tıp, fen fakültesi ve e
debiyat fakültesi talebeleri girecek
tir. Bu sene kampların Pendikte ya
pılması muhtemeldir. 

st· 
randa şehrimize gelecektir. Miı:tl 
belediyeye gönderdiği bır mektuP~ 
stadyoma ait planı bitirdiğini ve t 
haziranda lstanbula gelirken bera~ 
getireceğini bildirmiştir. Beled1~ 
bütçesi de tasdik edılmiş bulun~ 
ğundan plan gelir gelmez derhal 
bikatına geçilecektir. 

TAK V 1 M ve HAY• 

3 Haziran 1939 
CUMARTESi 

Beş bin üniversiteliyi zehirlemek

ten kurtarmak için bir fabrikayı ba§· 

ka yere kaldırmak caiz değil midir 

ki bu facia hala de\'am edip gidiyor? 
Sayın valiye sormak isterim. 

Bükreı Jimnastik Şenlikleri 
Altı haziranda Bukreşte yapılacak 

olnn jimnastik şenliklerinde memle
ketimizi temsil edecek heyet dün ak
şam Köstenceye hareket etmiştir. 
Heyet, Rahmi Apakın riyasetinde ol
mak üzere Beden Terbiyesi Gepel Di
rekörlüğü sekreteri Cemal Gökdnğ i
le Mnarif Vekilliği Beden Terbiyesi 
direkorü Vildan Aşirdcn ibarettir· 
Bükreşteki jimnastik şenlikleri üç 
tun sürecektir. 

S U A L 

S - Zahire borsalanna gelen 
malların mıktannı alakadarlara 
bildirmek usulden deill midir? 

C - Zahire borsaları nizam -
namesi mucibince satılmak için 
borsaya kaydedilen, borsaya dahil 
her nevi mahsulün, mevrudatı ile 
satılını~ olan mıktarlann borsala -
nn resmi bülteni ile allkadarlara 
bildirilmesi usuldendir. İstanbul 
borsası bu usule tamamen riayet 

etmektedir. 

• S - Mevsim dolayısıyle gülle • 
rin yeni sürgünleriyle filizlerin ''e 
goncelerin üzerinde bliyük zarar -

KARILERIMIZIN 

Jar yapan yeşil gül bitlerinin im
hası için en iyi çare nedir? 

C - Püseran denilen bu bitler 
çok kolay çoğalırlar. Bir dölden 
binlerce bit hasıl olur. En iyi çare 
güneşsiz bir zamanda, sabah veya 
akşam üzeri bunların üzerine filit 
püskürgeci ile ilaç serpmektir. İla
cın hazırlanması kolaydır. Bir kilo 
su içinde on gram arap sabununu i
yice eritmeli, üzerine bir kahve fin 
canı adi zeytin yağdan azar azar 
döküp iyice karıştırmalıdır. 

Bu ilacı bitlerin üzerine serp -
melidir. Haftada iki defa ilacı tek 
rarlarsanız hepsini öldürmüş olur-

SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

sunuz. Ölen bitlerin rengi siyahla
şır. 

• 

CEVAP 
edilmektedir. Tecrübeler yüzde 95 

S - Doluya karşı hiç bir mü • muvaffak olmuştur. 
dafaa çaresi keşfolunmamış mıdır? • 

C - Doluya karşı çare yok de- S - Dünyaca tanınmış adam -
ğildir. En son yapılan tecrübelere lar içbıde en çok sigara içen kim· 
göre dolunun yağmasını menede - dir v·e günde kaç aicara içer? 
cek tedbirler bulunabilmiştir. Bu C -Tanınmıf adamlardan en 
tecrübelerde dolu bulutlannı par- çok sigara içen eski Fransız Baş -
çalamak ve yağışı menetmek müm vekili M. Lavaldir. Bu zatın çalış.. 
kün olmuştur. Bulutlan parçala - ma saatlerinin hiç bir dakikasın -
mak için Fransada hususi toplar i- da bile dudaklarından sigarasını 
mal olunmuştur. Bu toplarla bulut- eksik ettiği görülm Ve gün 
ların üzerine dehşetli bir tazyık de içtiği sigara adedi 1'ji on\l tıe • 
yapılmakta ve parçalanması temin cavüz eder. 

8 ıncı ay Gün: 30 

Arabt: 1358 
Rebiillahar: 15 
Güneıı: 4.31 - Öğle: 
İkindi: 16.12 - Akşam: 

Yatsı: 21.34 - lmsdk: 

- Hava Vaziyeti ~ 
Ye§llköy Meteoroloji lstasyonundatl ~ 

nan malılmata göre, hava yurdun ı1 
ve Cenubu Şarki bölgele.rinde bullJ f. 
diler bölgelerde kapalı ve yer yf!Jt /., 
lıılı geçmiı, rüzglrlar Trakya ve JC / 
ll bölgele.rinde Şimall, Egede Garbi. rl 
ter bölgelerde Cenubt istlkamettetı 
kuvvette esmiştir. 

DOn f stanbulda hava kapalı g~~ 
rOzglr Şimalden saniyede 7 - 9 ı11.Ai 
luzla esmiştir. Saat 14 te hava ıv~· " 
1007,1 milibar idi. Sühunet en yil 
24,0 ve en dilıilk 16,6 santigrat 01 

kaydedilmiştir • 

• 
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( BUGÜ N-f 
Lübnanın 
istiklali 

Yazan: Omer Rıza DOCRU L 

Lübnan gazetelerinde okudutu -
muza göre Lübnanlılar geçen 

ayın sonlarında istiklillerinin 13 ün
cü yd dönümünü kutlamışlar. Çün
kü Lübnanın istiklali 1926 senesinde 
ilin olunmuştur. Lübnan gazeteleri
nin bu münasebetle yazdıklan yazı • 
lar derin bir memnuniyetsizlik ve 
hayal inkisan ifade etmektedir. Bey
:rutun en belli başlı gazetelerinden 
olan "Savtülahrar" ın bu münase -
betle yazdığı başmakale, acı feryat
larla doludur. Bu gazeteye göre Lüb 
nanda yeni rejimin ilanı ile Lübna
llın mutlakiyetten kurtulması, haki
nıiyet, hürriyet ve istiklal içinde ya
laması bekleniyordu. Halbuki on üç 
lenelik tecrübe bunlann birini de 
re:rçekleştirmemiş ve memlekette 
hiç bir şey değişmemiş, memleketin 
Yeni bir esas kanuna kavuşması o • 
nu şahsi hakimiyetten koruyamamış
tır. Ayni gazete kabahatin Lübnan 
eaas kanununda olmadığını anlatır • 
ken daha acı sözler söylüyor. Ona 
ICSre "yapılan hataların, umumi sah
llede temsil olunan komedilerin, yük 
lek makamların imme işlerine yap
tıklan müdahalelerin, hürriyetleri 
tatil etmenin, rey sahiplerine teca • 
\1lz etmenin mesulil ana yasa değil
dir. Mesul olanlar ana yasayı tatbik 
etnıeleri lazım geldili halde umumi 
1'1enafii ve mükelleflerin paralannı 
istismar eden, dost ve arkadaşların 
llıenfaatlerini koruyan ve Lübnan 
tiimhuriyetinl "Arkadaşlar cümbu -
liYeti yapan, milli hakimiyeti mü • 
'ebJmasız bir isim haline getiren ve 
herkesi Adeta ana yasadan ve milli 
1'&kirniyetten iğrendiren kimseler -
di:r." 

1 
Berutlu arkadaşımız biltün bun • 

arı ıöyledikt-en sonra şu neticeye 
"arıyor: 

llıe·~ azb·et bu Nkilde devam ede • 
d &, \.llifkif manaa ue ısukıaıın aynı 
lf~nı altında yaşaması imkansızdır. 
hı ldrniyet ya memleket evlatlanna 
raJulmalı, yahut mandaterler me

~1lliyett Üzerlerine alarak memleketi 

ı iç olmazsa israftan kurtarmalıdır -
ar. 

d Bütün bunlar acı bir yesin ifa • 
eleridir. Fakat Lübnanlı arkadap • 

laıııın "İstiklal ile esaret bir arada 
~8'8Yaınaz" tarzında sövledig~ i söz 
llat• • ı bir hakikati ifade ediyor. 

d latiklil ile esaret bir arada yasa-
t nı -

'alt 1
•. ~rada bunlann ikisi değil, an-

la hırı yaıar. O da esarettir. Arap
~·rın eski bir sözü vardır: "İki zıt 
ı:: •raya gelemez." istiklal ile esaret 

... • birbirine taban tabana zıt •evler •r '11 • 

l'ıtıı l'e onun için beraber yaşamala -
a İmkan yoktur. 

fe l.tibnanlrların bu cferin ve içli 
da~adı, onlann istiklal namı altında 
ta 1 esaret hayatı sürdüklerini anla-

" bir itiraftır. 
tel ltoınşularımıza acımamak elden 
d,_ı."'ez, Fakat komşulanmızın biraz 

l~i~ Uyanık, daha .şuurlu, daha bir
~Jı:ı Yaşamaları, dın, mezhep ayrı -
dtadarını unutarak; tayfa, kabile hu
ili llnu çiğniyerek milli vahdetleri -
~ &aflanılamalan lcabeder. Çünkü 

>et~ 0 zaman hakiki istiklale ehli • 
azanırlar. 

tit 'toksa müslilman hiristiyan, ye
t«!' alevt, nasri, dilrzl ve daha bir sü
~ .. 11•nılar altında milli vahdetlerini 
ha ~:l~dıkça bugünkü Suriyeden da-

rı ridemezler. 
tuh 

teı.ı . nanda tutulan usul cilmhur • 

Kudüste 
Yeni Tedhiş 
Hareketi 
~ 

1700 Telefon Hatta 

Tahrip Edildi, Ölenler 

ve Yaralananlar Var 
Kudüs, 2 (A. A.) - Filistin arap

larının büyük bir kısmı, mücadele -
den usanmış bir vaziyettedir. Bun -
lar, Beyaz kitabın bütün arap istek -
lerini yerine getirmemekle beraber 
yahudi genişlemesine mani olduğu 

mütaleasmı ileri sürüyorlar. 
Diğer taraftan mutedil yahudi -

ler de, bir arap - yahudi teşriki mesai 
si lehinde cereyan uyandırmak için 
uğraşıyorlar. Hükumet, bu temayül -
lerden istifade ederek Beyaz Kitabın 
tatbikini hazırlamaktadır. Mezkur 
kitabın muhteviyatını İngilterenin 
tatbike arzetmiş olması, arap ve ya
hudiler üzerinde tesir yapmıştır. 

Çünkü bunlar mücadelelerinin niha
yet akamete mahkum olduğunu an -
lamağa başlamışlardır. Maamafih va
ziyeti kati olarak muhakeme etmek 
için daha bir kaç gün beklemek la -
zımdır. 

Bu sabah şehrin dört muhtelif 
yerinde dört bomba patlamıştır. Bun 
lardan üçü, telefon şebekesinin üç 
birleşme noktasına yer altında pat -
layarak şebekenin yansı demek olan 
1700 telefon hattını tahrip etmiştir. 

Dördüncü bomba, Yafa kapısında 
patlayarak dört kişinin ölmesine ve 
10 kişinin yaralanmasına sebep ol -
muştur. 

İki kişi olan suikastçılar kaçmağa 
muvaffak olmuşlardır. Beyaz Kitaba 
lre,.._ --.'"11-t• ·-1.. •• ..J.n • ...ı..,. -.ranl ";.,.. +-

zahürü olduğu zannolunmaktadır. 
Ölüler arasında bir arap polis onbaşı
sı, yaralılar arasında da bir İngiliz 
polis komiseri vardır. 

Prens Paul 
Hitlerle Görüştü 
Berlin, 2 (Hususi) -- Yugoslavya 

Kral Naibi Prens Pol, dün, Hariciye 
Nazırı Markoviç ile beraber, Bitleri 
ziyaret etmiş ve Her Hitler ziyareti 
ıade etmiştir. 

Her Hitler misafirleri şerefine dtin 
verdıği ziyafette bir nutuk söylemiş, 
.Almanyanın Yugoslavya ile münase
betlerini sağlamlamak ve genişlet
mek istediğini ve Yugoslavya hürri
yet ve istiklaline ve hududuna hür
met gösterdiğini anlatmış ve bugün 
iki memleketin çok iyi komşu olduk-
13rını tebarüz ettirmiştir. 

Hariciye Vekilimizin 

Beyanatı 

Tahrif Edilmiı 

TAN 

Bulgaristan, Sulh Cephesi 
Ve Balkan Antantına 

Neden iştirak . Etmiyor 
Bulgar Başvekili ''Biıkaç KiLometrelik Toprağın 
Bize Ter ki Bütün M ese/eler i Haile Kafidir,, Digor 

Bulgar Başvekili Köseiva -
nofu Dobrica hududunda 

Romanya jandarması tarafın -
dan vurulan yirmi Bulgar eşki
yası ıçın talebelerin nümayiş 
yaptıkları bir günde ziyaret et-

patılmasına imkan var mıdır? Fakat 
şimdilik iki komşu milletin arasını 

açacak halde olan Dobrica hadisesi -
nin iki hükumet arasında başlandığı 
şekilde hal ve fasledilmesine intiza
ren asıl hayati meseleye geçelim. 
Demolırcui ve •ulh taraltarlıfı 

tim. Size şunu katiyen temin edebili-
Hadisenin aslı Bulgarlarca tabi - rim ki, biz komşularımızla tam bir 

aliyle Romanyalılar gibi telakki edi- sulh içinde ve demokrasiyle faaliye
miyordu. Bulgar talebesini atlı po- timizi teşrik ederek emniyet cephe
lisle dağıttılar. Fakat talebenin üs- sinin Balkanlarda da hakkiyle sağ -
tüne atlarını sürüşlerindeki gevşekli- lamlaşmasına samimi olarak tarafta
ği ve işi mülayemetle halletmek ihti- rız. 

yaçlarını görerek polislerle talebenin Fakat tali meseleler ve birkaç ki
o meseleye dair müşterek bir his bes- lometrelik arazi işi için komşuları _ 
lediklerini farketmiştim. mızla bir türlü anlaşmak kabil olamı-

Bulgar başvekili Köseivanof elli yor. 
yaşlarında gözüken ve Fransızcayı 

Dobrica İfİ pek düzgün konuşan bir diplomattır. 
Tahsilini Pariste ikmal etmiş olan bu Vaziyeti iyi izah için ve Dobrlca 
hükumet adamı Dobrica hadisesi için meselesini hakkiyle tenvir edebil -
yapılan bir nümayiş gününe tesadüf mek üzere biraz maziye dönelim. 

eden ziyaretin manasını hemen his - Biliyorsunuz ki Dobrica iki kı -

sederek meseleye doğrudan doğruya sımdır. Biri şimali diğeri cenubi 
girdi. Ve söylemeğe başladı: Dobrica. Cenubi Dobrica Son Balkan 

Bulgar Ba,vekilinin •özleri harbine kadar Bulgaristanda idi. Hal 
Bu betbaht hadiseyi büyütmek bu ki şimali Dobrica 1877 denberi 

niyetinde katiyen değiliz. Hatta mat- Romanyalılardadır. Romanyanın şi

buata bu hususta fazla bir şey yaz - mali Dobricada mühim emeği var -
maması da söylenmiştir. Fakat öyle dır. Orada bir çok şeyler yaptıkları
bir hadisenin tamamiyle örtülmesine nı ve o arazi parçasını tamamiyle 

, . ...... ·~ı.,,_ uı~ ..... uıc;ıuaıı .Ka- lıa'K L-1.likltı ini tasdik ederiz. 

Thetis 
Battığı 

Denizaltısının 
Yer Bulundu 

Kurtarma Ameliyesine 

79 Kişiden Dördü 
Baılanlldı 

Kurtarlldı 

ve 

Londra, 2 (A.A.) - Neşrolunan bir ı yesinde mevcut olmadığını yazmek-
tebliğe göre, bir tecrıibe esnasında ttıdır. ~ 

batan lngiliz Thetis denizaltı gemisi- Amirallik makamından bildirildi-
nin battığı yer tesbit olunmuştur. ğıne göre Great Ormeshoad'ın 14 mil 

açığında bulunan (Thetis' denizaltı 
gemisi mürettebatından -l kişi kurta
rJlmıştır. 

Yalnız cenubi Dobrica hem aha
lisi hem de coğrafi vaziyeti itibarile 
Bulgaristanm tabii hudutları içinde 
bulunması lazım gelen bir parçadır. 
Dobricayı bize iade etmekle Roman -
yalılar büyük bir şey kaybetmiş ol
mazlar. İstihsalatlannın ancak yüz -
de birine tekabül eden mahsulatı bi
ze devretmekle Bulgaristanın biraz 
nefes almasına imkan vermiş olur -
lar. Esasen Dobrica Varnanın hinter
landıdır. Oralanna dayanmadığın -
dan Varna ve Burgaz boğulmuş hal
dedir. 

Yunani•tanJan i.teJilJerimiz 
Yunanistandan onlar için ağza a

lınmağa değmiyecek kadar ehemmi
yetsiz fakat bizim Ege denizine mah
recimizi temin edecek bir arazi par
çasının bize bırakılmasını istiyoruz. 

Sırbistanın cenubunu teşkil eden 

koca Makedonya kıtasını Yugoslav -

ya ile ebedi bir sulh paktı imzala -

mak için terketmiş değil miyiz? 

Türkiye ile Ja.tluk 
Türkiye ile de Edirneyi bıraka -

rak bir dostluk paktı imzalamadık 

mı? 

Bunlar hüsnüniyetimizi ve sulh 

cephesinin takviyesi arzumuzu isbat 

eden deliller değil midir? 

Komşulanmız için kale alınmağa 

d~cz fakat bizim için hayati zaru
retler halinde olan bir kaç kilometre

Uk arazi yüzünden 70 milyonluk 

müttehit bir Balkan kitlesinin de

mokrasi sulh cephesine iltihakiyle 

Balkanlara karşı çevrilen istila emel 

!erine. hakiki bir set olmasına mani 

olunuyor. 

Dobrica meselesinin tarzı hallini 

ve sureti tesviyesini görüşmek üze -

re temaslara başlamıştık. Son vazi -

yetler malum. 

O gündenberi Dobrica 

yine muallakta kaldı 
meselesi Tahlisiye gemilerinden gelen tel -

graflara göre, denizaltı gemisi l.iver
pool'ün 25 mil açıklarında ve 45 met
re derinlikte yatmaktadtr. Suyun iize 
rine telefon dubasını salıvermiştir. 

Salvar ve Vizilant tahlisiy~ vapur
lan işe ba~lamışlardır. Resmi bir ra
pora göre, denizaltı gemisinde 79 ki
şi vardır. Bunların arasında 20 mü
hE"ndis ve bir de tayyareci mevcut
tur. Içerdeki oksijen cumartesi pazar 
gecesi saat bire kadar kifayet edecek
tir. 

Thetis'in kendi ves1ttile ilerlediği
nt- dair verilmiş olan haber doğru de- ' 
ğildir. Geminin başı 130 ayak suyun 1 
içinde, pupas suyun üstündedir. 

Alman • Danimarka 

Paktının Esasları 

Ankara, 2 (A.A.) - Paris - Soir Kazanın sebepleri hakkında henüz 

Gemide bulunanların berhayat ol

duğuna dair verilen mal(ımat teey
.vüt etmektedir. 4 kişi Davıs tahlisiye 
aleti vasıtasile kurtarı!mışlardır. Bun 
l:ırın arasında beşinci denizaltı filo
tillası kumandanı Ora:n bulunmakta
dıı. 

Kopenhag, 2 (A.A.) - Danimarka 
Hariciye Nazın Munch, dün parla
mentoda, Almanya ile Danimarka 
arasında imza edilen ademi tecavüz 
paktının metnini okumuştur. Pak
tın başlıca hükümleri şunlardır: 

"İki akid taraf hiç bir vesile ile 
biribirine harp ilan etmemeği ta
ahhüt eder. İki taraf ayni zamanda 
Danimarka veya Almanya ya taar _ 

ruz edecek oln üçüncü devletlere de 
yardım etmemeği taahhüt eder. 

gazetesinde intişar etmiş olan bir hiçbir ıey bilinmiyor. Denizaltı ge
yazıda Hariciye Vekilimize atfedi- misinin, batmış bir vapura çarptığı 
len beyanat hakikate tevafuk etmi- ''C bütün elektrik tesisatının bozuldu
yen cihetleri ihtiva etmekte ve ay- ğu zannediliyor. 
kın bir ruh ve mAnada tertip edil- Bütün sabah gazeteleri bu kaza ile 
miş bulunmakta olduğu cihetle bu meşgul olmakta ve geçenlerde batan 
yazmın Hariciye Vekilimiziıı fikir Amerikan (Squalus) denizaltı gem!· 
ve mütalaalarına uygun olmadığını j ~ind~~ileri kurtarmak için. ~ullanıla~ 
beyana Anadolu Ajansı mezundur. tahlısıye balonlarının Ingılız bahrı-

Oram, derhal kurtarma ameliyatı
nı idare etmiye başlamıştır. Tahtel -
bahirin de kurtarılacağı ümit edil: 
mektedir. 

Dalgıçlar Thetis'in kaburgasına İki taraf biribirinin harbine işti-
~urma~ sureti)~ gem.inin müretteba- rak eden herhangi bir devlete mal 
tıle daıma temıs halınde bulunmak-! satmakta serbest olduğunu tasdık e-
tadırlar. d er.,, 

Trende 
Müşahedeler 

Yazan: B. FELEK 

A nkarada idim. Ayda birkaç gün 
gidip geliyorum. Ben ekseri 

trende müşahedeler yaparım. Lakin, 
gece giden, gece dönen trende ne 
müşahede edebilirim? Bu sefer, dö • 
nerken ekspres yerine ikinci treni 
tercih ettim. Arifiyeden beriye olan 
yerleri gündüz gözü ile göreyim diye. 

Giderken Arnavutluk sarayma 
mensup bir zatın kompartıman ar • 
kadaşlığı ile begam oldum. 

Bana fasılasız olarak politikadan 
bahsetti. Tabii Almanlardan, İtal • 
yanlardan ve İngilizlerden. 

Ben bezdim, o bczmedi. Gördüm: 
Her siyasi gurbetzcdenin teselll s•iı· 
nağı bu politika görüşmeleridir. Be -
yaz Ruslarda da uzun zaman bu de
vam etmişti. 

Dönüşte askerlik hizmetini ifaya 
davet edilmiş olan bir İngiliz talebe 
ile yolculuk ettim. 

du: 
Bana ilk yaptığı mülahaza şu ol-

- Ağaç yok. 
- İlerde nrdır, dedim. 
Benim de ona sorduğum ilk sual: 
- Askerlik hakkındaki fikriniz! 

Oldu. 
Beklemediğim bir cevap verdi: 
- Bu karar iki sene evvel veril -

meliydi. Geç bile kaldı. 
İngilizlerin gençleri, kartlann -

dan daha lakırdm olur. 
Berikiler yaşlandıkça İngilizleıi· 

yor \•e susuyorlar. 
Bir İngiliz neleri hllmez diye sit

tinsene düşünseniz bulamazsınız. 
"Dut" u bilmiyor. Lakin adını bi

liyor. Gramer kaidelerine dikkat e -
derek görüştüğü Fransızcasiyle bu 
yemişin yalnız ismini işittiğini söyle
diği sırada gözüne bir leylek ilişti: 

- fngilterede bir asırdanberi nes 
li kesilmiş bir kuş, dedi. 

İddiasına göre, fabrika dumanla
nndan dolayı ingiltereye gelmez ol -
muşlar. 

Garip şey. Bizde de leylekler es· 
ki ve yüksek mutfak bacalarına ya -
valarlar. Demek ki İngiltere leylek· 
leri, dumandan bıkmışlar, bizimkiler 
de bilakis bacaya aşık. 

Yolda çok leylek gördilk. Kup 
benzemesi için leyleğin bacağını ve 
gagasını kesen Nasrettin Hocaya ben 
pek hak vermedim doğrusu. 

Pekala kuş. Göbeğine kadar • gö
beği de yoktura. • Çamura batan ör
değe mi benzeyeydi! 

Ha, az kaldı unutacaktım. Leylek 
lifından aklıma geldi. N~dir bu ktı§ 
kısmının yükseklere olan rağbeti! 

Kartaldan ispinoza kadar. Hepsi 
de yuvayı yüksekte yapar. İçlerinde 
en mıymıntısı görünen tavuk, yük -
sekte tüner. Hiç biri mesela, kedi ıl· 
bl hatta bir arslan gibi jnsanlann o
turdufu seviyeye inmek istemez. 
Uçarılıktan mı, kaçarılıktan mı, hap 
nlıktan mı? 

* Bizde hasada başlamışlar. Genç 
lngilizin rivayetine göre, orada daha 
buğday ekilmemiş. Demek ki, bu ba
kımdan biz ilerdeyiz. Kompartıman 
arkadaşım, Ankaraya giderken lstan
bulda ancak bir gece kalmış. Şimdi 
de bir gece kaldıktan sonra Atinaya 
gidiyor. Oradan da İngiltereye dö • 
necek. 

Adalan gösterdi: 
- Güzel olmalı, dedi. 
- Çok güzeldir, dedim. 
- Hep eilence yerleridir, defil 

mi? Dedi. 

Derhal İngiltere sahillerine ya • 
kın "Akada" gibi adalarda bir çok 
eğlence yerleri ve oteller bulundutu
nu hatırladım. Ve güzel bir yalan 

lıtllt 11111 
hlristiyan ve başvekilin müs

lltıı;11 olması oldufuna göre orada 
ti ap Vahdetin henüz teessüs etınedi-

aşikirdır. HADİSELERİN i YÜZÜ ---·--------- söyledim: 
Oııu · 

"eı b 
11 ıçin Lübnanlıların biran ev • Harp lıorlaısu ve bularan Jolavı•ile bir müdtlet-

llttiaı·~ 8Yrılıkları bertaraf ederek " 
t1111r:~•nı, hiristiyanı değil, milli tenberi limanlardan ayrrlmıyan aeyahat vapur-
"'•••rı ~tnıln edecek bir siyaset tut- ları telırar laaliyete geçmiflerJir. Bu laalta için-
llıt~1 ıcabeder. Yoksa vaziyetleri Je yalnız /ngiltereJen AkJenize aeyyala getirmek 

• İlal~·a, Brener geçidine gitmek üzere Komadan hudu

rlıt kanar geniş bir otostrat yaptırmaia karar ver

miştir. Bu yola derhal başlanacak ve 10,000 işçi ça
lıştınlacaktır. 

~er~z ve bütün tikiyetleri bo§8 üzere bq büyült uapur lrallmaıfhr. Bu vapurlann 
_ ~ laareltete lxıflaman AvrupaJa harp lıorlnuunun * 
~===·=S, A= .. =.=.H= •• A=.= •• =E •• = •• =L. =E •• R=.=.= •• =.f malJığına Jelôlet eder. * 9 Polonyaya uerilen garantinin alıerliltçe ne su-

retle tatbik edileceğini mma/tere etmelı üzere 

.\Iıtıa • ... ... ... • • bpanyadan İtalyaya dönen 19,000 asker içinde üç ta- · V arfOVaya giden /ngili: akeri heyeti ipini bitir-
ltı~ n deniz sporlan cemiyeti, Te-m- bu' lapanyol askeri vardır. Bunlar 4 Apstosta Roma. mİftİr. Bu laalta LonJraya Jönecelıtir. Rornan-
>trıeıa lienby'de yapılacak olan kayık da yapılacak resmi geçitte bulunduktan sonra, Tra-
ıııl lttı'r tına iştirak etm•m•lie karar ver- ~ J d rfl vnvn llerilen oarantinı"n tatbı"Jı f•Jılı•nı" lronn-aL ~ · c 1 " '"6 ı uu un ıön e ecektir. Bu hareket, İspanyanın Der- ,,_,,_ • .. 97••• "' 

L ..\lıtı enı Yet, hali hazırda ngiltere U. R "h ri il k üure Je bu halta bir Rum- ,,..L•rı" la•v•tı" Lon-
,tı~ıı. •n:va arasındaki ıılyasl mUnase- - oma mı ve e as eri ittifak yapacatma delil .... -"'• ... ., .. 

ti it bö:rıe bir lşUrake imkAn verme- ~. Jraya hareket etmi..:r. 
•naıundedlr. .._ _ _. .. ..,...,_~ ... -------------------------------------;.. ______ ..:.;...;,~T~··.:_ ____________ ...J 

- E\'et. Seripa eğlence yeridir. 
Böylec:e iki müttefik milletin iki 

dost ferdi olarak ve birbirlerimizin 
laflarına şaşa şaşa Haydarpaşaya var 
dık. 

İngiltere hava kuvvetlerinde ('alı<J
mak isUyen kadınlann miktarı 1evkallde 
artmaktadır. Mayısın ortalarındanberl 
altmış Yedişer kadından mürekkep yeni
den sekiz müfreze ~kit olunmustur. Da
ha da beş bin kadın muracaat etmiş bu
lunuyor. * Amerika bahriyesine alt bir talim 
tayyaresi Pensacola körfezinde denize 
dilşmOştOr. İçinde bulun n ıkl tayyare 
el ölmOftOr. 
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Dürt Senedir 
Muallimsiz 

RADYO 

Ereğlide Batan Millet Vap~ru 
Muhakemesine Dün Başlandı 

Kapıyi Kırıp 

Hakaret 
Etmişler 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Dinarın Yüreği] köyünden yazılı- Tiirkive Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu yor: 

T. A. Q. 
T. A. P. 

1639 m. 
19,74 m. 
31,70 m. 

183 Kes. 120 KW· 
15195 Kes. 20 K«· 
9456 Kes. 20 KW· 

Dfin Asliye ikinci ticaret mahke
mesinde kanunusaninin ikinci günü 
Karadeniz Ereğlisin°de on yedi kişil~ 
ve hamulesile beraber Benjamen şir
ketinin millet vapurunu batırdığı id
dia olunan Yunan bandırah Nomikos 
vapuru sahiplerinin muhakemesine 
başlandı. Mahkemede Millet vapuru
nun sahibi olan şirket avukatı Leon 
Amaraç, Nomikos vapurunun sahip 
'e acentesini Süleyman Ali Kürkcü, 
Assikirziani sigorta şirketini avukat 
Jak Hatem temsil ediyorlardı. 

mi sahibinin vekili vardır. Gemiye 
izafetle davanın yalnız gemi sahibi
ne tevcihi icap eder. Assikurziani şir
ketinin birlikte davaya hakkı yoktur. 
Çünkü akit dolayısile Millet vapuru 
sahibinin hukukunu istihlif etmiştir. 
Ayrıca dava edebilir. Binaenaleyh 
dP.niz ticaret kanununun esas ve u
Sltle müteallik hükmlerine tevfikan 
şeraiti cami olmıyan dav:t arzuhali
nin iptal edilmesi lazım gelir. 

ca süren münakaşalara yol açtı. Mah 
kE-me karannı vermek için davayı 1 
diğer muhakemelerin sonuna talik ' Sultanahmet sulh birınci ceza mah 
etti ve celse açıldığı zaman heyeti kemesi, di.in Sultanahmetfo oturan 
hakime Nomikos vapuru avukatları- Vtı kiracıları Ismailin odasının kapı
nın itirazlarını reddediyordu. larını kırarak kendisine ve karısına 

Dört sene evvel köylümüz, sevine 
sevine güzel bir mektep binası yap
mıştır. Fakat ne yazık, dört seneden 
beri mektep boş durmaktadır. Her 
sene vilayete müracaat edilip bir 
muallim isteniliyor. Verilen cevap, 
"Tahsisat yoktur" dan ibarettir. 

Binanın, hiç içerisine girilmeden, 
kullanılmadan tamire mühta<; bir ha
le gelmesinden korkuluyor. Bori ta
rafta ise. 120 evli ve 800 nüfuslu o
lan köyümüzde oku mak iştiyakile 

yanan tam 160 çocuk vardır. 

Cuma, 2. 6. 1939 

Cumartesi, 3. 6. 1939 

13.30 Program, 13.35 Müzik (Neşeli mü
zik - PL), 14.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri, 14.10 Turk 
müziği: 1 - Peşrev, 2 - Artakinln kür
dilihicazkar şarkı: (Cismin gibi), 3 - Se
hak: (Çılgınca sevinç), 4 - Kemençe tak

simi, 5 - Faizenln: (Badei vuslat içilsin), 

6 - Şemsettin Ziya: (Ey gonca açıl), 7 _... 

Muhtelif saz eserleri. 14.40 - 15.30 MUzik 
(Karışık program - Pl.), 15.30 Milli küme 

müsabakaları (19 mayıs stadından nak
len). 

Bundan sonra davacı avukatları sövdükleri iddia olunan Hasan, ka
rısı Saime ile Hasanın akrabasından 

Davacılar gemi ve sigorta bedeli o

larak suçlu vapur sa:;.·ıiplerinden 52 

bin lira istiyorlardı. 

Muhakemenin dünkü celsesi ipti
dai itirazların tetkiki için açılmıştı. 
Evvela Nomikos vapurunun avukat
ları söz aldılar ve dtJ1Jıler ki: 

- Türk deniz ticaret kanunu mu

cibince gemi adamlarının kusurun
dan doğan zararlar kanunun 1027 in
ci maddesi mucibince g~mi ve nav
luna teveccüh eder. Davanın şahsen 
gemi sahibi ve acentesi kaptanına 

tevçih edilmesi doğru değildir. Gemi 
bir hukuk mevzuudur. Mademki ge-

350 Liralık Bir 
Dikiş Makinesi 
Yok Olmuş 

Millet vapuru vekilleri ise bu mü
ta leaya şöyle itiraz ettiler: 

- Her iki davacının davalarının 

dayandığı sebepler ayni hadiseden 
doğmuştur. Biz davam1zı Nomikos 
vapuruna tevcih ettik. .Mal sahibi, 
kaptan ve acente aleyhine dava açı
şımız vapuru temsil sıfatiledir. Isti
damızda yolsuzluk yoktur. Esasen 
deniz ticaret kanununun 1302 inci 
maddesini şimdi söylüyorlar.Müdafa
alarını genişletmiye haklan yoktur. 
iptidai itirazlarının reddini istemek
le b e r a b e r vesikalarımızı da 
mahkemeye vereceğiz. Ayrıca tebli
ğe lüzum kalmadan tetkik ederek ce
"aplarını versinler. 

Bu husus, iki taraf arasında uzun-

mahkemeye üç protestoname, batan 
vapurun kasasında bulunan 750 ii
ranın makbuzu ihrakiye vesikala
rım verdi. Daha verilecek bir çok ve
sikalar vardı. Bunları da vermek i-

çin mühlet istediler. Müddeialeyh
ler de bu vesikaları tetkik ettikten 
sonra cevap vereceklerini ileri sür
di.ıkleri için muhakeme tali!t edildi. 

• Mahkeme bundan sonra iki sene 
evvel Capo Pino vapurunu batıran 

Macellanos vapuru aleyhine açılan 
davaya devam etti. Mahkeme ehli
vı..ıkuflara batan vapurdaki buğday 

ve fındık kıymetlerini tesbit ettirmiş
ti. Macellanos vapurunun avukatları 

batan gemi ve hamulesi hakkında 

yapılan keşülere itiraz ediyorlardı. 

Mahkeme bu itirazları reddetti ve 
muhakemeyi dosyanın tetkiki için 9 
hazirana talik etti. 

Arabanın Kapısını Açınca 
Kedilerin Hepsini Salıvermiş 
Üstelik Memurlara da Hakaret Etmiş 

Asliye ikinci ceza mahkemesi, Ka- Sultanahmet sulh birinci ceza mah baya götürüldüklerini görünce daya
namamış. Eline masadı aldığı gibi dı
şarı fırlamış, kedilerini kıskaçtan kur 
tarmak istemiş, kediler kurtulurken 
memurların ellerini, yüzlerini tırma
lamışlar. Omer bununla da iktifa et· 
miyerek arabanın kapılarını açmrş 

ve toplanan yüz kadar kediyi azat 
ctm~.~berJitaş ve civarı kedi is
tilasına uğramış. Omer ayni zaman-

palıçarşıda hurdacılık yapan Muzaf. kemesi dün sabah himayei hayvanat 
ferle Hayriye Macide isminde bir endişesinden doğan ve belediye te
kadınınemniyetini suiistimal ettikleri mizlik memuru Cemal ile Alinin ya
için duruşmalarına başladı. Davacı ralanmasile ve Çemberlitaştn kasap
yerinde Macidenin oğlu vardı. Şikaye lık eden Alinin tokatlanmusEe neti
tini anlatırken: ceienen bir hakaret, dövme ve yara-

- Annem öldü. Ben onun varisi- lama iddiasını tetkik etti. 
yjm. Bir gün annem hmir için bun
lara 350 lira kıymetindeki bir triko
taj makinesi götürmü~. Bunlar ma
kineyi 30 liraya sattık, demişler ve 
koca makineyi yok etmişler, kendi
lerinden davacıyım, diyordu. 

Bundan sonra Maciilenin yeğeni 
Sabahat · şahit olarak dinlendi. Bil
diklerini şöyle anlattı: 

- Makineyi 350 liraya almıştık. 
Bunlar 30 liraya satmışlar. Eve gel-· 
diler, merhum yengeme otuz lira ver
diler. O aldatıldxğını anlayınca mü
teessir oldu, parayı kabul etmedi: 

- Size satma salahiyetini kim 
verdi. Bana makineyi kime satmış
sanız gösteriniz. Alacağım, hatta o 
adama fazla para da vereceğim, de

di. 
Dükkanlarına kadar da beraber 

gittik. Bunlar sattıkları adamı göste
remediler. Bir aralık alanın Anado-
1uya gittiğini söylediler v~ böylece 
makineyi yok ettiler. Makine bugün 
bile 200 lira değerindedır. 

Suçlular: 

Temizlik memurları Cemal ile A
li. belediyeden aldıkları emir uzeri-
ne Tıp fakültesi için sokaklardan ke
di topluyorlarmış. Mektepte kediler 
üzerinde tetkikat yapılac:ıkmı~. Me
murlar ellerinde kıskaçlarla ve ka
palı bir araba ile sokaklard.ı dolaşı
yor ve kedilerin toplu bir halde zi
yaret ettikleri kasap dükkanlarına 

uğruyorlarmış. 

Bunlar, Omerin dükkanın~ da gcl
rnişler. Oradan da iki kedi almışlar. 
Omer bu kedileri seviyor ve besliyor 
muş. Memurların bu hc:ıyvanlan in
safsızca yakalıyarak işkenc~ ile ara-

POLiS: 

da masatla iki memuru ellerinden ve 
yüzlerinden yaralamıştır. 

Kendisi de onlardan tokat yemiş
tir. Dün mahkemede şahitler dinlen
di. Şahit Kirkor oğlu Hayik: 

- Kediler Cemalin elini tırmala
dılar. Cemal de elinin tersile Oınerin 
suratına tokat vurdu, dedi. Diğer şa
hitler Omerin masatla iki memuru 
yaraladığını söylediler. Şahit 1802 
sayılı polis merrıuru gelmemişti. O
nun çağrrılması için muhakeme talik 

edildi. 

DENiZ ve LiMANDA : 

Toprak Altında Kaldı Bir Sandal Parçalandı 
Changirde yol ill$aatında çalı~an lsmail kaptanın idaresindeki deniz 

Faik isminde bir amele ani Ôir toprak mctörü Haliçte Cibali önlerinden ge
kayması neticeı;inde muhte~if yerlerind~n; çerken Ahmedin sandalına çarparak 
yaralanmıştır. Yarnlı Beyoglu hastanesı- parçalamıştır. Sandal içindeki 4 yol-
ne kaldırılmıştır. ·ı Ah t d · d ··k ·· 1 ·· l * Şoför Nlkolanın idaresindeki 3761 cu 1 e me enıze 0 L1 muş erse 
numaralı otomobil Tophaneden geçerken de etraftan yetişenler tarafından kur
o civarda bir aşçı dı.ikkdnında çıraklık tarılmışlardır. 
eden İsmaile çıırparak muhtelif yerlerin
den yaralamıştır. Şoför yakalanmıştır. 

----oı----

Emin ve Mehmedin duruşmalarına 

devam edildi. Şahitler dinlendi. Jlk 
şahit Hatice duyduklarını ve gördük
lerini anlatırken: 

- Ismail evin yukarı katında ki
racıdır. Ev sahibi ile iyi geçinmiyor
lar. Bir gün Hasan, karısı ve taharrı 
memuru olduğunu söyliyen Emin ile 
Mehmet Ismailin katına çıktılar. A
ğız dolusu küfrettiler. Emin: 

- Aç ulan kapıyı, ben memurum, 
şımdi seni sokağa atacağım, Jiye ba
ğırdı. 

Saime ise: 
-Ben dokuz aylık gebeyim. Şimdi 

çocuğumu kapınızın önünde düşüre
ceğim. Sizi on beş sene hapislerde çu
ruteceğim diye lirtir tepiniyordu. 

Sonra kapılara tekme vurdular ve 
kırarak içeriye girdiler, diyordu. 

Suçlular bu şehadeti kabul etmi
yorlardı. 

Şahit Mehmet oğlu Adem ise: 
- Ben iki kişinin yukarıya çıktık

larını ayak seslerinden anladım ama, 
tecavüzlerini, küfürlerini işitmedim. 
Böyle bir şey olsaydı, elbette işitir
dim, dedi. 

Hakim, şahidin poliste verdiği üa.
deyi okudu. Orada hadiseye davacı
ların söyledikleri gibi tamamen suç
luların aleyhine olarak şahadet et
mişti. 

- Bunlarm hangisi doğru? 

Şahit pervasızca cevap verdi: 
- Efendim, poliste yalan söyle

miştim. Şimdi doğrusunu söylüyo-
rum. 

ı.ı.o"l\.ı1.ı...a. u-"-• -t..~..t.. 

- Sen yalan söylemiye utanmıyor 
musun? 

Şahit yere baktı. 
Bundan sonra bir kaç şahit da

ha dinlendi. Hakim bunların yüzleş
tirilmesine lüzum gördü. Ferahfeza 
isminde bir şahit gelmemişti. Onun 
çuğırılması için muhakeme talik edil

di. 

Vinç Kazasile 
Yaralanan 

Hamit Dün Öldü 
Evvelki gün Aksu vapuruna kendi 

kayığından yük vermekte olan Rizeli 
60 yaşında Kamil oğlu Hacı H• mit, 
hır aralık vinçten dökülen demir par
t;~larının altında kalarak ağır suret
te yaralanmış ve Beyo,ğlu hastanesi
ne kaldırılmıştır. Hacı Hamit dün 
hastanede ölmüştür. 

Önümüzdeki tedris yılında ohun 
köyümüze bir muallim \'erilmeli, 
köylünün dört sene evvel özme be
zene yaptığl mektep kapalı kalmak
tan kurtarılmalıdır, 

Yeşil Sahanın istimlaki 
Çocuk bahçesine tahsis edilmek ü

zere, belediye Nişantaşı ile Harbiye 
mektebi arasında. planda yeşil saha 
olarak ayrılan yerden Emlak Banka
sından satın aldığı 5998 metre mu -
rabbaı araziye ait planın hazırlanma
sına başlanmıştır. Plan biter bitmez 
buradaki arsaların tanzimine başla-

Gazi Caddesi istimlaki 
Belediye Gazi caddesinin Pert€v-

niyal lisesi önünden Şehzadcbaşına 
ve oradan da Unkapanma kadar de
vam eden kısım üzerinde yapılacak 
istimlaki tesbit etmiye başlamıştn. 

Bu husustaki tetkikler bittikten ve 
yeni istimlak kanunu da Meclisten 
çıktıktan sonra bu cadde üzerinde İS· 
timlaklere başlanacaktır. 

Tokat· Sivas Maçı 
Sıvas (TAN) - Tokat Gençlerbir

liği davet edilerek buraya gelmiş, 

yapılan futbol maçında Sıvassporu 

3 - 1 yenmiştir. 

19.00 Proıtram, 19.0!i Miizlk (Dans saati 
Pi), 19.30 Ti.irk müziği (Fasıl heyeti), 20.10 
Konuşma (Dış politikıı hftdieleri), 20.25 
Neşeli plftklar - R. 20.30 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.45 
Türk müziği: 1 - Refik Fersan: (Cihanda 
biricik sevdiğim sensin), 2 - Şevki: (Bil
miyorum bana ne oldu), 3 - R. Fersan: 
(Göğsümden kaçıp gittin), 4 - Şemsettin 
Ziya: (Denizin dalgasını dinliyorum). 2ı.oo 
Müzik (Muhtellf seçilmiş beste, şarkı, ,·e 
semailer), 21.20 Temsil (Nedim gece~!, 
Yazan: Ekrem Reşit), 22.00 Haftalık po<; 
ta kutusu (Ecnebi dillerle), 22.30 Milıi!C 
(Kücük orkestra - Şef: Necip Aşkın: 1 ..-
Fried Walter (Rüya) Keman solo ve or
kestra için, 2 - Volgraf' (Kalbimi aşkla 
doldur) ağır vals. 3 - Rahmaninof! (Pre
lude). 4 - Borklewicz (Gavot), 5 - Baff 
(Kavatin). 23.00 Son ajans haberleri ,,e 
yarınki program, 23.15 Esham, tnhvilAt. 
kambiyo - nukut ve ziraat borsası (fiat), 
23.25 - 24 Müzik (Cazband) Pl. 

Doktor Ali Rıdvan 
Haseki hastanesi dahiliye müte 

hassısı kıymetli doktorlar1mızdaJ1 
Ali Rıdvan Peşte ve Viyanada tet· 
kikatta bulunmak üzere bugün !s· 
tanbuldan hareket etmiştir. 

26 - 5 _ 939 tarihinde Ankaradan ve 2 - 5 - 939 tarıhın e aycıa pa
şadan hareket et mek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar
paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yoku kata
rı işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14.05 te hareket ile 
saat 6.55 te Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16.42 de hareket ede-

"3635,, rek saat 8.20 de Haydarpaşaya varacaktır. 

* Muhammen bedeli 975 lira olan bir adet 250 - 300 kiloluk ve iki a-
det te 2000 kiloluk demir baskül 9.6.1939 Cuma günü saat (10.30) 
on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından a

çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Şu işe girmek isteyenlerin 73 lira 13 kuru_şluk m~v~.kkat ~eminat ve 

kanununun tayin ettiği vesaikle birlikte eksıltme gunu saatıne kadar 

komisyona müracaatleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta

(3606) 
dır. 

Üsküdar C. Müddeiumumiliijinden: 
Üsküdar ceza evi mahkum ve mevkuflarına mali haz~ran 93~ _tar!nı: 

den Mayıs S39 nihayetine kadar bir sene zarfında verılecek ıkıncı n 
viden azami 175200 kilo ekmeğin kapalı zarf usulile eksiltmesinin ya-

pılması ve bir müteahhide ihalesi m ukarrerd~. .. .. . ii-
İsteklilerin tatil günlerinden maada her gun Uskudar. ceza evı m 

- Biz parayı verirken, şimdi lktı
sat fakültesinde dekanlık katipliği 
yapan Hayriye ile anası ve babası da 
vardı. Onların da şahit olarak dinlen
melerini isteriz, dediler. Bir şahit te 
gelmemişti. Muhakeme bunların ~a
gırılması için tehir edildi. 

* Şoför Ali tarafından idare olunıın Kuruçeşme Depoları 
otomobil is Bankası önünden geçerken Belediye Kuruçeşmedeki kömür 

Müddeiumumi muavinlerinden ne 
şat Saka tahkikata başlamış ve bir 
ehlivukufa, vapurda tetkikat yaptır
mıştır. Yapılan tetkikat, ölen Hacı 

Humidin karyolaları vinç sapanına 

istif ederken iplerini iyi sıkmadığını 
ve kendi ihmali ile kazay:.l sebep o
larak öldüğünü göstermiştir. Tabibi 
Adil Enver Karan cesedi muayene 
etmiş ve gömülmesine izin vermiştir. 

dürlüğüne müracaatla şartnamesini görebilecekleri ve 1_~ - 6. - 939 ?~:~ 
şamba günü saat 15 de Üsküdar adliye binasında ~- M~ddeı~mu~ıli;. 
dairesinde içtima edecek komisyon huzurunda eksıltmesı ve ıhalesı Y • 
pılacağından isteklilerin şartnamesinde yazılı 1314 lira ~~vakkat_t~n;ı· 
natlarile birlikte kapalı zarfla tekliflerini komisyona bıldırmelerı ılall 

~ehremininde oturan Llıtfive çarparak depolarını kati olarak kaldırmrya ka
b::ışından yaralamıştır. Yaralı tedavi al- rar vermiştir. Esasen depolar kalk
tın:ı alınmış şoför tutulmuştur. masa bile yP.rleri yola gidP-ceğinden * Trabzon belediyesinin 1 numaralı 
pllıkasını taşıyıın hususi bir otomobil İs- belediye burr !arı istimlak edecektir. 
tinyeden Şişliye doğru gelirken mukabil Istimlak muamelesine bugünlerde 
iştıkametten gelen 413 numaralı otomobl- başlanacaktır. Kardeş Katilinin 

Muhakemesi 
Dün Ağır ceza mahkemesinde ':la

yalar köyünde kardeşi Zt?keriyayı öl
cliiren Ibrahim Gökberin muhakeme
sine devam edilecekti. Suçlu kendi
sinde akıl hastalığı bulunduğunu 1d
c1ia ettiği içln Adli Tıp işleri müşa
hedehanesine gönderilmişti. Suçlu
nun müşahadesi ikmal edilemediği i
ç'n dün mahkemeye gönderilmemiş
ti. Muhakeme talik edildi. 

Tarihi Binayı Tahrip 
Etmiıler 

le çarparak muhim surette hasara uğra
masına sebebiyet vermiştir. Kaz.ayı yapan 
şoför aranmııktadır. * Taksimde İlkbahar apıırtıımını ka
pıcısı Caferin oğlu 7 yaşında Selim. üze
rine dökulen bir tenke kaynar su ile 
muhtelif yerleı inden ağırca yanmıştır. 

Yaralı Şişli Çocuk hastanesine k;ıJdırıl-

1439 
Asliye ikinci ceza mahkemesinde, 

dün Balatta oturan ve evlerinin itti
salindeki tarihi bir binanın yüksek · 
tarih kıymeti taşıyan kapılarını, do- ı 
lap kapaklarını tahrip ettikleri iddin 
edilen Satenik ile Dikranın muhake
melerine devam edildi. Suı;l.ular tah
ribat yapmadıklarını ve bu kapı ve 
kapakların asan atik!:ldan olduğunu 

. bilmediklerini söylediler. Müddeiu
mumi dosyayı tetkik etmek istediği 
kin mf.ıhakeme başka bir güne bıra- ı 
ıu1dı. 

mıştır. * Bakırköydc Bezazyan Lisesi talebe
sinden Sergis Bakırköy istasyonunda 
tren beklerken birdenbire düşiıp ölmi.iş

tilr. Yapılan muayene neticesinde Sergi
sin kıılb sektesinden öldüğü anlaşılmış 

defnine ruhsat verilmiştir. 

Senenin en muazzam eseri 

New • York 
SERGİSi 

Bükreşte 3 gün otel ve yemek 
Roterdamda 1 gün otel ve yemek 
NEWYORKTA 14 ~ün ikamet 

Galatasaray Telefon: 44914 

Fatih Noteri 
Beraet Etti • 

Fatih noterliğinde kullanılmı~ pul
ları tekrar istimal ettiğinden dolay ı 

noterlik başkatibi Fevzi hakkında a
ğırceza mahkemesinde yapılan muha 
kemede altı sene ağır hapse mahkum 
edilmişti. 

Noter Şükrü de ayni mahkcmed<> 

ihmalden bir ay müeccel hapse mah
küm edilmiş, fakat bu ceza temyizen 
nakzedildiğinden tekrar yapılan mu
hakemede beraetine karar veriimiş
tu. 

-----=<>-< --.. 

Eijitmenli Köyl~'Je 
J<ütüphane 

Seyitgazi (TAN) - Eğitmenli köy
lerde kücük kütüphaneler açılması 
kararlaşt;rılmış, gezici başmua llim
ler tarafından seçilen kitaplarm lis
tesi Maarif Müdürliiğüne gönrleril
miştir. 

olunur. 
"3770,, 

Türkkuşu Genel Direktörlüijünden : . 
1 - Genel Kurmay başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel pı· 

rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli ha:tJ.1"' 
lama yuvasına) Orta okul mezunları alıncktır. 1' 

2 - Hava gedjkli hazırla~a yuvasına girmek istiyenlerde 'lranac
9 

belli ba~lı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 
A - Türk olmak, Anası ve babası Tiirk ve TilrJ. soyundan olmak 
B - Bekar olmak ve yaşı en az 16. En çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak 
D - İyi hal sahibi bulunmak, 0 
E _ Ana ve babasının yoksa, velisinin rızasını gösteren vazıh 8 ' 

resli vesika göstermek. ·)(• 
F _Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitil'd~fe 

ten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak vaıı 1, 
görmeyi taahhüt etmek (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına ~~-e . ,. • . etıC 
dikten ve hava sağlık heyetince yapılacak kat ı muayene ıyı n ) 
verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır , 

3 - Gedik li olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tıı19 
yareci zamlarının miktarları ile diğer esas ~e şartla~ -~ak~ında .. d1~~
fazla malumat almak istiyenler orta okul, lıse ve kultur dırektor .. 1'' 
lerine, askerlik şubeleri başkanlıklarına. Türk hava kurumu ile Tot' 
kuşu şubelerine gönder ilen m atbu broşürleri görebilirler. 11 

4 _ Kayıt muamelesine 30 h azirand a son verilecektir. La:ı:ım gt"l~9 
şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankara 
Türkkuşuna sevkedilecektir . t' 

5 _ Hava ged ikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta okul ı11d9 
zunları kayıt edilmek üzere Türk hava kurumu şubelerine, ~nkar:ı 
Türkkuşu genel direktöılüğüne m üracaat edilmelidir. (3845) 
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Barem Proiesi Mecliste IngilizI~rıe Sovyetler 
. et Ergeç Anlaşacak1ardıı 

Ankara, 2 (TAN Muhabirinden)-

bevlet memurları aylıklarının tev. p R o J E ~· ı ~· K AT-1 
hit ve teadülüne dair kanun layiha- 1"1111111111111 1"1111111111111 

s1, Meclis ruznamesine alınmıştır. 
Aglebi ihtimal, Pazartesi toplantı-

1 seseler memurları için 14 derece ta
yin edilmiştir. Bu derecelere ait aylık 

Asrllarile tutarı devlet memur
ları baremi derecelerirıin aynidir 

(Ba~ı, 1 iıı.cide) B ize kalırsa bu müzakereler eı 
Sovyet Rusyanın ilk yaptığı ve ü- geç müsbet bir netice verE 

zerinde hala ısrarla durduğu teklü ce:k ve üç devlet arasında askeri ö 
şuydu: anlaşma yapılacaktır. Çünkü iki t 

sında konuşulacaktır. Es As LA R ı ~· ı 
Projeye göre, maaşlı devlet me- 1"1111111111111 

lllurlarının dereceleri ve beher dere. 
ceye ait maaş fasılları ile tutarları 
şu şekilde tesbit edilmiştir: 

Derece Asli maaş 
:Sirinci derece 150 Lira 
İkinci derece 125 
Üçüncü derece 100 ,, 
bördüncü derece 90 
:a " e§lnci derece 80 ,, 
-Altıncı derece 70 ,, 
\>edinci derece 60 

" Sekiz.inci derece 50 

Tutarı 

600 Lira 
500 .. 
400 " 
300 .. 
260 " 
210 " 
170 " 
140 .. 

]) " Oku:zuncu derece 40 ,, 120 ,, 
<>nuncu derece 35 ,. 100 ,. 
On birinci derece 30 ,, 85 ,. 
On ikinci derece 25 ,. 75 ., 
On üçüncü derece 20 ,, 60 ,, 
On dördüncü derece 15 " 50 
() .. 

n beşinci derece 10 ,. 40 

Memuriyete girme ,artları 
Maaşlı memuriyetlere ilk defa gi

t-enlerin menşelerine ve tahsillerine 
€?re alınabilecekleri dereceler şu şe
İkılde gösterilmiştir: 

A. - Orta mektep mezunlarından 
~Iip bulunmadığı hı.kdirde,memurin 

an.ununa göre memur olabilecekle
oıı beşinci dereceye. 

B - Orta mektep mezunu olanlar 
l4 üncü dereceye. 

C - Lise ve muadili mektepler
den veya orta tahsille ayni zaman
<l.a ıneslek tahsili gören, en az beş 
l'ıllık: veya ortaınektep tahsilini ik
tnalden sonra en az iki yıllık meslek 
~ekteplerinden mezun olanlar on 'U •• 

Çuncü dereceye. 

~ b - Lise derecesinde bir tahsil 
llze · Sil rıne en az b'ir yıllık mesleki tah-

Yapmış veyahut beş yıllık meslek 
:tb.ektebi tahsili üzerine en az iki 

~~ı~ d~a ~üksek bir mektep talı. 
. nı bıtınnış olanlar mesleklerine 

aıt memuriyetlerde on ikinci dere
ce:Ye. 

:tb. E - 6 yıldan az tahsilli yüksek 
ektep mezunları 11 inci dereceye. 

"t.u 'F - 6 yıllık yüksek mektep me-
nlan onuncu dereceye. 

~ li - Lise tahsilini yurtta ikmal 
:tb. enJ.erden yüksek tahsilini gerek 
~/rnleketimizde ve gerek yabancı 
....., ı:r rnemlekette bitirdikten sonra 
"' 1esıe ~ · 
~c ~ın. muayyen bir şubesinde ay. 
ıı.. a hır ıhtısas yaparak ihtısaslarrnr 
•ttı.st • 
t ısı kanunlarında yazılı şekilde 
ascı·k ~ 1 ettirenler dokuzuncu derece-
e tayin edileceklerdir. 

~i ~adroda yer bulunmaması dolay1-
l'iYle tahsillerine göre girebilecekle
~ede~e:eden daha aşağı derecede bir 

1~ tn.urıyete alınanlar şubelerinde 
Q açık vukuunda girebilecekleri 
L~ı-ecelere terfian tavin olunacak. 
Gl.l'dtr. • 

NEŞREDiYORUZ 
lar da bir derece aşağıdaki memuri
yetlere naklolunabileceklerdi!'. 

Ucretli bir vazifeye nakledilecek 
maaşlı memurlardan bulundukları de 
recede bir terfi müddeti dolduranlar 
iki, bu müddeti doldunmyanlar bir 
üst dereceye ait maaş tutarımn te
kabül ettiği ücretleri alabilecekler -
dir. 

Ücretlilerden Ankarada bulunan
lara 11 inci madde mucibince girelıı
lecekleri maşlı derecelere ait mu
vakkat tazminat, maa~lı memurlar 
hakkındaki umumi hükümler daire
sınde verilecektir. 

Vekaletler teşkilatından ve mc· 
muriyet derece ve maaşları kanunla 
tesbit edilen müesseselerden birin u 

den diğerine memur na~Ii ait oldu
ğu vekilin muvafakatine bağlı ola -
caktır. Ancak tayinleri mahallerine 
ait memuriyetler arasındaki nakil ve 
tahviller tayine salahiyettar olan ma
kamların müsa-adesile yapılacaktır 
Istifa edenler hakkında dahi 3 ay 
müddetle bu hüküm tatbik edilecek
tir. 

Diğer te,ekküllerdeki 
memurlar 

Umumi, mülhak, h:.ısusi bütçeler
le belediyeler bütçelerinden ve bun
lara tabi teşekküllerden maaş ve üc
ret almakta olan memur!arın hususi 
bir kanunda aksine sarahat olmadık
ça bulundukları müesseseler iç ve dı
şında maaşlı veya ücretli ayrıca bir 
vazi~e almaları caiz olmıyacaktır. I
dar1 vazifeleri olmıyanlara muallim
lik verilebilecektir. Bunlar maaş ve
ya ücretlerinden miktarı fazla olanın 
tamamını ve tayin sırasile de ikinci
sinin üçte ikisini, bir üçüncüsünün 
de üçte birini alacaklardır. 

Odacı, kolcu, bekçi, evrak müvez
zii, gemi mürettebatı, ücrc.>tli ve ai
datlı tahsildar, daktilo ve steno gibi 
müteferrik müstahdemler bu kanun 
hükümlerine tabi olmıyacaklardır. 

ücretle müstahdem memurların 

harcırahları maaşh memurların hAr
cırah hükümlerine tevfürnn ve yu
karda yazılı derece aylıkları esas tu
tularak hesap edilecektir. 

la tayin olunan müesseselerde ücret 
ve maaşla geçen müddetlerin mcc
muuna göre 15 ve 20 yıllık hizmet 
müddeti kaydı olmaksızın bu kanun 
esasları dahilinde ücretleri tesbit e
dilecektir. 

Terli müddetleri için 
Yüksek mektep mezunu olmayıp 

ta bu kanunun mcriyeti tarihinde Jev 
let hizmetinde müstahdem bulunan 
maaşlı ve ücretli memurların bu ka
nundaki esaslar dairesind•.) uçunı;ü 

dC'receye kadar terfileri caiz görüle
cektir. 

Bu kanun meriyete girdiği tarihte 
vazüe başında bulunan memurların 
bilfii1 maaşm1 almakta oldukları de
recedeki terfi müddetleri 15 ve 20 
sene kaydı olmaksızın bu kanunla 
kabul edilmiş olan terfi müddetlerine 
göre hesap olunacaktır. 

1 Eyul 1939 tarihinden evvel ma
sşlı devlet memurluğunda bulunmuş 
olanlardan ve bu kanunun meriyet 
t&.rihinden sonra yeniden memuriye
te alınacakların fiilen aldıkları maaş 
ve bu maaşın mevcut derecelerden 
birine tekabül etmemesi halinde bu
na en yakın üst derece maaşı kendi
leri için müktesep hak sayılacaktır. 

Evvelce bu maaşta geçirdikleri 
rrıüddetle yeni girdikleri derecelere 
geçmiş sayılacaktır. Muhtelif dairele
rin teşkilat kanunlarında mevcut ve 
maaş emsali hasılınm ve emsal ha
sılı fazlasının veya eksiğuün ücret 
olarak verilebileceği yolundaki sala
hiyetlere müsteniden tayin edilmiş o
lanlardan halen müstahd('m bulunan
lara bugün verilmekte olan ücretler 
ile muvakkat tazminatları ayni va
zifede kaldıkları müddetçe şahısları
ııa munhasır olmak üzere verilmesi
ne devam olunacaktır. 

Mülhak bütçeli idarelerle hususi i
dare ve belediyelerin teşkil:it kadro
ları bu kanun hükümleri dairesinde 
tadil edilinciye kadar bu idarelera 
ait ve halen meri olan kadroların 

tatbikine devam olunacaldır. 
Ancak mülhak bütçeli idarelerin 

bu kanun hükümleri dairesind1.} tan
zim edilecek teşkilat ktıdroları en 
geç bir teşrinisani 1939 tarihine ka
dar Büyük Millet Meclit.ine, maliye
ye ve hususi idareler teşkilatı kadro
ları da kezalik ayni tarihe kadar Ve
killer Heyetine tevdi edilmiş olacak-
tır. 

yalnız on beşinci derece yoktur. 
Bu teşekül ve müesseselerin umum 

müdür, umum müdür muavinlerine 
ve idare meclisi reis ve azalarına ve 
murakıplara ve 3460 sayılı kanunla 
kurulan umumi murakabe heyetinin 
reis ve azalarına verilecek aylıklar bu 
kanunun tahdidatına tabi olmaksızın 
ve yukarda tesbit edilen azami aylık 
d~recesini geçmemek şartıle müesse
selerin ve vazüelerinin vüsat ve e
hemmiyetine ve derecelerine göre Ve 
kı1ler Heyetince tayin olunacaktır. 

Memuriyete girme şartlan 
Bu müesseselere ilk defa girecekler 

menşelerine ve tahsil derecelerine go 
re şu derecelerı kabul edilecektir. 

A - Orta mektep mezunlarından 
talip bulunduğu takdirde alınacağı va 
ziienin ehli olduğunu bilimtihan isbat 
edenler 14 ünci.i. dereceye, 

B - Orta mektep mezunu olanlar 
13 üncü dereceye, 

C - Lise v ~ a muadili mekt~p

lerden veya orta tahsil ile ayni za
man da yüksek tahsil veren en az beş 
yıllık veya orta mektep tahsilini ik
malden sonra en az iki yıllık meslek 
mekteplerinden mezun olanlar 13 ün
cü dereceye, 

D - Lise derecesinde bir tahsil 
üzerine en az bir yıilık mesleki tah
sil yapmış veya kurs görmüş veya 
lıut beş yıllık meslek mektebi tahsi
li üzerine en az iki yıllık daha yük
sek bir meslek tahsilini bitirmiş, ve
ya orta tahsilini bitirdikten sonra en 
az dört yıllık meslek mekteplerinden 
mezun olanlar mesleklerine ait me
muriyetlerde 11 inci dereceye, 

E - Altı yıldan az tah~illi yük -
sek mektep mezunlan 10 uncu dere-
ceye. 

F - Altı yıllık yüksek mektep 
mezunları dokuzuncu dereceye. 

G - Lise tahsilini yurtta ikmal 
edenlerden yüksek tahsilini gerek 
memleketimizde ve gerek yabancı 

meml x etlerde bitirdikten sonra m es 
leğin muayyen bir şubesinde ayrıca 
ihtisas yaparak ihtisaslarını hususi 
kanunlarda yazılı şekilde tasdik etti
renler sekizinci dereceye göre maaş 
a lac aklardı r. 

Sınai işletme yerlerinde istihdam 
olunanlar merkeze veya sınai işletme 
lerle alakası olmıyan diğer memu

riyetlere nakillerinde müktesep hak 
teşkil etmemek üzere bir derece yu
karıya nakil ve tayin olunabilecek
lerdir. 

Kadroda açık yer bulunrnaması do-

"İngiltere _ Fransa ve Sovyet rafın da buna ihtiyacı vardır ve i'. 
Rusya arasında bir üçüz1ü v~·a- tarafın da menfaatleri bunu emrE 
hut Polonyanın da iltihakiylc bir rnektedir. 
dördüzlü askeri ittifak yapılac~k- Sovyet Rusya bilir ki, Hitlerin n 
tır. Bu ittifak, karşılıklı taahhiit- deflerinden biri de Ukr:ıynadır. Yiı 
lere istinat edecektir. Sonra bu !\foskova kanidir ki, Hitler Garp ce· 
blok taarruza ve tehlikeve maruz hesinde değil, Şark cephesinde haı 
bulunan biitün diğer kü~ük dev- edecektir 
letlerin hiifünliiğünü garanti ede- Ve herhangi bir gün Polonya ve~ 
cektir. Gerek üç müttefik dc\•let, ı R.omanyaya vaki olacak bir taarr' 
ve gerek hudutlarını ~aranti et- bilvasıta Rusyaya vaki olmuş bir 
tikleri küçük devletlere vaki ola- ! arruzdur. Hitleri durdurmak, demo 
cak her hangi haksız bir taarruz ! rasilerin olduğu kadar Sovyetler 
üzerine, müttefikler derhal oto- 1 de menfaati icabıdır. Binaenaleyh d 
matik bir larzda harekete ge~e- mokrasilerin kendisine iş birliği te 
ceklerdir.,, lif etmeleri onun için bir fırsattır 

C h b 1 · ht l 'f b 1 bu fırsatı kaçxrmak isteıniyecekti am er aın, mu e ı se ep er-
le bu teklife yanaşmıyordu. Diğer taraftan Ingiltere ve Fr 

Nihayet İngiliz efkarı umurniyesinin . sanın da menfaati Sovyet Rusya 
tazyiki ve Fransanın müdahalesiyle anlaşmaktır. Çünkü, Ingilterc b. 
bu prensibe yakın mukabil bir tek- j ki Polonya ve Romanyaya verd 
lif yapmağa razı oldu. İngillzlerin 1 garanti, Sovyetlerin yardımı te 
teklüinde üç esas kabul ediliyordu: 'edilmedikçe manasızdır. Yine 

1 - lttifaka dahil olan üç devlet- d:-a ve Paris kanidir ki, Ingiltere 
ten birine bir tecavüz vaki olduğu tak Fransa kara ve hava kuvvetleri B 
dirde diğer iki devlet, derhal otoma- lin - Roma mihverinin kuv\·etler· 
tik bir surette müttefiklerinin yardı- rusbetle zayıftır ve bu boşluğu an 
mına koşacaktır. Sovyet Rusyanın kara ve hava k 

2 - Polonya ve Romanya gibi bil- vetleri doldurabilir. 
ti.inlükleri garanti edilen devletlere 
bir tarruz vaki olduğu zaman bu 
devletlerin göstereceği lüzum üzerine 
ve lüzum derecesinde mtittefikle:- bu 
devletlere yardım edecaklerdir. 

3 - Hudutları garanti edilmiyen 
devletlerden birine bir taarruz vaki 
olduğu takdirde, müttefikler, Mil
letler Cemiyetinin ahkamı dahilinde, 
evvela aralarmd'.l istişare edecek ve 
verecekleri karara göre hareket ede
e;eklerdir. 

Bu üçüncü grupa dah:I olan dev
letler arasında bilhassa Baltık dev
letleri vardır ki, Rusyayı bu kombi
nezonu kabul etmemiye sevkeden 
başlıca amil bu devletlerin Almanya 
t::ırafmdan bir taarruza maruz kalma
lnrr halinde Sovyetlerin tek başına 
bırakılmaları tehlikesidır. 

Molotof, bu defaki nutkunda çok 
sarih ve katidir: "Biz başkalarının 
ateşteki kestanesini çıkararak par
maklarımızı yakmak niyetind~ deği
liz. Ya hep, ya hiç.,, diyor. Şu halde 
lngiltere ve Fransa ya Sovyet Rus
yanın karşılıklı ittifak teklifini ay
nen kabul edeceklerdir, yahut müz:ı
kcreler akim kalacaktır. 

İngiltere şuna da kanidir ki, S 
yet Rusyanın kazanılması Balkanı 
da derhal tesirini gösterecek ve 
denizi olduğu gibi Karadenizi de 
niyet altına alacaktır. 

Binaenaleyh iki taraf ta bir itti 
okdine mecbur bir vaziyettedir. M 
faatlerindeki bu iştirake rağmen 
taraf bir türlü anlaşaın1yorsa b 

da tabii görmek lazımclır. Çünkü 
tarafın rejimleri, telakkileri ve d · 
yayı görüşleri arasında mühim f 
lar vardır. Bu farkları bir haml 

atlamak mümkün değildir. Ing 
hi.ikumeti, ancak menfa:ıtlerinin i 
hı ve efkarı umuıniyenin tazyiki 
bu anlaşmıya razı olmuştur. Onu 
çirı. adım adım yürümiye, kendi 
anlaşma fikrine alıştırmıycı mecb 
dur. 

Fakat Molotofun nutkundan so 
Londradan gelen haberler, ergeç 
tarafın anlaşacağı ümidini kuV\ 
lendirmekten hali değildir. Zaten 
radaki ihtilaf. artık teferruat~ ait 
takım kayıt ve şartlardır. Onlar 
kalktıktan sonra elbette iki taraf 
leşmekte gecikmiyeceklerdir. 

receye geçebileceklerdir. ları için kabul edilen esas ve m 
Bu kanuna bağlı müesseselerin bi- detleri geçmemek üzere vekalet 

rinden diğerine veyahut bunlardan reti verilebilecektir. 

aııY azife ve memuriyetlerine müte
ti~~ hususattan dolayı işten el çek
~ erek maaşları katolunan alelCı
b~llı memurlara tahkikat veya mu. 
ttı enıe neticesinde men'i muhake
te~ \'eya beraet kararı verildiği su
) te katolunan maaşları tutarının 

Hususi kanunlarda saraha~ olma
dıkça ihtisas ve komisyon ücreti ve 
makam tahsisatı ve tahsisatı maktua 
ve hakkı huzur gibi namlarla maaş
lı veya ücretli memurlara ayrıca u
mumi, mülhak ve hususi bütçelerden 
bir meblağ verilmiyecektir. Ancak 
kanunun tahmil ettiği munzam bir 
vazifeyi münieriden ifaya memur e
dilenlere muayyen çalı~mıı saatleri 
haricinde mesailerine mukabil Vekil
ler Heyetince takdir olunacak bir üc
ret verilebilecektir. 

layısıle tahsillerine göre girebilecek
leri dereceden daha aşağı derecede 
bir memuriyete alınanlar şubelerin
de ilk açık vukuunda girebilecekleri 
derecelere terfian tayin olunacaklar-

Bu kanun mucibince eros~ . hasıl- dır. Terli Müddeti 
lıırının artmasından ve derecelerinin 
ilgasından dolayı tediyesi ·icap eden 
fazlalarla ücretlilere ver;lecek muvak 
kat tazminat bu muva.kkat madde 
mucibince yapılacak derece irtibatı 
1 eylül 1939 tarihinden itibaren tat

devlet teşkilatından birine memur D - Paraya el koyan ve ve 
nakli o memuru tayine salahiyetli o- memurlarına her sene bir aylık 
lan makamın müsaadesine bağlı ola- tarına kadar kasa tazminatı ver 
~ı:tktır. İstila edenler hakkında dPM cektir. Bu müesseseler memurla 
üç ay müddetle bu hükümler tatbik 1 ve idare meclisi reis ve azaia 
olunacaktır. j mürakrplara verilebilecek hare· 

Tazminat hükümleri 1 devlet memurlarının haıcirah 

arısı verilecektir. 

ti Ucretli memurlar içiın 
ttı crefü vazifelere ilk alınacak me
Va'llrlar tahsil derecelerine ve diğer 
aş:Iflarına göre girebilecekleri ma. 
U.stl lnemurluk derecesinin ancak bir 
:r· derecesine ait maaş tutarı ile ta-
~ 0 Iunabileceklerdir. 

tı'ı Unların terfileri de maaşlı me
ta~~lann terfilerindeki hükümlere a olacaktır. 
.... Ususı bir meslek bilgi ve ihti-""sa . . ' 
<levı ıhtıyaç gösteren memuriyetlere 
........ ,. f~t teşkilatına dahil vazifelerde 
·•ı.ıstah 
tlak dem olanlar arasında kanun-
r~ ı esaslar dairesinde ve ehliyet de-

ceıe . 
.tı'\kJ rı bakımından terfian veya 
ih 

1 
eıı getirilecek kimsa bulunmadı

t~n akdirde bu memuriyetler~ hariç
l'rıa devlet memuriyetind~ h~ç bulun
~11 Tl1ış veya memuriyetle alakaları 
g; "~ağı beş senedenberi kesilmiş, bil
,,; ' tisas ve tecrübeleri ile müterna
.rı~ k• 
" 1 •1lllselerin kadrodaki derece ma
" arn 
ıııuk e bu kanunda yazılı kayıtlarla 
1ır. ;YYC:t olmaksızın Icra Vekilleri 
ltıi.iddu ~1?i memurlar, muayyen terfi 
ltırı . etını doldurdukça yine ihtisas 
ltit ile alt.kadar diğer vazifelere na-

bve terfi edebileceklerdir. 
bir ~tetli vazifelerde bulunanlardan 
retıe ~t~i müddetini dolduranla: uc
'ı;ı a ı;ı:ının tekabül ettigi derecedeki 

hıı>ınurivetlere, cloldurmıyan-

Mülhak bütçeli idareler, hususi i
dareler ve belediyeler dahi bu ka
nun hükümlerine tabi olacaktır. An
cc.k inhisarlar ve limanlarla Devlet 
demiryolları işletme idareleri umum 
müdürlüklerine alacakları ücretler
den başka görülecek lüzum üzerine 
Vekiller Heyeti kararile ayda yüz 
lirayı geçmemek üzere münasip bir 
tazminat verilecektir. 

Devlet memurları, aylıklarınL-ı tev 
hit ve teadülüne dair olan kanun ile 
mezkur kanunun bilcümle ek ve ta
dilleri ve diğer kanunların bu kanu
na muhalif hükümleri mülga olacak

tır. 

Muvakkat maddeye göre de bu ka
nuna bağlı teşkilat kadrolarında ya
pılan değişiklikler dolayısile ellerine 
geçecek para miktarı evveL~inden az 
olanlar, aradaki farkı terfi suretile 
telafi edinciye kadar almakta devam 
edeceklerdir. Bu fıkranm şümulüne 

giren veya girmiyenlerden yapılan 

tadilat dolayısile maa~; aslileri de
ğişmiş olanların gerek evvelki ve ge
rek yeni derecelerinde geçen hizmet 
müddetleri eski maaş iasıllarma en 
yakın üst maaş derecesinde geçmiş 

s:lyılacaktır. 

Halen ücretle müstahdem olanların 
tahsil derecelerine ve bu kanuna ta
bi dairelerle maaş ve ücretleri kanun-

bik olunacaktır. 

Devlete ait müesaeseler baremi 
Devletten bir hak temin eden ve

y& sermayesinin yarısından fazla.:>ı 

devlete ait olan banka veya müesse
seler memurlarını.n macış ve ücret
leri ve hizmete giriş ve terfi usulleri 
layihası esaslarına göre aşağıda ya
zılı müesseseler memurları bu kanun 
hükümlerine tabi olacaklardır: 

A - Sermayesinin tamamı devlet 
tarafından ·verilmek suretile kurulan 
ikhsadi teşekküllerin teşkilatı ile ida
re ve murakabeleri hakkındaki ka
nun hükümlerine tabi teşekküller ve 
müesseseler, 

B - Hususi kanunlarla kurulan 
bankalar ve teşekküll~de hususi su
rette teşekkül eden ve ted\yç edilmiş 
sermayesi iki milyon veya daha ziya
de olan milli bankalar, 

C - devletçe veya mülhak veya 
hususi bütçeli idarelerce veya yukar
kı bentlerde yazılı teşekkül ve ban
kalar tarafından sermayesi yarı

sından fazlasına iştirak sıuretile kum
ları teşekküller ve bunların ayni nis
bette iftiraklerile vücut bulan kurum 
lar ve ticaret ve sanayi odaları ve 
borsalar. 

Dereceler 
Yukarda gösterilen bilumum mües-

Mafevk bir dereceye terfi ıçın 
aranılacak ehliyet ve liyaketten baş- Bu müesseseler memurlarına al- kümle.~e tevfikan yapılacakt1r. 
ka en az dört sene bir derecede bulun ır.&kta oldukları aylıktan başka: Bu müesseseler memurlarına 
muş ve bu kadar müddet 0 derece A - Yalnız An karaya mahsus o- kanunda yazılı olanlardan ve m · 
maaşını filen almış olmak şart ola _ !arak ücretli devlet memurları ıçin kait kanunlarile temin edilen 
caktır. kabul edilen esas ve ni>betle:r dahı- lardan gayri, temettü, satış lıis 

Jinde muavenet tazminatı verilecek- ikramiye, tazminat vesair naml 
Yüksek mektep mezunları için bu 

tir. ihtisas mevkilerinde bulunanlara ve başka şekil ve suretle h iç bir 
müddet üç sene olacaktır. Bir terfi 

almakta oldukları ücrı•t derecesine, verilmiyecektir. Bu müessese! 
müddeti içinde üç defa takdirname a-

bu kanunun umumi hükümleri daire- kendi kanunlariyle sair kanunla 
lan memurların o dereceye mahsus 
olmak üzere kıdemine bir seneye ka

s•r.de istihkak kesbedinciye kadar mu ki hükümlerden bu kanuna muh 
vakkat tazminat verilmiyecektir. 

dar zam vapılabilecektir. . 
• B - Devletın maaşlı memurları 

Herhangi bir derecedeki memurun 1. . k b 1 edil · b tl · . ıçın a u en esas ve nıs e erı 

kendi aylığı ile daha yüksek bir vazı- k til 1 1 . . . . geçmeme şar e usu en mezun o an-
fede ıstıhdamı caız olacaktır. Tabıp- 1 k k lik h' tl · · . .. . ara veya ısa as er ızme erım 
ler, avukatlar, aıdat veya ucretli tah- k. . .f d 1 l • yapma ıçın vazı e en ayrı an ara, ay 
sildarlar, satış memurları, ambar me 1 kl .1 b'l -1 'b' h t lan . ı arı verı e ı eceg gı ı as a o -
murları, d!ktilolar, stenolar, meta -

1 
d d . fl · ı b·ı 

olanları kaldırdığı gibi bunların 
mukavele ve nizamnamelerin 
hükümlerden bu kanuna muha · 
lanlan dahi usulü dairesinde bu 
nun hükümlerine uydurulacakt-... 

Mezkur kanunun muvakkat 
desine göre halen müstahdem o 
ların ücretleri tahsil derecelerine • fl k .. . b k . k 1 arın a te avı masra arı verı e ı e-

nogra ar, evra muvezzı, e çı, 0 - k . bu kanuna tabi müesseselerle u 
k 1 ·r . f " od h d ce tır. cu, a orı ercı, şo or, acı ve a e-

meler gibi müstahdemlerle her mües C - Her sene 3460 sayılı kanu-
sesenin hususi bünyesi•1e göre istih- nun hükümleri dahilinde temettü kay 
damına lüzum göreceği muvakkat dıle mukayyet olmak ve bir aylık is
veya müteferrik müstahdemler ve a- tihkakını geçmemek şartile ikramiye 
lelCımum işçi, u sta ve ustabaşılar bu YEırileceği gibi fevkalade faaliyet ve 
kanun hükümlerine tabi olmıyacak- gayretleri görülenlere temettü kaydi
lardır. le muvakkat olmaksızın ayrıca bir 

Devlet hizmetlerinde maaş veya 
ücretle çalışan memurlardan bu mü
esseselere geçecek olanlar maaşlı va

aylık tutarına kadar idare meclisi ka
rarile fevkalade ikramiye dahi verile
bHecektir. 

zifelerden nakledikdikleri takdirde Maden arama ve işletmelerinde 

bir derece yukarıya ücretli vazüeler- çalışanlara burada çalıştıkları mi.id 
den nakledildikleri takdirde ayni de~ dete münhasır olmak üzere idare 
reccye geçebileceklerdir. Bu mües - meclisleri karariyle aylık tutarları
seselerden devlet hizmetine geçen - nın yüzde yirmisine kadar bir taz
ler maaşlı vazifeye geçtikleri tak - ı minat verilecektir. 
dirde bir derece aşağısına, ücretli bir Herhangi bir memuriyetin veka. 
vazifeye geçtikleri takdirde ayni de- letle idaresi halinde devlet memur-

mi mülhak ve hususi bütçeli de 
dairelerinde ve bunlardan ba 
bankalar, fabrikalar gibi mal ve 
nai müesseselerde ücret veya ma 
geçmiş müddetlerin mecmuuna 
yüksek mektep mezunları için 
diğerleri için üç sene bir terf 
sasına göre tedih edeceklerdir. 
fıkra mucibince aylıklan tesbit 
leceklerin alacakları aylık halen 
makta bulundukları miktarı g;eç 
yecektir. Bu kanunun tatbiki s;u 
ni gösterir bir nizamname hazırı 
caktır. 

Bu kanun neşri tarihinden m 
her olacak, ancak derecelere inti 
dolayısile yapılacak zam ve tenzi 
ile eylul 1939 tarihinden başı 
caktır. 
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Murat Muradına Ermişti 
Dizi Dizi 

Şahı 
Halayıklarla Hovardall ğa Germi Yerdi, 
Hubanla Sırrıcandan da Kam Aldı 

Murat, namurat olmaktan kur
tulup kendi telakkisine gö

re, bermurat olduktan sonra, bu 
nimetin zevkini bol bol tatmak i
çin hovardalığa germi verdi. Çif
te kumrularından - Şahı Huban
la Sırrıcandan - vakit geçirmek
sizin kam nldığı gibi, hüsran dev
resinde hizmetine memur edilip 
te, liyakatsizlik damgası altında 

kovuşlarına tardolunan dizi dizi 
balayıklan da gözdelik payesiyle 
şereflendirdi. Fakat, biiyüden kur
tuluşunu Nazperverin cilvekiırlı
ğından ziyade Safo tarafından ve
rilen öğütteki isabete, yani her 
gün yeni bir güzellikle yüzleşmek 
usuliıne hamlettiğinden gecelerini 
hiç bir kadına hasretmedi, dai•na 
yeni bir eş aramak yolunu tuttu. 

Guya hüsrandan ve miskinlik
ten korunmak düşüncesiyle tuttu
ğu bu yolda o, çarçabuk ifrata 
duştü, günde üç, hazan dört yeni 
halayıkla izdivaç ve iftirak etme
ğe başladı. Her cariyenin mutla
ka güzel olması lazım celdiğinden 
esir pazarlan piyasasında inanıl
maz yükseklikler baş gösterdi, yü
züne bakılabilir ve endarru beğe
ni11r kızların fiyatı iki yüz altın
dan dört bin altına fırl:ıdı. Bu a
rada ~k çirkin vakalar da cere
yan etti. Raziye gibi, Canfeda gi
bi ve Nuru BanOnun el ve? ayağı 
mesabesinde olup o sırada ismı bir 
sultan adı kadar ehemmıyet ka
zanan yahudi Kiraqın, genç ge
linleri gi.bi ko.dmlar,. bu dalaletli 
aşk tuğyanı sırasında padişaha da
ha .fazla yakınlaşmak Jıırsına ka
pıldıklarından "Ol kadınlarla ya
pılacak sevdavi temas'ann yedi 
evliya kuvvetini on yedi evliya 
kuvetine çıkaracağını" padişaha 

telkin ettirmeğe başlamışlardı. 

Kendi temayüllerine pek uygun 
düşen bu telkinleri sultan Murat 
derin bir alakayla karşıladığı için 
saraya evli ve çoluk çocuk sahibi 
kadınların da getirilmesine yol a-
çılmıştı (1). 1 

Bu iğrenç hayat arasında dev
let işleri mahut şebeke mürettip
lerinin dileğine göre te<lvir olu
nuyordu. Kadı Üveys Budine vali 
olarak "Yağma sofrasından,, bü
yuk bir lokma yakalamış olduğ.ı 
gibi şeyh Şüca da ahrette kazana
cağı köşklerin, bahçelerin birP.r 
nümunesinl tstanbulda yaptırmış 
ve ölmeden cennet hayatına ka
vuşmuş bulunuyordu. Sultan Mu
rat ona - dayalı, döşeli - muh
teşem bir konak vermişti. 

Şeyh, İstanbul içinde bulunan 
bu konakta şehvet ve rezalet er
ğununuc u işletmenin tehlikeli ola
cağını, günahlardan ses ve koku çı
karmamaya çalışanların akıllı sa
yılacaklarını düşündiığlin<len Bo
ğaziçinin muhtelif yerleıindc mii
kellef evler, konaklar, bahçeler 
tedarik etmiş bulunuyordu. Akar 
olarak ta sayısız mahzenleri, ka
yıkhaneleri, dükkanları ve hatta 
meyhaneleri vardı. Kendisinin pa
dişah üzerindeki nüfuzunu duyan
lar küıne küme, tabur tabur işte 
bu evlere koşuyorlardı, etek etek 
paralar sunarak - .ındnalı ve ma
nasız, haklı ve haksız - dilekleri- • 
ni yaptırıyorlardı. 

O, dört başı mamur yaşamak az
mindeydi. Yarın gelecek kazdan 
bugünkü tavuğun daha kıymetli 

olduğuna imanı vardı. Onun için 
cenneti de, gılmanları, hurileri 
Ulu Tanrıy.! bağışlayıp gerçekten 
cennet sayılacak kadar giızel bah
çelerde clifW Arilekli aiizellerle 

- çılgın - bir aşk hnyatı yaşı

yordu. 
Halle, her zaman hassastır, en 

kapalı hakikatleri görür ve - her 
türlü tehditlere, ceza!.ara rağ -
men - gördüğü hakikatler üze
rine konuşur. İstanbullulardan bir 
çoğu da şeyh Şücaın kırdığı koz
ları deftere geçirmişler ve de1teri 
padişaha vermişlerdi. !<'akat o, ve
rilen haberle ali.kalanmadı. Hat
ta bir gün eline sunulan jurnal
de: "Şeyh hazretleri şu saatte fi-

lan bahçede nigflrı safasındadır, 

felekten kam almaktadır. İtimat 
buyurulmazsa mutemet adaml&r 
gönderip tahkik ettirin,, denildiği 
halde yine keramet sahibi şeyhin 
üzerine toz kondurmadı, 

(Devamı var) 

(1) Pçe\ I bu hddiseleri ıöyle icmal 
eder: "ZendosUukta bir mertebe idller 
ki haremlerinde firaşına dahil haseki
ler ktlh kırktan nakıs, kah ziyade idi, 
evvelden bir kaç sene Safiye Sultan ile 
vakit geçirip lakin kendi valideleri bu
na razı olmadığından muttasıl kızlar 

takdim eder idi, lfıkln rağbet etmezler
di. Bir gun hemşireleri Esmlhan Sul
tan ne bir bahçede seyrü ı;afada iken 
iki mehaprei bthemta, yani iki bakire! 
rfına meclisi hilmayunlarına ihzar edip 
bir miktar saz çaldırdı. Çok saadetlO 
Padişahın kemal mertebe rağbetlerln 

ve meyillerin gördU, hibe edip sarayı 
fımlreye gönderdi, Saadeilô Padişah 
dahi tamam rağbetle vuslerinden 
k~m almak murat edicek tiri mu-
rad elvermedi ve naveki maksud 

nlş:ına ermedi. Bildiler ki: Muktazayı 

sinniı sın değil bir cndunun mekril ali
dir. Ahval Valide Sultana aksedicek 
Haseki Sultana mensup bazı cariyeleri 
işkenceye verdiler, bazı kimselerin nl
kahlılarını dahi getirttiler ve bilcüm
le bilindi, bulundu, ukdei murad çö
zilld!l ve dOzeldl, andan sonra cariyeye, 
odalığa ol kadar rağbet etiller ki iki 
yüz albnlık cariye Oçer dördr bin altı
na satılır oldu,, -C: 2, S: 4 - 5-

Hammer de -Türkçe tercümesi: C. '7, 
S: 95- ~y1e diyor: "Sultan Murat ca
riyeleriyle, hususa hemşiresinin verdi
iti iki tanesiyle iğnelerin yaptığı dQ
iümlerin mAni veya mucip olduiu ııl
hlr neticelerini tetkik ettirmekle oya
laıılYoı:du.. .Altı-Tütk va :Yahudi...lQıd.ı.ıu 
ona iktidarsızlık ve sar'a getirecek su-
rette büyü yapmış olmak töhmetiyle 
denize atıldılar.,, 

Düzeltme: e 
Dunkil te/rlkamızda üç yanlış vardır: 
1 - Birinci sütunun dördilncü satı• 

rındakl tckddüme kelimesi takdime o-
lacaktır. 

2 - Yine o sOtunun otuz beşinci sa
tırındaki ıtnn kellm~inln doğrusu 

ılıklığındır. 

3 - Ür;üncü siltunun otuz dokuzuncu 
satırındaki (olmuş gibiydi) yerine (ol
muştu) konmak gerektir. 

Okuyucularımızdan af dlllyerek bu 
yanlışları duzelUyoruz. 

Naklede11 : Şehcibettln Fuat TEFRiKA No. 9 

Ben bu cevabı verirken, ne demek istediğini an
lamamazhğa gelmiştim. Halbuki onun maksadını 
biliyordum. Beni lokantaya götürmek istiyordu. 
Zavallı babacığım bunun üzerine: 

- Canım, yoksa lokantaya gideriz, dedi. 
- Lokantaya mı? Bu da nereden çıktı! Ben, lo-

kantaya nasıl giderim? 
Doğrusu sıkılıyorum. Lokantada bir sürü kalaba· 

lığın içine girmek, hiç te hoşuma gitmiyor. 
- Baba, ben utanırım, dedim. 
- Budalalığın lüzumu yok. Haydi hazırlan\ 
Evden çıktık. Sema berrak ve güneşli. işçiler ve 

askerler, caddelerde bayraklarla dolaşıyorlar; ve şar
kı söyhıyorlar. 

Yemekten sonra, babam nazikane sordu: 
- Eh, kıırnın doydu mu bari? 
- Evet baba, adamakıllı doydum. 
Babamın gözleri gülümsedi: 
- Çay içmeğe gidelim mi? Diye sordu. 
- Hayır. 

- Sen bilirsin. 
Babam, böyle söyliyerek, sivrilmiş, zayıf omuz

lannı silkti; ve cebinden iki badem şeki!ri çıkardı: 
- Biri senin, biri benim; dedi. Dün, bir mayıs 

bayramı münasebetiyle, fabrlkadan vesikayla biraz
cık verdilerdi. 

Kendi şekerini ağzına attı: 
- Sen nereye? Diye sordu. Doğru P.Ve mi? 
- Hayır baba: Bir arkadaşımı görmeğe gid~ 

ceğim. 

- Sana uğurlar olsun. Fakat, sakın geç kalayım 
deme. Dokuzdan sonraya da kalma sakın! .. 

Ah. baba, baba... Muhakkak bu şekerleri satın 

almıştır. Pek iyi biliyorum; parayla satın aldı mut-

laka. Lakin benden saklıyor; fabrikadan verdiler, 
diyor. 

Kalbime sanki keskin bir çivi saplamışlar gibi 
oldum. Babamı açlık bu hale getirmiş, açlık! ... 

.. 3 Mayı• 
Haleti ruhiyem o kadar garipleşti ki... Neşeli 

miyım, değil miyim: Ben de bir türlü tayil' 
edemiyorum. 

Dün akşam, "Dimitri,, geç geldi. Ben yatmıştım. 
Duvara yumrukla vurulduğunu işiterek kalktım: 

- "Fenya,, , hazırlan! Yarın işe başlıyacab.s·n ... 
Postahanede, "Aleksandr' Andreiç,, ın maiyetinc!e ... 

Birdenbire ne kadar gülünç bir vaziyette oldu
ğumu düşündüm. Hala iki saç örgümü kestirme
miştim. Bu halimle, tamamiyle, küçük bir kız çocu
ğuna benziyorum. Eminim ki, pastahanede n1ernur
lar beni görünce, gülmekten katılacaklar. 'Şüphesiz 
onların hepsi koca koca insanlar ... 

Sonra başka düşüncelere atladım. Her düşünce 
kalbimi, bir burgu gibi, deliyordu. "Nikola Pavlo
viç,. i hatırladım. Demek çalışır, hayatımı kazanır
sam, tahsilime de devam imkanı var ha. Oyle ya: 
Kime ne? Müstakil değil miyim? Mademki kendim 
çalışarak kazanacağım; harekAtımda da serbestim 
demek. Babamın buna bir diyeceği olamaz bittabi. 

Bir müddet böyle düşündüm. Sonra, birdenbire, 
sebebini bilmiyorum, meyus oldum. içime derin bir 
hüzün çöktü. Biraz ağladım. Tekrar P3Ç orgülerimi 
düşündüm. Bir kızcağız bile olsam, kimseye uyına
mağa, ve derhal mağlCip olmamağa karar •:erdim. 

Bu düşünceler dimağımı o kadar işgal etti ki, bü
tün gece, ta sabaha kadar, gözlerime bir damla uy-
ku girmedi. • 

Sabahleyin, "Dimitri,. odaya girdi. Şüpheli ve 

'1' AN 3 - 6 - 939 

ISTANBUL VAKIFLAR DİREKTÖRLOGO ILANLARI 
Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No.su Muhammen 

aylığı 

Lira K. Cinsi 

Çenberlitaş, Molla Feoari Peykhane Ev 
Fatih, Koğacı Dede Nişancı cami arkasında 

9-13 
5 Nakşibendi tekkesi 

Dükkan 

19 00 
4 00 
9 00 
7 00 
8 00 
4 00 
3 50 
2 50 
2 50 
2 00 
2 00 

Mercan Harbiyey 
Çarşıda Kalpakçılar başı 

Mahmutpaşada Çuhacı hanı ikinci adada 
Mahmutpaşada Çuhacı ham birinci aciada 
Fatih, Kirmastı Emirler 
Uzun çarşı Dökmeciler 
Küçük M. Paşa Şı!refiye 
Küçük M. Paşa Şf::refiye 

Mahmutpaşa Yeşildirek 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın 1 inci katında 
Bahçekapıda Dördüncü Vnkıf hanın 4 üncü katında 
Çarşıda Alipaşa hanı üst katta 
Çarşıda Alipaşa hanı üst katta 
Çarşıda Alipaşa hanı üst katta 

Terkosta 
Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 940 senesi mayıs sonuna kadar 

20 
1 
4 
4 

11-13 
39 
34 
3tJ 

18-20 
12 
26 
4 

42 
29 

" ,, 
n 

n (2) 
,, 
,, 
•• ,, (2) 

Oda 
.. 
,, 
,, 

Yanmış oda 

Gö: sazlan 

13 00 
17 00 

3 00 
3 00 
~ Ol> 

Seneliği 
100 00 

Eyüp, Alipaşa Bostan 24-19 Bostan ve dutluk 80 00 
Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 9-11 senesi Kasım iptidasma kadar 
Yukarda yazılı mahaller kira ya verilmek üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. lstekliler 13 haziran 

939 salı günü saat 15 e kadar Çem beditaşta lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine 
gelmeleri. (3922) 

, ~awnım~~~~~~~~~, 

AsEPTA 
-

Kürkleri, elbiseleri, çamaşırla

rı, halıları ve saircyi tahrip eden 

NEVROZiN 
GÜVELERi 

kökünden yok eder. 
Baş, Diş, Nezle, GriD, RomatizmCI 
Nevralii. kırıkldc, ve bütün ağrdarınızi derhal lieset• 

anm icabında günde 3 kaıe ahnabilir. • 
, 

Yemek salonuna, yatak odası
na, banyo odasına, mutfağa, ap
teshanelere koyacak olursanız 

Nafıa VekCiletinden: 

SiNEK, SiVRiSiNEK 
ve bütün haşaratı uzaklaştırdı
ğı gibi fena kokulan da izale 
eder. Sari hastalıklar mikropla
nm taııyan flaprattan korun
mak i~n evinize, apartmanını-

12-6-939 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binall 
içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme Eksiltme koınl.5-
yonunda 3231,30 lira muhammen bedelli muhtelif demir ve saç malıt" 
mesinin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme müdürlii· 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat t@Jhftıat 142 Ura 3!5 kuruştur. 

ıt:ıtı ıçine bli' veya ir as 
İsteklileriQ..Jµuvakka.t t~in t ve .saı:tnamesinde yazılı vesaik ile bit• 

likte aynı gün saat 15 de Mezkur komisyonda hazır bulunulması ıazıoı-
dır. (1937) (3621) 

tableti asmak kafidir. 
Eczanelerde ve Büyük 

Bakkaliye Mağazalarında 
satılır. 

1 Baıvekcilet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden: 
1 - Genel direktörlükçe lstanbulda Çengelköyünde altı ay müddetU 

bir leyli beden terbiyesi ve spor eğitmen kursu açılmıştır. 
2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak olanlardan sırasl

le azami "50,. kişi alınacaktır. 

Depoau: Şuk lapençlyarl Llboratuarı 
T. A. ş., latanbul ................. ., 3 - 26/Haziran/939 pazartesi günü tedrisata başlayacak olan bil 

kursa girmek isteyenler, beden terbiyesi Bölge başkanlıklanndan kur5' 
girme ve diğer şartlan öğrenebilirler. 

4 - Müracaat müddeti, 15 Hazirana kadardır. "2020., "3773., 

muzaffer bir tavırla beni tepeden tırnağa kadar si.ız
dükten sonra, birdenbire dedi ki: 

- Hiç olmazsa, saçlanm 'kçsmeliydin. "Alek
sandr Andrciç,, mutlak:a kesik saçlı olmanı istiyor. 

"Dimitri,, bunları, kasten, beni üzmek ve inciı
mek için söylüyordu. Fena halde canım sıkıldı; kı
zardım. Fakat sözü uzatmadım. 

Evden çıktık. Yolda giderken, başladığı derse Be
vam etti: 

- ....... lüzumsuz gevezelikler yapmamalı; iş ba-
şında çene yarışı etmemeli; metin hareket etmeli... 
Aklı başında bir matmazel olduğunu... Her veçhile 

·ispat etmeli... Ililh ... 
Postahaneye geldik. Büyük, muazzam pencereler. 

Binanın cephesinde, cesim bir saat. 
Kapıdan içeri girdik. 
Ben daima kalabalıktan çekinirim. Kalabalıkta 

mahçubiyetimden ne yapacağımı şaşırır, kalırım. 
Postahane tıklım tıklım insanla doluydu. Muttasıl 
gidip geliyorlar, koşuşuyorlar; kulakları sağır ede
cek kadar gürültu, patırdı yapıyorlardı. 

"Dimitri,, nin dostları, ahbapları o kadar çok ki .. 
Adım başında, birisiyle selamlaşıyor. 

Matmazellerle selamlaşırken de, yan gözle bona 
bakıyor. Ağabeyim, galiba yanında böyle "llini mini 
bir kızcağız taşımaktan hoşlanmıyor olacak ki, ga
yet hızlı yürüyor: Utandığı belli Kalabalığı ite 
kaka ilerliyor. 

ben de peşi sıra gidiyorum. Arkasını bırakırsam 
derhal kaybolacağımdan korkuyorum. Koridorda, 
aceleden, şişman bir kadına çarptım. Mahçublye
timden kıpkırmızı oldum. Fakat henüz kendisine 
"Pardon ... ,, demege vakit kalmadan ... Amma da sa
lakmışım ha ... Bu sefer de, uzun bıyıklı bir efendi
nin üstüne yıkıldım ... 

Neyse, çok şükür, Dimitri beni bir odaya soktu. 
Yerde bir sürü paketler vardı. Burası yengemin ça· 
lıştığı daire. 

"Dimitri11 , yengeme dedi ki: 
- "Antonin,, , kızcağıza önayak ol. .• 
Ve derhal kaçtı; ortadan kayboldu. 
Yengem, evvela, üstüme başıma dikkatle bakh 

Sonra uzun uzadıya simamı sı.izdü. Müstehzi bir 
eda ile dedi ki: 

- Bakalım yine ağlayıp sızlanacak mısın? Müte" 
madiyen her şeyden şikayet etmeğe o kadar alıt" 
tın ki .... 

- Yok, yok .. Katiyen yenge .. Ağlayıp sızlanma1' 
ne demek? Neler söylüyorsun, Allah aşkına? .. 

- Dikkat et, kızım. Şimdi neredeyse "Aleksandt 
Andreiç,, gelecek. Sana baştan biraz nasihat falaO 
verir, ufak bir ders yapar. 

Ben de bu çeşit derslerden, konferanslardan hiÇ 
hoşlanmam. Fena halde korkarım. Ya söylediti 
şeylerı layıkile anlayıp ta, lazım gelen cevapları 
veremezsem! .. Aman yarabbi! O takdirde belki de 
beni işe kabul etmiyecek. 

- Yenge, diye sordum, ne gibi nasihat, ders? •• 
- Bir nevi tahlif... Vazifeye sadakatle merbut 

kalmak, fevkalade gayret etmek... Müstakıma08 

afüane çalışmak vesaire ..• 
- Ya ben bunlara ne cevap vereceğim? O böyle 

dedikçe, ben nasıl mukabele edeceğim? 
- Sen mi, budala, bunda bilmiyecek ne var! 

"Elimden geldiği kadar çalışacağım; azami gayret 
göstereceğimden emin olabilirsinız, vesaire .... ,, l)e' 

yip işm içinden çıkarsın. 
Yengem, henüz sözünü bitirmemişti ki, "DiJnit• 

ri,, arkasında, uzun sakallı, vakur; kelli !erli bit 
adamla içeriye girdi. 

Kalbim helecandan parçalanacak gibi çarPı· 
yordu. 

Aman yarabbi, bu zat, miıdür cıAleksandr 1'fl' 

dreiç,, in ta kendisiydi! 

Dımıtri, bana serbest olmamı, sıkılmamamı sö'r 
!edikten sonra, beni takdım etti: 

- l§te hemıirem. 

Gözlerimin önünde adeta kesif bir sis tabak.., 
peyda olmuştu. "Dimitrı,, nin sesim çok mup.beD' 
ve uzak bir ses gibi işitebildim. 

"Aleksandr Andreiç,, ın bana baktığını, beni tet
kik ettiğini hissediyorum: Saçlarım, mahçubıY" 
timden. dimdik oldu. Bütün viıcudiımdeki tuyıerj1J 
diken diken olduğunu duyuyorum. 

Ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırmış kalın1f 
tım. Bereket versin ki, yengem, derhal kulağıfl'1 
fısıldadı: (Devamı Varı 
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Ahırkapıya Taşınan Cephaneler 
Kurt izzet 
Taşınıyor, 

Tarafından Yelkenli 
Vatan Mücahitlerine 

Her gün geziyor, cephanelikleri 
gözlüyordu. Bir düşman nöbetçisi 
Yok etmeyi gözüne almı;ıtı. Fakat, 
bu iyi yürekli insana tesadüf yar
dım etmişti. 

Kurt İzzet, Yeşilköyde, Ayama
tna deresi civarında bulunan top
l'ak altında gizli cephaneliklerde 
bulunan el ve tayyare bombalari
le mavzer fişeklerinin, imha etti
rilmek üzere çıkarttırılıp sahile 
Yığdırıldığını haber almı~tı. Hiç 
tereddüt etmeden kayığına atla
ınış, küreklere sarılmıştı. Ayama
ına deresinin ağzına geldiği za -
ınan gördüğü manzara karşısında 
hüngür hüngür ağlamı~tı. 

Kendi kendine, yazık, demişti. 
~u cephanelere. Ve oracıkta ka
l'annı vermişti. Çalmağa değil, ça
lışıp kazanmağa alışan bu mert 
\'e temiz ahlaklı insan cephane 
hırsızlığını göze almıştı. Evet ça
lacaktı. Götürüp, cephanesizlik -
ten kırılan vatandaşlarının önleri
ne saçacaktı bunları. 

lu Kamili almış, İzmit körfezinde
ki vatan mücahitlerine cephane 
yetiştirmek üzere, pupa yelken 
Marmaranın karanlıklarına dal -
mıştı. .. 

• 
1 ttihat ve Terakki erkanını 

tevkif ettirdikten sonra Vah-
dettin ile Damat Ferit rahat bir 
nefes almışlardı. Akıllarınca mem
leketin, milletin müdafi ve mürşit
lerinden kurtulduklarını sanmış

lardı. Aylardanberi haşhaşa verip 
hazırladıklan entrika planlarını 

tatbika başlamışlardı. İlk iş olarak, 
ötedenberi gözlerine bir diken gi
bi batan Lıitfi Simavi beyi başma
beyincilikten uzaklaştırmak, yeri
ne de sabık Harbiye Nazırı Yaver 
paşayı getirmek olmuştu. İki e~tri
kacı, o güne kadar mabeyinde çe
virdikleri entrikalann ve hele sık 
sık saraya aldıklan yabancı adam
ların, şehirde şüyuuna Lutfi Sima
vi beyin sebep olduğunu zannet
mişler, atiyen de çevirecekleri do
lapların, teşebbüs edecekleri mel
anetlerin harice aksetmemesi için, 
bu zatın saraydan uzakla~tınlma
sını lüzumlu bulmuşlardı. 

1335 yılı martının otuz birinci 

Kayıkla lzmite 
Yetiştiriliyordu 

günü, Liıtfi Simavi beyin tebdili
ne dair olan iradei seniyc, mabe
yin başkiıtipliğinden resmi bir 
tarzda sadarete tebliğ olunurken, 

Damat Ferit, Cihannüma köşkün
de bulunuyor ve ayan reisi Ahmet 

Rıza bey ile reis vekili Çürüksulu 
Mahmut paşanın zaten mukarrer 
olan azillerini iradei seniyeye ik

tıran ettiriyordu. İki entrikacı, a
yan reisi ile vekilinin azillerine, 

harice ve muhite karşı güzel bir 
sebep ve bahane bulmuşlardı. Dev-

let ve milletin mukaddes hukuku
nu ve Türklüğü itilaf devletlerine 
karşı müdafaa maksadile, bazı va-

tanseverler tarafından akdettirilcn 
milli kongrenin kararı ile teşkıl e
dilen Vahdeti Milliye partisinin bu 

iki zat tarafından nzayi padişahi 
hilafına olarak, gizlice ayan daire
sinde içtimaına müsaade ve bu su

retle, dostluğunun teminine çnlışı
lan ecnebi bir devletin rencide e
dilmesini ileri sürmüşlerdi. Biz, 

günün bu iki entrikacısını Cihan
nüma köşkünde başbaşa bırakıp bi
raz da Vahdeti Milliye partisinin 
sureti tesekkülünü takip edelim: 

(Devamı var) 

K urt İzzete şansı yat'dım et
mişti. Oralarda gezinirken 

ceı>haneliği muhafaza eden kıta
nın çavuşlarından Ali Osmana 
l'astıamıştı. İki Türk, derenin saz
lıklanna sokulmuşlar, yarenliğe 
koyulmuşlardı. Kurt İzzet, İzmit 
körfezindeki nankörlerin salgın
larını, yaptıkları cinayetleri ve 
'l'ürk köylüsünün çekti~i azap ve 
ııtırabı, cephane yoksuzluğundan 
kırıldıklarını ağlıya ağlıya hikaye 
etmiş, muhatabını da ağlatmış ve 
heyecanlandırmıştı. Ali Osman ça
vu§ göz yaşlarını silerken, derin 
derin içini çekmiş ve demişti: MEDE IYETIN BiRi CI ŞARTI 
L - Elden ne gelir hemşerlm. Al
ıcıh yardım etsin onlara. 

l{urt İzzet, gözlerini açmış ve 
lttuhatabına: 

- Çavuş, çavuş .. demişti. Yalnız 
l\llaha bırakmıyalım yardımı. Bi
raı biz de yapalım. 
t -:- Elimizden ne gelir ki? .. Aciz, 
8kır adamlarız biz. 

- Ne mi gelir elimizden dedin? 
~ok şey gelir çavuşum. Eğer sen 
1
stersen bu köyleri kurtanrız biz. 

Ali Osman çavuş, muhatabının 
?le demek istediğini anhyamamış 
"e sormuştu: 

. - Anlıyamadım fikrini hemşe
l'itıı. Açık söyle hele şunu. 

lzzet, muhatabının safiyet ve sa-
6itniyetine inanmış ve açılmıştı. 
d.?u ikna için uzun uzun diller 
0kınüş ve nihayet: 
. - Yardım et bana, demişti. De

!tııe dökülecek olan şu mavzer fi. 
fekleri nankörlerin bagwırlarını dela· 
~?· :Sen taşırım onları. Sen sade 
ioı Yum bu işe. 
ku - Tutulursun hemşerim. Yazık 

l'§Una dizerler seni. 
!\ - Düşünme sen o ciheti. Hayat 
i-.~dir ki, yetişir ki milletim kur
•ulsun. 

•l Ali çavuş, yurt için ölümü göze 

11 
•n tnuhatabından utanmıştı. 0-
~n ~a duygulan uyanmıştı. Onun 
) 'l'urklüğü şahlanmıştı ve niha-
~t anlaşmıştı. 

J\ hırkapıya sevinçle dönen 
.. Kurt İzzet, o gece hazırlığı-
.. 1 b'f 
ti 1 ırmiş, arkadaşlannı seçmiş-
~· Sıçan Ali, Sağır Ahmet, Çolak 
.... 

1ıa, Altındiş Ahmedi yanına al
·•ıış 'k' lf· ' 1 ı sandalla denize açılmıştı. 

it 
1~hletleri şimdiye kadar meçhul 

b:harı bu beş fedakar, gec~leri sa
iç· lara kadar çalışarak bır hafta 
,ı;,.1nde tam 300 sandık mavzer fise-
sık · 
lad açırınışlar ve Ahırkapı ile Çat-
s, 1kapı arasındaki (Jüstinyanus) 
~r•yı harabelerinde bulunan ku-

88tnıçlara yığıp saklamışlardı. 
ll'ı Artık İzmit körfezine sefere çık
c •k, oralarda inleyen yurttaşların 
anla 

ll'ı' tına can katmak zamanı gel-
luı~ı. I<urt İzzet, dört ton büyük
ltt iundeki balık kayığını hazırla
ltı ış, otuz sandık cephaneyi baş ve 
l ç altlarına istifleyip saklamıştı. 
llnına da Çolak Rıza ile Bodrum-

Medeniyeti herkes kendi dü
§Üncesine ıöre anlar. Hayatı sade
ce bir zevkten ibaret sayan bahti
yarlar için medeniyet rahat yaşa
mak, eğlenmek demektir. Kimisi 
medeniyeti bir memleketin fabri
kalannda, büyük endüstl'İ!'iinde 

görür. Filozoflara sorarsanız mede
niyetin kökünü ilimde bulurlar. 
Artistlerin fikrine ıöre medeni
yet.. Tabii herkesin düşiinÜ1jiinü 
yazmıyacağım. 

Fakat hekimliiin temeli olan 
hayat ilmi bakımından medeniyet 
insanlann daha çok yaşamalan, in
san cinsının çoğalmasıdır. Bir 
memlekette insanlar ne kadar az 
nisbette ölürler ve o memleketin 
nüfusu ne kadar rok artarsa nıClll
leket o derecede medeni Sllyılır. 
Çünkü insan hayatının ıayesi in
san cinsini ıerr:,ıetmek, fertlerin 
sayısını ıittikre arttırmaktır. 

Bir memlekette yaşıyan insan-
1arın çoğalması da, en ziyade, mik
roplu hastalıkların azalmasına ltağ 
lıdır. Vaktile sahcın hastalıklar her 
gelişlerinde yüz binlerce insanı 
birden ıötüriirken insanların ço
ğalmasına imkan olamazdı. O sal
gın haıııtalıkların sebepleri mikrop
lar olduğu öğrenilerek mikroplar
dan korunmak rareleri bulunduk
tan sonra salgınların kökü kazın· 
dı ve dünya yüzünde insanların sa
yısı birdenbire pek çok arttı, insan 
cinsi renişledi. Vakıa bugün salgın 
olsun, olmasın mikroplu hastalık
lara karşı aşılar, seromlar yahut 
mikroplann diismanları < hn bak· 
teriyofajlar kulİanıhr. Fakat bun
lar bulunmadan önce de salgın 

hastalıklar pek azalmıştı. İlk mu
vaffakiyeti temin eden temizlik ol· 
muştu. Hekimler o koruma \•asıta
lannı keşfetmeden önce de insan
lar yalnız temizlikle salgın ve mik
roplu hastalıklardan kurtulmuşlar
dır. 

Hayat ilmi bakımından medeni
yet insanların roğalması demek ol
duiuna göre, medeniyetin birinci 
şartı temizliktir denilebilir ... 

Kendisini daima temiz tutan in
san mikroplardan korunmak için 
en ziyade şanın olan insandır. Ba
kınız niçin: 

Bir zaman lstanbulda da hüyiik 
bakteriyoloji liboratuannda direk
törlük etmiş olan doktor Remlenje 
- buradan ba~ka bir yerde - derile
rinde mikroplu hi~bir hastalık hu
lunmıyan elli kişiyi banyoya soka
rak her hırinin banyo ıuyu içinde 

bıraktıkları mikropları savar. En 
temizin.!.n suyunda 85 milyon, en 
kirlisinin suyunda da 1212 milyon 
mikrop bulur. Bu elli ki~iıfcn her 
birinin ne kadar zaman ii!lce ban
yo yapmış olduklarını tetkik edin
ce anlar ki banyoda en ~ok mikrop 
bırakmış olanlar, daha önceki 
banyoları en eski olanlardır. İnsan 
yıkanmakta ne kadar gecikirse de
risinin üzerinde mikroplar o kadar 
çoğalır. 

Bu meşhur ve dikkatli doktorun 
hesaplarına göre insanın derisinde 
bir Hntimetre murabbaı Ü'zt>rindc 
• tabii vasati olarak - 40,215 mik
rop vardır. Orta ciissede hir insa
nın derisi 1500 santimetre murab
baı olduğuna ıtöre tekmil viicut Ü· 

zerinde ne kadar mikrop huluna
nğını, üşenmezsenİ7:, hesap eder-
11iniz. 40,21SX 15000. 

Vakıa bu mikroplar. deri sağ
lam kaldık<'&, bize zarar vermez
ler. Fakat derimiz sağlam olsa da 
biz onun üzerine ellerimizle temas 
ederiz, ka~mırız '\'e parmaklarımı
za mikropları bulaştırarak ağzımı
za, burnumuza ve gözlerimi7.e gö
türürüz. Geçen giin de yazmışt•m, 
lekeli hummayı insanlara bitler 
getirir. Fakat lekeli humma deri
den ıirmez, biz onu derimizin iize
rinden kendi parmaklarımızla a
lır, ıözümiize götilriiriiz, bit gözii
milze girmediği halde lekeli hum
ma hastalığı ıöziimilzden ııirer ... 

Bunun gibi daha türlit türlii 
hastalıkların mikropları ilkin de
rimizin üzerine misafir olurlar, 
deri sağlam kaldıkça kuvvetli bir 
kaledir, fakat biz o ha!iitalıkları 
kendi <"ilerimizle, mikroplara kar· 
şı nazik olan yerlere, ağ-zımızm, 
burnumuzun ince zarları üzerine 
götiirürüz. 

Şimdi elbette. daha ivi anh,•or
sunuz ki mikroplu hastalıklara 
karşı kendimizi muhafaza etmenin 
birinci şartı derinin temiz olması
dır. Medeni adam derisini daima 
mümkün olduğu kadar temiz tut· 
mak i~in yıkanır, tekmil vücudünü 
temizler. 

Hele eller, her §eye dokundukla
n iç!n ve her yerden mikrop ala
rak onlan tam da vilcudümfrr:Un 
içerisine ıirecekleri yerlere götiir
dilkleri için mümkün olduğu ka
dar sık sık - hiç olmazsa sabah, ak
şam ve her yemekten önce • sa
bunla ve tırnakların arasını fır

çayla temizlemek lazımdır. 

Haftahk Radyo Pro9ramı 
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Pazar, 4. 6. 1939 

12ı30 Program. 12,35 Türk milziği (KlA
sik program) İdare eden: Mesut Cemil 
Ankara Radyosu Kiime heyeti, 1 - Tan
burt Emin Ağanın - Acemaşiran peşre
vi. 2 - ZekAi Dedenin - Acemaşiran 

beste - Bin cefa görsem. 3 - İsmail De 
denin - Acemaşiran ai?ır semai- Ey 
leblC"ri ııonca . 4 - Viyola taksimi. 5 -
İsmail Dedenin - Acemaşiran yürük 
semai. 6 - Şerit Muhittin Tarı?anın -
Ferahfeza saz semaisi. 13 Memleket saat 
ayarı. ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15 
Müzik (Küçük Orkestra - Şef: Necip 
Aı;kın) l - Pepi Müller - Lapaloma 
şarkısı üzerine tantazi, 2 - ScJıleder 
- Dinle ... keman ne sövlüyor ranı:to), 

3 - Hııns Thaler - Kukuk - Polka, 
4 - Jos~ Annandola - Venedikte meh
tap, 5 - Fredcriksen - Halk meydanı 
(bale! sahnesi), 6 - Franz T.ehar - Eva 
operetinden potpuri, 7 - Mlcheli - İkin
ci kücük süit. 14.15 - 14.30 Müzik (Dans 
müziği - Pi.) 15,30 Mllll küme müsaba
kaları (19 Mayıs Stadından naklen) 

18,30 Program. 18,35 Müzik (Şen oda 
müzijH: İbrahim Özgür ve ateş böcekle
ri) 19 Çocuk saati, 19.25 Türk müziği 

(Fasıl heyeti), 20 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20,10 Ne
şeli p]{ıklar - R. 20,15 Türk müziği, 1-
Hilzzam peşrevi, 2 - Kömürcil Hafız Er. 
-Hüzzam beste- Aldım hayali perçe
min. 3 - Sadettin Kaynağın -Hüzzam 
şarkı- Bin hüzün çöktü. 4 - Bimen Şe
nin -SegAh ~arkı- Sun da ksln. 5 -
KC"mençe taksimi. 6 - Halk Tilrküsü -
Bir yal' se\'dlm kuş adah. 7 - Halk Tür
küsü - Misk<'t Ulrklisii. 8 - Bedrlyenln 
-Kürdlllhlcaıo:klır şarkı- Mıtrıpta mı 
nalende mi. 9 - Kiirdilihlcazklır şarkı

Güller açmış blilbUl olmuş hir karar. 
10 - Osman Nihadın - Niha,•ent şar
kı- Yine aşkı bana sun. 21 Müzik (Ri
yasetlcümhur Bandosu - Şef: İhsan 
Künçer) 1 - F. Lehar - Eva operetin
den Marş, 2 - F. Lehar - Altın ve gil
milş operetinden Vals, 3 - A. Wlnter 
- Uvertürlerin tarlhÇ('si (Büy{lk selek
syon) 4 - R. Laparra - La Habanera 
operasının uvertürü 21,50 Anadolu Ajan
sı (Spor servisi) 22 Milı.ik (Cazband 
Pi.) 22,45 - 23 Son Ajans haberleri ve 
yan111<I prngram. 

Pazartesi, 5. 6. 1939 

12,30 Program, ı2,3!5 Türk müziği - Pl. 
13 MemJekd saat avarı, ajans ve mete
oroloji h11bcrleri. 13,15 - 14 Mütlk (Sen
fonik pllıklar) 

19 Pro~ram, 19,05 Müzik (Neşeli mü
zik - Pl.) 19,15 Türk müziği (Fasıl he
yeU) 20 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20,15 Neşeli plak
lar - R. 20,20 Türk müziği: 1 - Şive

nilma peşrevi. 2 - Nayl Halim Ca''U"tın 
-Şlvenüma bestesi- ~ir görüşte düş
tü. 3 - Şivenüma Yurllk semai - Aya 
ne ola ol hilal ebru. 4 - Sadettin Kay
nağın - Bestenig!ir şarkı - Çiçekten 
nağmeden. 5 - Kazasker Mustafa izzet 
- Bestenigli.r şarkı - Eyservii nazım. 

6 - Bestenigtır şarkı - Ben seni sevdim 
seveli. 7 - Bestenigtır saz semaisi. 8 -
Raif Beyin - KilrdılihkazkAr şarkı

Ren1?lruhsanna. 9 - Osman l\'ihadın 

-Kürdilihica:ıktır şarkı- Gözilmden git
miyor. 10 - Muhayyer türkil -Buelin 
ayın on d6rdil. 21 - Konuşma (Dokto
run saati) 21,15 Müzik (Küçuk Orkes
tra - Şet Necip Aşkın) l - Emmerich 
Kalman - Faşingsfc patpurlsl, 2 - Ml
chlels - Çardaş No. l, 3 - Emmerich 
Katman - Ah sen, sen (Vals). 21.45 Ko
nuşma, 22 Müzik (Küçük Orke,.tra -
Şef: Necip Aşkın) Devamı 4 - Amadei 
-Saz çalan /Işık süitinden (Aşk rüyası). 

5 - Qqcar Fetras - Hatıra, 8 - Becce 
- Rüya (Keman için) 7 - Felix gless
mer - Sar nehri kenarlannda, 22,:ıo 

Müzik (Operetler - Pl.) 23 Son ajans 
haberleri, esham, tahvil!it kambiyo - nu
kut \'e ziraat borım"ı (fivat), 23,21J Mü
zik (Cazband - Pi.) 23,55 - 24 Yarınki 
program. 

Sah, 6. 6. 1939 

12,30 Program, Türk milzlğl: 1 - Bu
selik peşrevi. 2 - Şakir Ağanın - Bu
selik şarkı - Sünbüllstan etme etrafı. 

3 - İshakın - Buselik şarkı - Gönfil 
verme bi vefaya. 4 - III Selimin - Bu
selik şarkı - Bir pür cefa hoş dilberdir. 
5 - Sadettin Kaynağın -Buselik şarkı
Saçlarıma ak dUştü. 6 - Buselik saz ~e
maisl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 13,15 Müıo:lk (Ka
rışık program) 13,45 - 14 Konuşma (Ka 
dın saati - Ev hayatına dair.) 

19 Program. 19,05 Müzik (Bir uver
tür - Pl.) 19,15 Türk müziği (Fasıl he
yeU - Karışık program), 19,45 Türk 
mü:ılğl (Halk tilrkUlerl ve oyun havala
n - Sadi Yaver Ataman} 20 Memleket 
saat ayan, ajans ve meteoroloji haber
leri. 20,15 Neşeli müzik - R. 20,20 Türk 
müziği (Klllslk program} İdare eden: 

semaisi- Yine neşe muhabbet. 11 - N'i
kolfıki usta -Şehnaz saz semaisi. 21 Ko
nu~ma, 21,15 Mıızlk (Radyo Orkestrası
Şef: Hasan Ferit Alnar) 1 - P. Tschai
kowsky - 6 ıncı senfoni si min6r, op. ':'4 
(pathetlque) a) Adagio - Allegro non 
troppo. b} Allegro con grazla, c) Allegro 
rnolto vivace, d) Adagio lamentoso 22,15 
Konuşma, 22,30 Mü1Jk (Opera aryaları
Pl.) 23 Son ajans haberleri, ziraat, es
ham, tahvlllıt, kambiyo - nukut borsası 
(fiyat) 23 20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55 - 24 Yannki progrıım. 

Çarıamba, 7. 6. 1939 

12,30 Program. 12,35 Turk müziği -
Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Müzik 
(RiynsetlcUmhur Bandosu - Şef: İhsan 
Klinçer) 1 - A. Thomas - Hamlet ope
rasından prelüd ve marş. 2 - St. Saens 
- "Ceznlr süiti,. nin 3 üncü parçası. 3 -
F. Popy - Provans eğlentisi (uvertiır>. 

4 - Lacome - "Kotiyon., (Orkestra sü
iti) a) Giriş, b) Şampanva bardağı, c) 
Tatlı mükaleme, ç) Kordelaiar ve davul
cular, d) Serpantin - Vals. 

19 Program, 19,05 Miızik (Straussun bir 
valsi) Pi. 19,15 Türk muziğl (Fasıl he
yeti) 20 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20.15 Neşeli pUık

lar - R. 20.20 Türk müziği: 1 - Osman 
Beyin-saba peşrevi. 2 - Dedenin -S:ı
ba şarkı- GCışeyle gel bülbülleri. 3 -
Aşık Mustafanın - Saba şarkı - Bir 
esmere gönül verdim. 4 - Kfızım Us'un 
-Hüı.zam şarkı- Benzemeı.sin kimseye. 
5 - Keman taksimi. 8 - Halk türküsll 
- İndim dağdan ovaya. 7 - Halk tür
k\isü - Damından görünür bağlar. 8 -
Mehmet Nasibin - Hicazkllr şarkı -
Görmezsem eğer. 9 - Refik Fersanın 
Rast şarkı - Yaktı cihanı ateşin. 21 Ko
nuşma. 21,15 Müzik (Saksefon soloları -
Nihat Esengln) 21,45 Haftalık posta ku
tusu. 22 Müzik (Küçük Orkestra - Sef: 
Necip Aşkın) 1 - Hanns Löhr - HUiya 
gecesi (Vals). 2 - Mlcheli - İtalya şar
kıları (Potpuri) 3 - Bernhard Kutı;rh 

- Çigan fnntazlsl. 4 - Karı Blume -Gil 
neşte (Vals), 5 - SchmalsUch - Or
manda aşk. 6 - Peter Frles - T..ejlyoner 
asker. 7 - Paul Llncke - Venils (Vals) 
23 Son ajans haberleri, ziraat, esham, 
tahvllAt, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
23,20 Müzik (Cazband - Pi.) 23,55 
24 Yannkl program. 

Perıembe, 8. 6. 1939 

12,30 Program. 12,35 Turk müzil?i: 1-
Neveser peşrevi. 2 - Sadettin Kayna
ğın -Neveser şarkı- Hicranla harap ol
du. 3 - SalAhattin Pınarın -Nihavent 
şarkı - Hilfı yasıyor. 4 - Santur tak
simi. 5 - Nihavent şnrkı - Körfezdeki 
dalgın suya bir bnk. 6 - Neşetkfırın Ma
hur şarkısı - Gücendim ben sana. 7 -
Mahur saz semaisi. 13 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15-
14 Müzik (Karışık program). 

19 Program. 19,05 Müzik (Melodiler -
Pi.) 19.15 Türk müziği (İnce saz fas
lı - Safiye Tokayın iştlrakile) 20 Mem
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20,15 Neşeli plfıklar - R. 20,20 
Türk müdği: 1 - Rast peşrevi. 2 - Ab
di Efendinin -Rast şarkı- Senin askın
la çfık oldum. 3 - Faik Beyin -Rast 
şarkı- Bir dnme düsürdil ki beni. 4 -
Tanbur taksimi. 5 - LCıtfu Beyin - Hl
ca:ıklır şarkı- Sana ne oldu gönül. 6 -
Arif Beyin -Hicazldlr şarkı-Açıl ey gon 
cai sadberk. 7-Arlf Beyin -Hcazktır şar 
kı- GUldQ açıldı yine. 8-Acemkürdl şar 
kı-Bir vefasız yAre dilştilm.9-Şemsettin 
Ziyanın -Hicaz &arkı- Kim görse ııe

ni. 10 - Halk tOrküsQ -Akşam olur 
kervan iner yokuşa. 21 Konuşma (Ziraat 
saati) 21.15 Milzik (FlOt solo - Mükel'
rem Berk: Tremolo (Varyasyonlu par
ça) 21,25 Mlizik (Küçük Orkestra - Se!: 
Necip Aşkın) ı - halo Azzonl - Melo
di, 2 - Raffeale Valımte - Uzak bir 
memleketten (serenad) 3 - J. Strauss 
-Hızlaşma (Val~). 21,45 Konucıma. 22 
Müzik: (Küçük Orkestra - Şe!: Necip 
Aşkın} 4 - Frltz Rektenwald - Viva
na müzikleri (Vals) 5 - Emmerich Kal
man - Benimle beraber varstine get 
6 - Heuberl{er - Şarkta (İsimli süitin
den), Çeşmede parçası. 7 - Delibes -
Kopelya balesinden potpuri. 22,40 Mü
zik (Operetler - Pi.) 23 Son ajans ha
berleri, ziraat, esham, tahvilAt, kamblyo
nukut borsası (fiyat). 23,20 Müzik (Caz
band - Pi.) 23,55 - 24 Yarınki prog
ram. 

Cuma, 9. 6. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği 

Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Müıik 

(Karışık program) Pi. 

G. Rosslni - Sevilla berberi operasın

dan uvertür. 2 - A. Boieldieu - Beyaz 
kadın (I..a dnme blanchc) opern,.ındıın. 

3 - C. Saint - Saens - Oııfalın Cıkrıl;ı 
(Le Rouet d'Omphnle) 4 - E, Von rez
nlcC'k - Donna diana operıısından uvcr
tur. 5 - C. Krcutzcr - Grenadıı'da bir 
ge<'c U\'crHlr. 6 - Jo cf Straus - Köy 
kırlııneıçlnrı V ls. 22,15 Muzlkli konuş

ma (H lil Bcdıl Yönetken tarafınd n -
Webcr'in) Fraysüts oper :ıanın takdimi 
p]{ıklarla) 23 .Son ajans haberleri, ziraat, 
cı;ham , tahvılAt, kambiyo - nukut boı..,.a

sı (fiyat). 23 20 Mü:dk (Cazband - Pl.\ 
23,55 - 24 Yarıl"k proımım. 

Cumartesi, 1 O. 6. 1939 

13,30 Proı;ram. 13,35 Türk müziği: 1 -
Kemençe taksimi. 2 - Neyzen Bürhanın 
-Suzlnôk şarkı- Hayli demdir. 3-Ah
met Raslmin - Suzinak şarkı - Gel se
ninle. 4 - Leminln - Suzinak şarkı -
Aşkınla ynnmadadır canü tenim. 5 -
Suz.infık şarkı - Bir nlrıfıhınla kapıldım. 
6 - Suzinlık saz sC"maisl. 14 Memle~et 

saat ayarı. aians ve meteoroloji haberleri. 
14,10 - 15,30 Müzik (Ken~ık hafi! mü
zik - Pl.) 

18,30 Pro~am. 18,35 Mü:ılk (Neşeli 

:pllıklar) 18,45 Milzik (Kilcük Orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 1 - Ralph Benatzky 
-Bebekler perisi filminden neşcliylm 

şarkısı. 2 - S int - Saens - Gece rü
yası. 3 - Leopold - İspanya melodileri 
(patpuri) 4 - Martin Uhl - Herkese 
(Potpuri} 19,15 Türk müziği (Fasıl he
vetl - Cel!il Tokses ve Tahsin Karakuş) 
20 Memleket saat ayan, ajans \'e meteo
Toloji haberleri. 20,10 Neşeli pllıklar -
R. 20,15 Türk miiziği (Sc~llmlş beste se
mai ve saz eserleri) Nuri Halil Poyraz ve 
Küme saz. heyeti. 20,50 Konuşma (Dıs 
politika hadiseleri), 2105 Temsil (Zor nl
kfıh - Molierdcn tercüme) 22 Haftalık 
posta kutusu (Ecnebi dillerde) 22,30 Mil
zik (Dans müziği - Pi.) 23 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham, tahvilflt, kambi
yo - nukut borsası (fıyat). 23,20 Müzi!c 
(Çazband - Pl.) 23,55 - 24 Yarınki 

program. 
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BULMACA 
DUnkU bulmacamızm 

halledilmiş şekli 

2 ı • ı e ' s 

HUGO~ KO BULMACA 

ı z s • ı e ' s e \t 

SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

l - Geçicilik e Çok değil. 

2 - Bir millet e Mey dağıtan. 

1 1 • • 1 

3 - Üstilnden tren geçer e Benze, 

manenL 

4 - Tire e Tamamen. 

5 - Bir harf e Parlak delil 

nota e Bir sesli harf. 

6 - Ad e Bir nota e Benzer. 

e Bir 

7 - Bir çe&it şiir e Notada kullanı· 

lan bir tAblr. 

8 - Bir ağırlık ölçOsü e Bir meyva. 

9 - Ev bar.k e Esir kadın. 

lO - Bir harf e İçmek e Saçsız. 

Yalvaçta Belediye 

Çallşmaları 
Yalvaç (TAN) - Orta Anadolu-

Mesut Cemil Ankara Rordyosu Küme he
yeti. 1 - Tanburt Cemil Beyin - Baya
tı peşrevi. 2 - Tabt Efendi - Bayatı 
semai - Cıkmaz deruna dilden. 3 -
.Aşık Mustafnnın - Beyati şarkı - Sebep 
ne bakmıyor. 4 - İsmail Dedenin -Ba
yatı &arkı- Karııdan yar güle güle. 5-
Keman taksimi. 6 - Doktor Suphl Ezkl 
-Hicaz beste- Bakdıkça hüsn(i onma. 
7 - Şevki Beyin -Hicaz. $arkı- Nira
kınla. 8 - III Selim -Şehnaz şarkı

Bir nevcivana dil milptelfıdır. 9 - Rıza 

Efendi -Şehnaz şarkı - Meramı ande
llp. 10 - İsmail Dedenin -Hicaz yürük 

19 Program. 19,05 Müzik (Bir vlrtil
oz - Pl.) 19,15 Türk milziği (Fasıl he
yeti) 20 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteı>rolojl haberleri. 20,15 Neşeli plfık

lar - R. 20,20 Türk muziğl: l - Ferah
feza peşrevi. 2 - İsmııll Hakkı Beyın 
-Ferahfeza bestesi- Çağlayan cuyi. 3-
1mıall Hakkı Beyin -Ferahfeza ııarkı
Ateşi aşkın. 4 - İshak Varanın - Fe
rahfeza Şarkı- Seyretmek için. 6 -
İsmail Hakkı Beyin -Ferahfeza şarkı
Mehtapta güzel. 7 - Nuri Halil Poyrazın 
-Hüseyni 5arkı- Artık yetişir. 8 -
Rahmi Beyin -Müstear şarkı- Gel ey 
sAkl şarabı. 9 - Mustafa Nafizin -Hüz
zam Şarkı- Gönlilm nice bir. 10 - Şilk· 

riinün -Hiizzam şarkı- Adananın yesil 
çamlan. 21 Konuşma. 21,15 Müzik (R'.ld
yo Orkestrası - Şef: Praetorlus) 1 -

nun Ege bölgesine yakın şirin bir kö

şesi olan Yah•açta beledıye iyi eser

ler meydana getirmeğe çalışıyor . .As

ri mezbahanın inşaatı ikmal edi'dik

ten sonra, kasabamız haritasının tan

zimine başlanmıştır. Bu işi üzer

lerine alan mühendisler grupu çalış

makta ve imar planının ikmali bir 
gün meselesi telakki edilmektedir. 
Belediye, kasabamıza iyi ıçm"' suyu 
getirtmek çarelerini de aramda bas
lamıştır. 
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Kurultay DağılılJor 

Dilekler Görüşülürken Bütün 
Vekiller izahat Verdiler 

TAN 

Mülteci 
Yahudilere 

Yer Yok 
.:-0-

3 - 6 - 939 

Türk - Fransız itilafı 
Hatay Anlaşması lle 
Birlikte ilan Edilecek 

(Ba§l 1 incide) 
Buna taalluk eden kanunlarda da ta. 
biatile değişiklik yapılması icap c
dPr. 

Bu izahatından sonra Snlab Yargı, 
ceza kanunundaki değişikliği icap 
ettiren sebepleri kaydeylemiş ve ic
ra kanunu tatbikatı etrafındaki mü
talaalara karşılık olara~ ta kanun
larımızda alacaklının haklarını ko. 
ruyacak ve temin edecek müeyyide
lerin bulunduğunu icra tatbikatında 
alınması lüzumlu bazı tedbirler bu
lunmasını kabul etmekle beraber 
hatip tarafından ileri sürülen şeklin 
nazarı dikkate alınmasına imkan ol
madığını söylemiş ve demiştir ki: 

rek ihtiyari işlerile alakadar olmıynn 
t~hsisatlar konulmakta olmasından 

şikayet eylediJ 
Çorum delegesi Abdülkadi!' Gliney, 

l::öy katiplerinden bahsetmiş ve bun· 
ların köylere bir yiik olduğunu ken
c'lılerinden beklenilen vazifeleri yap
maktan uzak bulunduklarını, bu va
ziyet kar1ilsında bunların ya vazifelf.. 
rinden alınmasını veyahut ta köy ka
nununu tatbik edebilecek kudrette 
kntiplcr tayinini istem!ştir. 

dut haricinde, veya kanunun istil. 
zam ettiği adalet haricine çıktığı tak 
dirde elbette tesiratı çok fazla olur. 
Haksız mükelle.fiycte tabi olan veya 
tahammülünden fazla mükellefiyete 
tabi olan insanların şikayet etmesi 
gayet tabiidir. Bunu biz bir taraftan 
yaptığımız tebliğlerle önlemeğe ça -
lışmakla beraber diğer taraftan da 
daha kuvvetli bir müeyyideye bağ -
lamak için meclise bir kanun layiha
sı takdim etmiş bulunuyoruz. Bu 
meclis ruznamesine de alınmıştır. 

İnşallah yakında çıkarsa köylü daha 
kuvvetli bir müeyyide ile bu rahat -
sızlıktan kurtulmuş olur. (Alkışlar). 

Kuba, Yahudilere Vize 

Veren 12 Konsolosu 

İşten Menetti 
Teliıviv. 2 (A. A.) - Danzigli 

484 yahudi muhaciri Giride iltica et
meğe mecbur kalmışlardır. Bunlar 
Filistin sahillerinde alınan tedbirler 
üzerine Filistine çıkmamışlardır. 

(Başı 1 incide) lafına ait değil, şekle taalluk ett ği· 
buıunuyorlar. kap ederse bu hus.ıs- ni yazıyor. Yeni bir formül bulınulc 
ta silahlarının ağırlığını da kefenin kabildir. Fakat Estonya Harici)'~ 
bir gözüne koymaktan çekinmiye- Nazırı Seter'in de kati beyanatmdall 
ceklerdir. Akdenizde Bogazlardan anlaşılacağı üzere Ballık devJetıcrl 
lmşhyarak Süveyş kanalına kadar da- Sovyetlcrin garantisıni istememd<
yanan bir cephe ve Sevkü.cey~i bir tedir. 

Dahiliye Vekilinin izahatı 
Dahiliye Vekili Faile Oztrak, bu 

mütaleahmı karşılık olarak demiştir 
ki: 

N alıa Vekilinin izahatı 

Muhacirler yahudi makamatına 

müracaat eederek elbise ve yiyecek 
istemişlerdir. Muhacirler arasında 

hastalık çıkmıştır. 

mıntaka kazanmak hususundaki gay- Daily Telegraph. Baltık devlPtle
ı'E'tlere Fransa şarkta haiz olduğu a- j rinin Sovyet garantisini istemeıne
vantajlara dayanarak iştuak etme!{- terinin biıyük müşkülat çıkardığını 
tedir. müşahede etmektedir. 

Iskenderunclan başlayıp Suriyeye Daily Express ve Daily Mail gaze-
dahil olan yerlerde Fransunın diplo- teleri Lord Halifax'ın veya diğer bir 
malik vaziyetine istinaden askeri a- nazırın Moskovaya giderek mevcut 
vantajlar elde etmesi ve şarki Akde- müşkülatı izale etmesini tavsiye c • 
nizin daha emniyetle miidafaasmı diyorlar. - ~ 

imkanlaştırması lüzum:.ı sarihtir. Daily Mail gazetesine göre, tngil· 
"Bir kimse diğerinden bir hak id. 

dia ediyor diye onun malını mülkü
nü hacir altına almak imkanı yok
tur.,, 

"Arkadaşlarımın Dahiliy:? Vekalc
tıne müteallik olan dilekleri etrafın
cfaki mütaleaları, bir k.:ıç noktaya ir· 
ca edilebilir. Bunlnrdan bir tanesi 
tam teşekküllü nahiyelerde bulunan 
memurların nahiyelerde hıra.kılma

yıp vilayet ve kaza merkezlerine sev
kı işidir. Bununla alakadar olacağım 
ve buna mani olmıya çalışacağım. 

Bunun mahiyetini bilmiyorum. lne
göl ve Yenişehirin Bileciğe bağlan

masına matuf olnn beyanata gelince, 
muhterem arkadaşlarım, benden bu 
mevzu üzerinde bittabi ferdi vaatler 
beklemezler. Tetkik mcvzuudur. Tet
kik ederiz. Hangi kazanın hangi vi
lfıyete raptı, memleketin ve kendile
rinin ihtiyaçlarına daha uygunsa, ka
nunların gösterdikleri merasime tabi 
olnrak yapar ve işleri yoluna koymı· 
ya çalışırız. 

Nafıa V~kili Ali Fuat Cebe:;oy şu 
izahatı vermiştir: 

Bin yüz yahudi, Uzakşarka git -
mek üzere Comte Biancamano vapu

runa binmişlerdir. Bu mülteciler, 
Bombay, Manille ve Şanghaya çık -

mak tasavvurundadırlar. 

Bu noktanın Türkiye ile Fransanın tere Hariciye Nazın Lort Halifa" 
mandası altında bulunan kısmı ara- Molotofun nutkundan inkisarı baya· 
sında iki devletce halli icap eden ve le uğramıştır. 

Boşanma davalannda medeni ka
nunun hükümlerindeki isabet üze. 
rinde de bilhassa duran Salah Yargı, 
hakime bu hususta verilmiş olan 
takdir hakkının, içtimai muvazene 
ve menfaatin muhafazası gayesiyle 
verilmiş bulunduğunu, Türkiye 
Cümhuriyeti kanunlarında bu içti
mai hayatı şiddetle alakadar ve bo
şanma işlerinde hakimi bağlar şe

kilde ahkam vaz'ının doğru olamı. 
yacağını .lliıve eylemiştir. 

Adliye Vekilinin izahatı 
Adliye Vekili Fethi Okyar, ha!tirn 

lerin mezuniyeti meselelerinin ada
letin tevziinde sebep olduğu güçlük
lerin izalesine çalışacağını, Türk ce
za kanununda yapılmış olan tadil. 
}erin bir tekamül seyri neticesi ol
duğunu ve bu itibarla pek zaruri o
lan bu gibi tadillerin hayırlı telak
ki edilmesi lazım geleceğini, bahçe 
hırsızlıklarını önlemek için bugün. 
tkü kanuni mevzuat kafi değilse ik
t1sadi hayatı her türlü zararlardan 
koruyacak tedbirleri alacağını söyle 
.migtir. 

Adliye Vekili Okyar, İcra ve İf
las kanunu tadilatı üzerindeki mü
talaalara karşılık olarak ta, getirti. 
len mütehassıs tarafından bu hu
susta hazırlanan projenin alakadar
lar ve muhtelü komisyonlarla, adli 
makamlar tarafından tetkik edilen 
bu projenin bünyemize ve muhit ih
tiyaçlarına uygun hükümlerinin ya. 
kında B. M. Meclisine arzednece
ğini bildirmiş ve boşanma işlerini 

kolaylaştırmak hususundaki temeni
lere karşılık olarak, noterlerin hiz
met akdi şeklindeki gayri meşru mu 
kaveleler akdetmemeleri için tami. 
men tebligatta bulunduğunu bildir
miş ve boşanma kolaylıklarının ma
zide içtimai hayatımızda husule ge
tirdiği zararları kaydederek medeni 
kanunumuzdan bu hususta tedvin 
edı!lmiş hükümlerden dolayı ancak 
şeref ve iftihar duyabileceğimizi ilu 
ve eylemiştir. 

Köy bütçeleri mueleai 
Adliyeye ait dilekler üzerinde ge

çen bu müzakereden sonra da dilek
ler tasvip edilmiş ve Dahiliye Veka
leti ile alakadar dileklerın müzakere-
sine geçilmiştir. 

Bu münasebetle söz alan hatipler
den Yozgat delegesi Rifat, devlete 
vergi verirken köylünün garek bu 
verginin tahsilinden ve gere:t sarf 
şeklinden duyduğu huzur ve emniye
te mukabil koy kanunu ile köy ihti
ynr heyetine verdiği paranın nereye 
sarfcdildigini bilcmediğiui söylemiş. 
ve köy kanununa köylunün ihtiyar 
heyetinden muayyen bir zaman zar
fında bu paraların sarfı hakkında he
sap istiyebileceğine dair bi.r kayıt i
lavesini istemiştir. 

Hntip, koy mühürlerinin iyi muha
fazası hakkındaki hükümler hilafın-
da bu miıhürlerin elden ele dolaşmak 
ta oldugunu da kaydederek koy ka
r.unu ile köylünün kendi mektebini 
kendi yapması mecburiyetinin ağırlı

ğından bahseyiemiş ve bunların dev· 
Jet taraf ındaıı yaptırılmasını istemiş· 
tir. 

Yozgat mebusu Sırrı !çöz de vazi
fclermden gayri hizmetlerde kulla • 
nılmakta olan nahiye müdürlerinin 
vazifeleri başlarına iacieierini ve yal
nız kendi işlerile meşgul olmalarının 
kminini istemiştir. 

"- Erzincan elektrik işinm pro
jesi geçen sene yapılmıştır ve para. 
sı alınmak üzeredir. Vekaletiniz an
cak tahsisat ve eleman imkanı da
hilinde her şeyi yapabilir. 

Küba reisicümhuru Laredo, için

de bulunan bütün yahudi mültecile
ri ile Saint - Louis vapurunun derhal 

hareket etmesini emretmiştir. 

ahalisinin ekseriyeti Türk olan bir Polonya ile müzakereler 
Hatay vardır. Varşova, 2 (A.A.) - Molotoftıll 

Fransa şimdiye kadar muslihanP. nutku hakkında Polonya siyasi rnıı
bir sureti tesviyeye varmak üzere Ha hafilinde hasıl olan intiba, SovYet 
tay işinin zaman ve hadiselerin tabii Rusya hükumet reisi ve Hariciye 
scyrile hallini bekliyen bir vaziyet Nazırının her şeyden evvel s0 vyet 
almıştı. Rusyanın Avrupadaki siyasi kuvvet· 

Köy derneklerinin köy bütçeleri il
zerinde murakabe salahiyetleri olma
dığından bahsedildi. Sayın arkadaşla
rımın mallımudur ki, köy bütçelerini 
köyler yaparlar. Bunların hesabı kn
tilerini köy dernekleri yapar. Bina
enaleyh bunların üzerinde kontrolle
ri vardır. Bu haklarını kullanmak is
tiyenler varsa kullanabilirler. Maa
mafih yok zannedenler varsa buna 
dn bir tamimle nazarı dikkatlerini 
celbederiz. 

Köy katiplerinin ıkendilerinden 
beklenen hizmetleri yapamadıklarını 
ve bilakis köylüleri izrar ettiklerini 
buyurdular. Köy katipleri meselesi 
daha evvel de vekaletin nazarı dik -
katini celbetmiş ve bunun için ':ila
yetlere buna dair emirler verilmiştir. 

Bir köyün behemehal bir katip 
tutmasına dair bir mecburiyet yok -
tur. Bu. tebliğ edilmiştir. Hükume • 
tin köy ihtiyar heyetlerinden istediği 
şeyi aldıkları ve verdiklerinin mev -
zuata uygun mazbut bir hesaba müs
tenit olmasıdır. 

Bunu ister muhtar tutsun, isterse 
okur yazar birisi tutsun, isterse köy
lerde katipler tutsun. İsterse bir kaç 
köy bir katiple bu işi görsünler, hat -
ta isterlerse hiç katip tutmasınlar. 

Yalnız hesaplarda karışıklık olmıya
cak bir şekil bulunsun. 

Köy borçları ve •alma 
Ondan sonra diğer bir mevzu kal

dı. O da köy borçları ve köy borçla
riyle köylüye tahmil edilen salma • 
dır. Bu salma mevzuu bir müddet -
tenberi hükumeti işgal etmektedir. 
Dahiliye Vekaletine gelmezden evvel 
o mesuliyeti iızerinde taşıyan arka -
daşlarım bunu hesaba katmışlar ve 
bu salrnalann haddi makule ircası i
çin lazım gelen tebligatı yapmışlar -
dı. Bendeniz o mesuliyeti aldıktan 

sonra bazı şikayetleri işittim. Arka
daşlara bu husustaki vazifelerini tav 
zih edecek tebligat yaptım. Bundan 
öyle meselelere muttali oldum ve bu 
sebeple bunda o kadar ileri gittim ki 
bu senenin dördüncü ayında yaptı
ğım bir tebliğde bunun köylere va -
rmcaya kadar iblağını istedim. Ta ki 
bunun haricinde muamele yapılacak 
olursa köylü, bunu biz bilmiyoruz 
diye bir mazeret serdetmesin. Köy 
borçlarına köylülerin mecburi ve ih
tiyari hizmetlerle alakası olmıyan ve 
bunların haricinde olan bazı işler i
çin, tahsisat konulduğundan da bah
settim. Yani bunların önüne geçmek 
için çok sarih tebligat yapılmıştır. 

Bugün aldığımız malumata göre yap
tığımız tebligat tatbik ediliyor. Ne 
zaman tatbik edilmediğini duyarsak 
alakadar hakkında lazım gelen mua
meleyi tatbikte tereddüt edecek deği
liz. 

Limanlar me•elesi 
Vekaletiniz zaman zaman uzun 

olan sahillerimiz üzerindeki liman
larımız hakkında etütler yapmıştır. 
Fakat bugiine kadar tahsisat imkanı 
olmadığından tabii bir teşebbüste 

bulunulamamıştır. Son defa İngiliz 
kredisinden ayrılmış olan bir mik. 
tar para ile hük(ımetiniz Karadeni
zin şarkında ve garbinde iki liman 
yapmayı düşünmüş ve bunu Vekale
tinize havale etmiştir. Bu İngiliz 
kredisinden ayrılan tahsisat ihtimal 
ki, bu iki limanın tamamiyle inşa
sına kafi gelmiyecektir. Maamafih 
Vekaletiniz dikkatle etütlerini yapn. 
bilmiştir. 

Karadenizin şarkında Trabzrın li
manı üzerinde bir etüt yapıldı ve o 
noktada hük(ımetiniz karar verdi. 
Fakat garpte evvela çatalağz1 rlenen 
yerde bir liman kurulması İktısat 
Vekaletince düşünülmüş ve projesi 
yııpılmı&tır. Sonra-Nafia Vekaletiuiz 
Ereğli limanı hakkında bir etüt lıa· 
zırlamıştır. Daha sonra bunların 

hangisinin daha lüzumlu olduğu ve 
hangisine daha evvel başlamak la
zım geldiği Nafıa Vekaletinize ha. 
vale Milrniştir. 

Nafıa Vekaleti bu iki liman ü1e
rindeki etütlerini daha ziyade de
rinleJ~irirken bunlardan bnşka bir 
de Zonguldak limanının tevsii hak
kında da bir etüt yapmıştır. 

Heyeti Vekilenin bunlardan han. 
gisi hakkında karar vereceği henüz 
mallım değildir. Herhalde yakında 
bir karar verilecektir. 

Su ifi 

Kübanın Orta Avrupadaki 12 ka
dar konsolosu hariciye nezaretine 
danışmadan niçin Saint - Louis va -
puru ile gelen mülteci yahudilerin 
pasaportlarını vize ettiklerine dair 
yapılan tahkikat bitinceye kadar va
zifelerinden uzaklaştırılacaklardır. 

Vazifelerini muavinlerine devret
meleri telgrafla bu konsoloslara bil
dirilmiştir. 

Yahudilere yardım teşekkülü Sa
int - Louis vapurundaki mültecilere 
vapur gece ilmandan hareket ettiği 

takdirde telaş etmemelerini, çünkü 
bu suretle hareket etmekle vapurun 
Laredo kararnamesine tevfilcan Kü
ba sularından çıkmış olacağını bildir 
miştir. 

Vapurun doğrudan doğruya Al -
manyaya hareket edeceği, emin men
balardan haber verilmektedir. 

-~ 

Londraya Giden 

Heyetimiz 
(Başı ı incide) 

ordusunun bilhassa silah ve tay
yare ihtiyaçları hususunda İngi

liz piyasasının lmkinlarmı tetkik 
eyliyecektir. 

Salahiyettar mahafilde beyan o
lunduğuna göre, Türkiyeye verile. 
cek harp levazımı Türkiyeye açıl

mış ihracat kredilerile tediye olu
nacaktır. 

Hükumetiniz 937 senesinde bir layış hareketlerini sık sık alkışlamış
kanunla bir su siyaseti kabul etmiş- lardır. 
tit. Tabii biz de bu siyaseti harfiyen Bundan sonra Etimesuttaki mo -
takip edip tatbik edeceğiz. Bundan törlü tayyarecilik alanına gidilmiş. 
Orta Anadolu unutulmuş değildir. Bu meyanda Türkkuşundan yetişmiş 
Memleketin bu kısmında mehma- genç pilotlar dokuzlu bir filo uçuşu 
emken nazarı dikkate alınmıştır. Ço yapmışlardır. Bu sene Türkkuşuna 
ruma bir su şubesi gönderiyoruz. alınan genç'öğretmen namzetleri he
Bu sene Kızılırmak üzerinde mühim yecanla takibedilen akrobasi uçuşla
etütlcr yapacağız. Bu etütler üzer~n- rı yapmışlardır. Bu arada üç kız öğ
de nerelerde baraj yapılması Iazım retmen namzedi çok güzel bir filo u
geleceğini karşılaştıracağız. çuşu ve baş öğretmen bayan Sabiha 

Ereğli bataklığının kurutulması Gökçen de akrobasi figürleri yapmış
mühimdir. imkan olsa bir an evvel tardır. Öğleye doğru Türkkuşunun 
bu bataklıklar üzerinde etüt yapma. Akköprüdeki atelyesine gidilmiş ve 
mız lazımdır. Bu sene Konyaya gön planörlerin seri halinde inşası ve 
derilecek su şubesine bu vazifeyi cic motörlü tayyareleri tamiratı tetkik 
vereceğiz. Bunu kurutmak mesele- edilmiştir. Atelyeden sonra Türkku
sine gelince şimdilik bi.iyük su prog şu mektebine gidilerek dershane ve 
ramına dahil değildir. Fakat im1<an laboratuvarlar görülmüş, Hava Ku -
bulunursa yapmaktan kaçrnmıyaca- rumu başkanı Erzurum mebusu Şük 
~ rü Koçak 'l'ürkkuşunun büyük bir gız.,, 

Maarif ve Maliye 

Vekillerinin izahatı 
Nafıa Vekilinin izahatını mi.itea

kıp Maliye ve Maarü hakkındaki 

dilekler üzei~de hatiplerin müta
laa ve temennilerine de Maliye ve 
Maarif Vekilleri cevap vermişlerdir. 

Bu izahat kafi görülmüş ve her 
iki vekalete ait dilekler tasvip o-
lunmuştur. 

lnönünde 
Milli Şefin 
Heykeli 

hızla inkişaf etmekte olan mesaısı 

hakkında misafirlere malumat ver -
miş ve gençlerimizi uçmağa teşvik 
hususunda biitün vatandaşların çalış 
mak mecburiyetlerini tebarüz ettir -
dikten sonra Türkkuşunda açılmak -
ta olan hava gedikli hazırlama yuva
sına gençlerin yazılması işindeki e -
hemmiyeti anlatmış, milletin ve par
tinin bir eseri olan 'l'ürkkuşunun in
kişafı için el birliği ile çalışmak va
zifesini hatırlatarak Türkkuşunun 

genç bir müessese olmasına rağmen 
bugün bile hava ordusu için kıymetli 
bir ihtiyat kuvvet olduğunu tebarüz 
ettirmiştir. 

Başkanın bu sözlerine Çanakkale 

(Başı ı incide) murahhası Halil Dilmaç, arkadaşları 

Bu intizar vaziyetim.11.?, Anlottraı'ıın lerin faaliyet sahasında oynıyabile" 
arzularına karşı sükuti bir iştiraki ceği rolü tezahür ettirmeğe çalıştn1ş 
ifham eden bir hal vardı. olduğu merkezindedir. 

Fransa şimdiye kadar Türkiyenin Londradan bildirildiğine göre, 
Hatay hakkındaki talebini fiilen is::ıf karşılıklı garanti tatbikatı nakkındB 
edemediyse de aldığı vaziyetlerle ii- bundan bir kaç gün evvel VarşovadB 
mitleri kırmamıştır... başlıyan müzakerelere bilhassa bir 

General makalesind'?, Akdentdn taarruz takdirinde tevessül olunac31' 
şarkındaki sevkuiceyşi vaziyeti ta- iktisadi ve askeri hususata tanU(ı1' 
r.oumile tahkim edecek olan Hatay eylemektedir: Lord Halifax'ın dii! 
meselesinin halli ile elde edılccek as· Polonya Büyük Elçisile yapt1ğı :rno· 
keri avantajları şöyle sıralıyor: Jakatta ayni mevzu üzerinde de ce-

"Çanakkaleden Mısıra kadar uza- reyan etmiştir. 
yacak bu mıntakanın Lübnan ve Su- lngilterenin bir notaaı ... 
riyeden geçen kısmı Tilrkiyenin hi- Roma, 2 (Hususi) _ İngiltere Sil 
mayesinde cenahları tamamile emin yük Elçisi Percy Loraine dün akşaıı1 
olarak Iskenderiyeye kadar uzıya- İtalya Hariciye Nazırı Kont Ci.aJlO" 

caktır. yu ziyaret etmiştir. 
Tiirkiyeden Mısıra kadar uzayacak kl d• Bu ziyaretin mevzuu hak P 

bu hat, o büyük mınhkanın belke- . _.,ı. 
hiç bir malumat , lınmadığı bildJIV' 

mig~ i addolnmıya layık bir ehemmi - M. tef d )'<1"Sa da; İngiliz Sefirinin ıs 
yetteaır. Harp vukuunda iptidai ma Chamberalin tarafından bir nota "'~ 
deleri bol ve Musul petrollerine sa• İ in ı-

rildiği ve bu notada, ngilteren. " 
bip olan ara~tnin sevkü1ceyşi avan- hata siyaseti takip etmediğinin US'' 
tajları meyanında Akdenizin Kıbrıs olunduğu ve İngilterenin yalmz .tat~ 
nibi havai ve bahri iislerinin istinat ~"" 
0 min ve sulh siyasetini tuttuğu ı-
edcceği bir destek olur.,, olunmaktadır. 

Molot:>I ıelirlerle gÖTÜftÜ 
Londra, 2 (Hususi) - Sovyet Bir· 

liği Başvekili ve Hariciye Komiseri 
Molotofun daveti üzerine bugün İn· 
giltere ve Fransa sefirleri, Kremline 
giderek, Molotona görüşmüşlerdir. 

Anlaşılan Molotof, İngiliz - Fransı2 
tekliflerine karşı Rus cevabını bü
tün bu mülakat esnasında kendileri
ne tevdi etmiştir. 
Moskovanın diplomasi mahafili, 

bir taraftan Sovyetler, diğer taraf
tan Fransızlarla İngilizler arasında
ki başlıca noktai nazar ihtilafının 

Baltık devletlerine verilecek garan
ti hakkında olduğunu ve Molotov'un 
bu nokta üzerinde ısrar etmiş bulun-
duğnu beyan etmektedirler. 

İngiltere hükumetinin ba~ka 
memleketlere doğrdan doğruya 

yapmış olduğu taahhütleri bu dt"V• 

Jetlere teşmil etmeğe mütemayil 
olmadığı, fakat bir taarruza uğrı
yacak olan Baltık devletlerinin 
yardımına koşmak mecburiyetin
de kalacak olan Sovyet Rusyaya 
yardım etmeyi kabul edebileceği 

tahmin olunmaktadır. 
Sovyetlerin Milletler Cemiyeti mi-

sakına olan telmih hakkındaki itiruz· 
larına gelince, buradaki ecnebi ma
haf ili, bu itirazların kolaylıkla bcr
tarnf edilebileceğini beyan etmek
tedir. 

İngiliz gazetelerine göre. mümtaz 
bir İngiliz heyeti Moskovaya gide
cektir. Daily Maile göre, bu zat lgrt 
Halifax'tır. Şayet Lord Hali!Rx gi
demezse, başka biri gönder1lecektir. 

lngiliz gautelerine göre 
İngiliz matbuatı, Molotofun İngil

tereye cevap vermeden Sovyetler 
Meclisinde beyanatta bulunmuş ol
masına ve Sovyet cevabının hala 
gelmemiş bulunınasına teessüf eyle
mektedir. 

Gazetelere nazaran başlıca müş
külat Baltık devletlerinin garantisi 
meselesinden çıkmaktadır. Halbuki 
Fransız • İngiliz teklifleri mucibince 
akdolunacak paktı bütün küçük dev· 
letlerin iltihakına acık bulundurul-

-<>--
Sovyetlerin Nüfusu 

170 Buçuk Milyon 
Moskova, 2 ( A.A.) - Sovyetler 

Birliğinin 1939 ·daki tahriri nüfuS~ 
hakkında yapılan tahrir netic.elerı· 
ne dair devlet plan komisyonu tarıı· 
fından verilen rakamlara göre S0"6 
yeller Birliğinin nüfusu 170.467.16 

k 
,,e 

dır. Bunların 81.664.981 i erke . 
88.802.205 i kadındır. 1926 tahritl 
nüfusuna nazaran yüzde 15,9 nisbe" 
tinde bir tezayüt vardır. 

Şehirler halkı umumi nüfusu; 
yüzde 32,8 ine baliğ olmaktadır }<I· 

1926 ya nisbetle 17 ,9 fazladır. 

DanziCJde Lehlere 

Tecavüz Ediliyormut 
. ·ıeıı 

Varşova, 2 (A.A.) - Dantzıg 

bildiriliyor: . 
İki genç Polonyalı bahriye nefe11~ 

Dantzig limanının rıhtımında r1leÇ 

hul şahısların taarruzuna uğrar11ı~ 
tır. Mütecavizler, bahriyelilerin usr 
rine iki el ateş etmişlerdir. Kurşut'; 
lardan biri, bir tanesinin bacaA111 

isabet etmiştir. . r 
Dğer cihetten, Polonyalı ger1l1."~· 

ler, Dantzig limanında asayişsi~l1,11 
ten şikayet ederek bazı Dantzı.J ,. 
vapurların Leh vapurlarına çarpı1' t· 
ğa teşebbüs ettiklerini söyleınişle 
dir. 

Bir Valinin Hediyesi . 
Kırklareli (TAN) - Ağrı vaJiJI~ 

ne tayin edilen valimiz Hasip J{O.t" 

lan, kütüphanesindeki kıymetli este 
!erden altmış kadarını Halkevııı 
hediye etmiştir. 

Çocuk Sayfamıı 

··" Çocuk Saıfamızı yazılarını• . 
çokluğundan dolayı ~·arına tefl

1
' 

ettik. Kiiçiik okuyucularımızd•" 
öziir dileriz. 

Çannkkale delegesi Raşit, köy büt
çeleri ne koyun gerek mecburi ve ge-

Bu salma işi bir mükellefiyet ol
mak itibarivle kanunun çizdiği hu -

mışlardır. Kurultay delegeleri tay - namına cevap vererek havacı gençle
yareleriyle çekilen üç plfınörün yap- rimizin kabiliyetlerini ve Hava kuru
tığı hava hlinerlerini ve paraşütle at- munun mesaisini övmüştür. 

maktadır. 

Times gazetesi, noktai nazar ihti-
..._..... ..... 
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B. Deniz B. Deniz 'Sabiha Zekeriya 

Dünyanın 

En Meşhur 
Müelliflerinin 

Eserlerini 
Bu Seride 

Bulabilirsiniz. 

41 
Hortlak Rikıav 
Yazan: Rudyard Kipling. 

Türkçeye Çeviren: 
Hallkarnaa Balıkçıaı 

Fiyatı: 10 Kurus 

Artistin ölünıii 
Yazan: 

A. Çekof 
Türkçeye Çeviren· 

B. Denlz. 

42 
Buriiyaların 
Cinayetleri 

Yazan: Aleksandr Duma 
Turkçeye Çeviren: 

Ömer Rıza Doğrul 

.Yahudi 
düşmanlan 

Zengin Bir 
Kütüphaneye 

Sahip Olmak 
istiyorsanız 

Bu Seriyi 
Takip Ediniz. 

30 
Lord Ne]sonla 

Ledi llamiltonun 
aşkı 

Leo Markum 

29 - Ege kıyılarından 
28 - İspanyada istiklal savaşı 
27 - İtalyan hikayeleri 

Şimdiye Kadar Çıkan Kitaplar 8 - Nefse itimat. 
7 - Kazazede. 

26 - Tarihin meşhur kadınlan 
25 - Ablam nasıl evlendi? 
24 - Çinin kurtuluş kavgası 
23 - Kırmızı saçlılar cemiyeti 
22 - Kabahat kimde? 
21 - Aşkın tekamülü 

20 - Sütnine 
19 - Kleopatra ve aşkları 

18 - Kendi kendimizi tahlil 
17 - 26 erkek ve bir kız 
16 - Yirmi yıl sonra 

14 - 15 - Karmen 

13 - Büyük Katerina ve 
aşkları. 

11 - 12 - Demokrasi ne demektir' 
10 - Nasrettin Hocanın hayatı 

ve fıkraları. 
9 - Uykulu Kuytu menkıbesi. 

6 - İspanyada engizisyon. 

5 - Acemi bir köylü kızı. 

4 - Markopolonun sergüzeştleri 

3 - Kabuğuna çekilmiş adam. 

2 - Rip Wan Winkle. 

1 - Atatürkün hayatı. 

Abone Şortları : 
Senelik abone 8 lira. Adres: Ankara caddesi Reşit 

Altı aylık abone 4 ~ lıradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü-

tüphane hediye edilir. 

' . 

,. ' 
ARMUTLU KAPLICALARI 

ŞiFA HASSASI EN YÜKSEK KAPLICADIR. 
Çünkü; kükürt, çelik, kalsyüm, silisyum, lityum madenlerini cami 

Ve radyo aktivitesi en çok bir kaplıcadır. 
Otel, yemek, banyo dahil olmak üzere adam başına fiatlar 2 liradan 

4 liraya kadardır. Ailelere tenzilat vardır. 
Mudanya postaları haftada dört gün gidiş ve dönüşte uğrar. İskele

den kaplıcaya otobüs vardır. 
Her tiirJii maJUmat için, Sirkeci İstasyon karşısında Nemfü:ade ifan 

11 numaraya müracaat edilmesi. 

ıe PIRLANTA TEK TAŞ KÜPE , 

1 
On bir kıratlık çok temiz ve nadide bir çift Pırlanta tek taş küpeye, Bcledi

Ye Mezat idaresi tarafından (3800) lira kıymet takdir edilmlı;tir. Küpeler San~ 
dal Bedestanındaki vitrinde teşhir olun maktadır. Haziranın Beı;inci Paıartesı 
iÜnü saat On dfr.tte satılacaktır. 

Efendi Hanı birinci kat, Posta ku-

tusu 97. 

ı~tanbul Bele~iyesi llCinları 
Otobüs imtiy&ıının kısa bir zaman zarfında Belediyece doğrudan 

doğruya icras ına kadar devam etmek üzere Taksim - Yenimahalle ara
sında işliyen otobüslerin noksanını telafi etmek ve ruhsatla işlemek 

üzere altı adet otobüse ihtiyaç vardır. 
Burada otobüs işletmek istiyen ve her hangi bir hatta çalışn1a ruh

satı bulnnmıyan otobüs sahipleri Haziranın onuna müsadif Cnmartesi 
günü akşamına kadar tasarruf vesikaları bağlı olduğu halde bir istida 
ile Belediye Reisliğine müracaat etsinler. (3872) 

* Beher metre murabbaına 50 kurus bedel tahmin olunan Fatih Yan-
gın yerinde 248 inci adada 16,40 metre yüzlü 49,20 metre murabbaı 
Belediye malı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart
namesi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler bir lira 85 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 19/6/939 Pazartesi günü 
saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3908) ,_ .................................. . 

Belediye Sular idaresinden : 
MEMUR ARANIYOR 

İstanbul Banlioysünde mühim bir Şirkette çalışmak üze-re Fran
sızcaya vakıf, Muhasebeden anlar ve Steno- Daktilo bilir 'fürk ta
biiyetinde Bay veya bayan bir memura ihtiyaç vardır. 

İsteklilerin hal tercümelerini ve istedikleri ücretleri bildirir bir 
tnektupla posta kutusu 1040 adresine (Memur) rumuzu altında mü
racaatları. 

Yapılması icap eden bazı ameliyattan dolayı 4-6-939 Pazar gunu 
saat 14 ten ertesi günü saat 12 ye kadar terkos sularını kesmek mecbu
riyeti hası1 olacaktır. 

Bu saatlerde şehrin münhat noktalarında sularının hafif akacağı ve 
yüksek noktalarda su bulunmıyacağı sayın halka ilan olunur. "3914., 

Sahibi ve Neşriyat Mildilril Halil LQtfü DÖRD'ONCO, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldı~ yer TAN Matbaa•ı 

• 

En Fazla~ 
RAÔBET Bulan 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

MEŞHUR BiR 

GÜZELLiK 

MÜTEHASSISI 
Bu Kıymetll 
Tavsiyelerde 
Bulunuyor: 

- Şapka ve Roblarda olduğu gibi - Pudra renklerinin modası dı 
daima değişir. Bunun için Tokalon müessesesinin giizellik mlitehasımıı 
yeni ve cazip renkleri hemen bayan ların enzarı istifadesine arzeyle:r * Peche - ilkbahar tuvaletle- ren ve bilhassa suare tuvaletlerile 
rile ahenktar olan ve bilhassa sa- ahenktar bir pudradır. 
nşınlarla saçları kestane renginde * Rose Ocre - Sıcak tenli es-
olanlara yakışan "Şeftali yumu- merler iç.in ~on moda pudradxr. 
şaklığı,, tesirini yapan pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir * Ocre - Esmer tenler için ga- çok renkler "Krema köpüklü" meş.. 
yet sevimli ve "Mat" bir tesir ya- hur TOKALON PUDRASININ bü-
pan ve bugün Pariste pek fazla tün serisini teşkil ederler. 
rağbet bulan pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel ve 
* Rechel Dore - Zaif tiplere nazik bir "Finimat" vermek için 

hafif ve mahrem bir parlaklık ve- hassaten tetebbü edilmiştir. 

PUDRANIZI NASIL İNTİHAP ETMELİ? 

Bu meşhur mütehassıs diyor ki: 

Adi pudralar, cildin tabii yağla

rını massederek kurutur ve sert

leştirir. Ve buruşuklukların serian 

husulünü teshil eder. Bu halin ö. 
nüne geçmek için pudranızda "Kre-

CAZİP RENKLERİN BÜTÜN 

ma köpüğü bulunmalıdır. Bu kıy
metli cevher hususi bir usul daire
sinde Tokalon pudrasında mev
cuttur. Bu pudra ise cildinizi ku
rutmaz ve sertleştirmez. Bilikis 
kadüe gibi yumuşatır ve tatlılaş
tırır. 

SERİSİNİ TECRÜBE EDiNiZ 

Bir çok kadınlar, 
maalesef tenlerine 

uygun olan pudra

yı kullanmıyorlar. 

Bunun için yüzle-

----....... --·--·--···-... · renk bir pudra tec
rübe ediniz. SİZE HEPSİNİ 

PARASIZ 
GÖNDERECEC.tz. 

rine makyaj olmuş --···-······ .. ·····--···············-···-· 

Adresimize ya
zınız, size parasız 

muhtelif renklerde 
6 adet nümunelik 
yeni TOKALON 

ve sert bir manzara veriyor. Teni
nize uygun pudrayı bulmanın yega
ne çaresi yüzünüzün bir tarafına 
bir renk ve diğer t.arafına başka 

pudrası göndereceğiz. Ve bu tec
riibeyi kolaylıkla yapınız. 

Adres: Istanbul 622 posta K. 
(22 No. Tokalan pudrası servisi). 

Spor ve Beden Terbiyesi 
ile Alakalı Zevata 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğiinden: 

Genel dircktörlüğümüz tertip edeceği bir spor müzesi kütüphane
sine ve neşredilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki maddelerde 
gösterllen mallımat ve resimleri toplamak kararındadır. Alakalı zeva
tın bu ilanımızı mektup yerine kabul buyurarak lafıkal 6 X 9 ebadın
da bir fotoğraf ve tercümei hallerini "Ankarada: Beden Terbiyesi Ge
nel direktörlüğü,. adresine göndermelerini rica ederiz. 

1 - İdman ittifakının teşekkülünden itibaren umumi merkezde, 
Federasyonlarda ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalışmış olan zevat. 

2 - Beden terbiyesi ve spor işlerine ötedcnberı emek vermiş olan 
zevat. 

3 - Simdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru k:ızanmış 
olan sporcular. ''Rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih,, 

4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almış ve milli te-
maslara iştirak ettirilmiş olan sporcular. 1 

5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getjrmiş, gazetolcr
de ve mecmualarda spor muharrirliği yapmış ve spor gazetesi çıkarmış 
olan zevat. "Bu zevatın mümkünse eserlerinden ve yazılarından birer 
koleksiyonu birlikte göndermeleri rica olunur.,, (3933) 

Nafıa Vekôletinden: 
10 .. 6 - 939 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Nafıa Vekale.Ji bi

nası içinde malzeme müdürliiğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda cem'an 4930 lira muhammen bedelli Konyada Çumra is
tasyonunda teslim şartile muhtelif eb'atta sekiz kalem kerestenin açık 
eksiltme usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve te!errüatı bedelsiz olarak malzeme müdür
lüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 369 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 
muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gun 
saat 10 da komisvonda hazır bulunmaları lazımdır. "1906 .. "351,.1 .. 



ız -=======~============::;:::==========-========================= TAN 3 - 6 - 939 

................................ 
Mazut yakar Amerikanın 

-
HOMELİTE Santrifüj ALE R 

Agrega Pompaları Rakımıza gösterilen rağbet üzeri-


