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5 KURUŞ GUNLOK SiY ASI 

Dün Dahiliye, Adliye 
HALK 

Vekilleri Suallere , . 
Karşı Ceva·p Verdiler/ 
- - - - . Dahiliye Vekili Dedi ki:I 

Kırtasiyecilik Bizim de 
Müşteki Olduğumuz 
Bir Büyük Af ettir 
ilaç ReklGmları ile Halkın J 

Aldatıldığından Bahsedildi 

GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
MuaWmlerln ve mektep talebesintn en kuvveW :181'· 
dımcısı. çocutun en zengin ldltnphanesldir. Cocutunu ... 
ven her babanın )'avruswı• verebilecell en ıftzel hediye. 
dir. Müessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evtnizde bir 
tane bulundurunuz. 

lngiliz-Sovyet 
Anlaşması 

Tahakkuk Etti 
Fransız Gazeteleri. 

Türkiye - Fransa 
Anlaşmasının da Yakın 
Olduğunu Yazıyorlar 

Londra, 24 (Hususi) - Şimendiferle, Fransız Hariciye 
Nazırı ile bernber Cenevreden Parise avdet eden Lort Halifax 
Pariste hiç kalmadan tayyare ile doğru buraya gelmiştir. Ha
riciye Nazın saat 8,42 de Croydon tayyare meydanına inmiştir 

Biit~eai itirazaız kabul edilen 
llarü:iye Vekili Saracoğlu Dün Dahiliye, Hariciye, Adliye, Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekaletlerinin Bütçeleri Kabul Edildi 

Kabine içtimaından evvel 
LorJ Halilax'la hususi 
görüfen C hamberlain 

Münhasıran İngiliz - Sovyet anlaşması için toplanan ka-
binenin ictimaından evvel Lort Halifax Başvekil Chamberla
inle yirmi dakika kadar hususi görüşmüştür. 

'.Ankara 24 (Tnn Muhabirinden) _..._ B. M. M. bugün Dr. 
Mazhar Ge~~ni~ başkanlığında yaptığı toplantıda 1939 yılı 
bütçesi üzerinde müzakereye devam edilmiştir .. 

f'c1se açılLr açılmaz Dahiliye Vekili E'aik Öztrak kürsiye 
gelerek dünkü top]antıda Dahiliye bütçesi üzerinde hatipler 
tarafından serdedilen mütalealara ve temennilere cevap ver

vermiştir. Hariciye Vekaleti 
1 bütçesi üzerinde hiçbir hatip 
söz almamış v_e bütçe aynen ka
hnl Prlilmisffr 

Dahiliye 
.--·--~ll&al•& ı~alıe1 lı Sihhat ve İçtimai Muavenet Ve

kaleti bütçesinin müzakeresin~ de 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-kili 
mütalealara cevap vermiştir. Bütçe 
tasvip edilmiştir. 

Saat on bire doğru kabine toplan
mıştır. Lort Halüax Cenevre görüş
meleri ve bilhassa İngiliz - Sovyet 
anlaşması hakkındaki temaslar ve 
müzakerelerine dair raporunu oku -
muştur. 

Kabinenin Hariciye Nazırının ra
porundan sonra anlaşmanın esasla
nnı tesbit ettiği ve İngiliz - Rua an
laşmasına tahakkuk etmiş nazariyle 
bakılabileceği hakkmdaki kanaat iç
timadan sonra daha ziyade' .kuvvet 
kesbetmiştir. 

Dııhiliye Vekili Faik Ôz.trak 

Ankara, 24 (TAN Muhabirin
den) - Dahiliye bütçesinin müzake
resi münasebetiyle Dahiliye Vekili 
Faik Oztrak izahat vermiş ve ezcüm
le demiştir ki: 
"- Elimize verdiğiniz kanunların 

ahkamı dairesinde kurduğunuz Cüm
huriyet idaresine yakışacak surette 
memlekette emniyet ve asayişi dai
ma mütekamil bir surette temin ve 
idameye çalışacağımızı vadetmek be
nim için bir borçtur. 

Mecliste Matbuat Umum Mütlür
lüğü bütçesi müzakere edilirken Ah
met İhsan Tokgöz: 

"Evening Standard,, gazetesinin 
diplomatik muharririnin bildirdiğine 
göre, İngiliz kabinesi, Sovyetler lıir
liği ile üç taraflı bir pakt yapılması 
hakkındaki Fransız plAnmı, bu sa -
bahki toplantısinda tasvip etmiştir. 

Arkadaşlarımız hemen müttefikan 
jandarma ve polislerimizin olduğu ve 
vazüe gördüğü yerlerin gayri mü
sait şartlar altında bulunduğunu üa
de ettiler. Bütçelerimize koyduğumuz 
tahsisatla seneden seneye bunu tela
fiye çalış~yoruz. Ve yakın bir zaman
da bu iki emniyet ve nizam unsuru
nun daha iyi yerlerde oturabilmeleri 
için bütün gayretimizi, sarfedeceğlz. 

'Adliye Vekili Hilmi Uran --

Bu senenin emniyet bütçesinde hu
susiyet arzeden bir tahsisat vardır. 

O da sanatoryum ve prevantoryum
(Sonu: Sa. 10, sü. 1) 

Fırtına 
Bütün Dünya · Ediplerini Kıskandıran 
Büyük Romancı SEMENOF'un Şaheseridir 

Fırtına 
AZAMI DiKKATLE TÜRKÇEYE 

. Ç EVR 1 LMIŞTI R 

Fırtı narı 
>5'& 

itibaren Bu Büyük Eseri Yarından 

Sayfalarımızda Okumıya Baıllyacaksınız 

\ 

Mecliste matbuat umum mü
dürlüğü bütçesi müzakere edilirken 
Ahmet İhsan Tokgöz: 

- Bu matbuat bütçesi, dedi, ufak 
bir şeydir ama, içinde büyük bir ra· 
kam var. Bu para neşriyat, propa
ganda ,telü ve tercüme, filin, kağıt, 
klişe diye sıralanmıştır. Ben bu pa
rayı nereye sarfediyorlar diye ara
dnn, Ayın Tarihi diye, ekseriya ta
rihinden dört beş ay sonra bir kitap 
çıkar, bir de La Türki ~emalist diye 
fransızca bir mecmua var, o da sene
de 3 - 4 defa intişar eder; güzel re
simleri vardır, dört beş sayfadan i
barettir. Bu para bunlara sarfedilir. 
Onun için devletin milletin malına 
kendi malı gibi bakmasını hakiki bir 
doktorin olarak kabul etmiş o~n 
Cümhuriyetin sevgili Dahiliye Veki
li işin başında yeni bulunuyorlar. Bu 

· --- (Sonu: S:ı: 8 Sü: 4 tc) . ·-

U zlaffırma prıoesile anlOfmayı kolayl'lftıran Fransa 
8t1fvekili DaJaJier gazetecüerle gÖTÜfÜyor 

Danzig Meselesi 
Polonya Göklerinde Tayyareler Görül111esine ve 
20,000 Almanın Danzig'e Gelmesine Rağmen 

Polonya Bir Şeyden Çekinmiyor 
Varşova, 24 (Hususi) - Alman - sivil yolu şaşırdığını iddia etmekte -

ların sporcu süsü verdikleri yirmi dir. Polonya makamlan tahkikat ya
bin kişilik bir kuvvetin 9 haziranda pabilmek için kendisini tevkif ve 
Danzige gelecekleri haberinden mü- tayyareyi musadere etmişlerdir. 
tevellit endişeyi şüpheli dört tayya- D • h~J· l • 

. p 1 .. t" d anz.ıg uuıse en 
renın olonya toprak an us un e u- Var 24 (A A) _ "D b w·. 

b. . . . dirilm" im t §Ova . . o ry ı çuşu ve ınnm ın ış o ası ar - eczo " t · 
t t r gaze esı, yazıyor: 
ır~ş ır. f"h p 1 fk. "Danzig hadiseleri ve tahrikleri 
. ~ama 1 

• 
0 onya e . a~. umu - karşısında Polonyanın tarzı hareketi 

Paristeki siyasi mahafilin kati 
kanaatine göre; Chamberlain Sovyet 
ler birliği ile prensip anlaşmasının 
tahakkuk ettiğini Avam Kamarasına 
bildirecek, yalnız bu anlaşmanın te
ferruatının tesbiti ile yazılması işi • 
nin bir gün meselesi olduğunu ilave 
edecektir. 

Türk - F rannz anl"f'Jlaaile 
emniyet .Utemi 

tamamlanacakhr 
Le journal gazetesinde Saint Bri

ce de ayni fikirdedir ve diyor ki: 
Bu anlapnaya, müzakeresi l)i 

1 
yolda ilerilemekte bulunan Tiirk • 
Fransız paktı da Uive edilince, elde 
hiç şüphesiz iyi tanzim edilnıiş ahenk 
li bir emniyet sistemi mevcut ola • 
cakbr. Birinin sağa ve diğel'İnin sola 
çektiği Leh • Fransız ve Fransız • 
Çek ittifaklarının eyluldeki fen" akl
betleri artık tekerrür etmiycccktir. 

Resmi ketumiyete rağmen şu nok 
ta öğrenilmiştir ki İngiliz - 3ovyet 
müzakerelerinde doğrudan doğruya 

alakadar bulunan Polonya ve Ro -
manya halen derpiş edilen formüle 
karşı hiç bir itiraz serdetmemekte • 
dirler. 

Figaro gazetesi, anlaşmanm Sov
yetleri bilhassa ehemmiyet verdikle
ri noktada tatmin kanaath}dedir. Bu 
nokta, Sovyetlerin mütea~za karp 
yardım istemeleri ve bu suretle kar-

,(Sonu Sa.: 6., Sü 6 daJ mıyesı hayatı menfaatlerı ıçın her d" fk. . . 
f dk• ıı~ k 1 ğ hd t · unya e arı umumıyesınce tama - ========= ===== e a ar ga at anma a a e mış · 1 . . . . ~!!!!!!!!i!!!!!!!i!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!l!!!!i!!!!!!!!!!~!!!!iiil 1 l ~ b 11 ~ "k. ti mıy e tasvıp ve tasdik edilmektedır. ~--

Sıhhiye büt~esi müzalıereainJe 
söz. söyliyen Osman Şevki 

UluJaf 

? ~n arın agı~ aş ı ıgı ve su une Diğer cihetten bu tarzı hareketi 1 

ıçınde vekayıe muntazırdı~. serbest şehirde büyük bir tesir husu- Haf~ydakİ 
Polonyalılar vatan mudafaası i- 1 t' . t• B h.di 

1 
b b . 

. . e ge ırmış ır. u a se ere se e ı- F D I çın bır taraftan hazırlanmakla bera- t 1 b h k 1 . . t' ransız & egesi 
b d . ~ . • 'kt d. ye veren er, u are et ennın ne ı-er ıger taraftan sıyası ve ı ısa ı · d k d 

1 
Ç"nk'" 

. . . . . cesın en orkmakta ır ar. u u, A k G I faalıyetlerını eksıltmıyerek teşeb - 1 p l h-'·l t .. n araya e ı"yor .. . on ar, o onyanın - anna ecavuz 
buslenne devamdadırlar. edı'l · .. d ed"lm" ğmı' • 

mesıne musaa e ı ıyece 
Dört ,;ipheli tayyare anlamışlardır. 

Varşova, 24 (A. A.) - Dört Al - Varşova, 24 (A. A.) _ Son za -
man tayyaresi dün akşam Poznanın manlarda Wabnezno mıntakasında 
doğu cenubundaki Wolsztyn üzeri~- Polonya tebaasından Almanlara ait 
de uçmuştur. Bunlardan bir sivil ta- evlerde ve çütliklerde bir çok cam 
rafından idare edilen ve Çek mamu- kırma ve damlan tahrip vakaları 
JAtından olan biri yere inmeğe mec- kaydedilmektedir. 
bur olmuştur. Tayyareyi idare eden (Sonu Sa: 6, Sü.: 5 de) 

Antakya, 24 <TAN Muhabi
rinden) - Hataydaki Fransız 
delegesi Kole Halepten Anka
raya hareket etmiştir. Ankara
da beş gün kalacaktır. Halepte 
Suriyedeki Fransız Alt komise-

ı rinden son talimatı aldıiı söy-
lenmektedir. 1 



pE --------Esrar Dede 
Yazan: M. Turhan TAN 

D ün gece radyodan bir edebi 
ıniisahabe dinledik. Söyleyen 

bir avukattı, me\'ZU da Esrar dcd2y
di. Biz, Tıbbiyeden birincilikle şeha
detname alan yurttaşlardan bir kıs
mının hayat sahnesinde e.M. basit, en 
beceriksiz bir hekim, fakat birinci sı
nıf bir şnir durumuna inkıliıp ettik
lerini, edebiyat fakiiltesinden çıkan 
edip namzetleri arasında ise elektrik 
işlerinde ihtisas temin eden fen n • 
damları yetiştiğini görmeğe alışkın 
olduğumuz için bir a\'ukahn da ede· 
biynttan - kfımil Lir snltıhiyetle - bn' 
sctnıesini gayet tabii buluruz: Avu
katların hukuki işlere burun sokma 
mızı hoş görmemelerine rağmen! 

Büyük 
Parti 

Kurultayı 

Ankarada lktısadi Temaslarda 
Bulunmak Uzere Londradan 

Yeni Bir lngiliz Heyeti Geliyor 
Murahhaslar T esbit 

Edildi Cumartesiye 

Ankaraya Gidiyorlar 

Bir Türk Heyeti de Yakında Londraya Gidecek 

Lntifeyi bırakıp ciddi söyliiyo -
rum: Esrar Dedenin hayatını rad -
yoda müsahabe mevzuu yapan nvu· 
kat, o mevzuu gerçekten incclemiş 

ve edebiyat meraklılarını memnun e
decek bir keşifle de kendini kuvvet
lendirmiş bulunduruyordu. Bu ke if, 
F.srar Dedenin babasını bize tanıtan 

29 Mayısta Ankaradcl toplanacak 
olan Parti Kurultayı:rn şehrimizden 
iştirak edecek murahhaslar tcsbit e
dilmiştir. İstanbul vilayet parti teş
kilatı namına kongrede be~ kişi bu
lunacaktır. Bunlar lbrahim Kemal. 
doktor Hayrullah, Ferit Hamal, Naci 
Ali Moralı ve Fiıide Es~ndal'dır. 

Murahhaslar Cumartesi günü şeh
rimizden hareket edeceklerdir. 

vesikadan ibareUfr ki gerçekten mü- BELEDiYEDE: 
himdir. Çünkü edebiyat tarihinde 

muhakkak bir yer sahibi olan E rar Et Şirketindeki Alacali 

İngiltere ile yapılan son anlaşma
dan sonra, iki memleket arasındaki 

iktısadi münasebetlerın inkişafını te· 
min için bazı müzakereler cereyan e
deceğini bildirmiştik. Aldığımız ma
lumata göre pek yakmda Londradan 
Ankaraya gitmek üzeri? şehrimize bir 

Ingiliz iktısat heyeti gelecektir. ln
giliz heyetinin Ankaraya geleceğine 
dair yapılan tebligat üzerine Londra
ya gideceği söylenen Türkiye heye
tinin seyahati geri kalmıştır. Ingiliz 
heyetinin gelecek haftn içinde şelıri
'Tlize muvasalati beklenmektedir. Di
ğer tarafta'h şehrimize gelmiş bulu
nan büyük bir İngiliz sermayedar 

Dedenin babasını şimdiye kadar tcs- Şehir Meclisinin kararı üzerine 
hit etmiş bir edebiyat tarihçisi yok- MOTEFERRIK.· belediye, Et Limtet şirketine ait he-
tu. KamusuHilam, bilinmez neden, 
Esrar Dedeyi hiç yazmaz. Sicilli 0 . sapların tasfiyesi için icabeden te -

şebbüslere girişmiştir. Eski Vali ve 
mani, Esliif '\'e Esami gibi e.;crlerde 

Yeni Bir Yolcu Katarı 
Haydarpaşa - Ankara arasında 

yeni bir yolcu katarı ihdas edilmiş
tir. Yanndan itibaren Ankaradan ve 

belediye reisi Muhittin Üstündağın 
onun babasından bahsolunmaz. Ben, 

zamanında belediyenin, iştrak ettiği 
Hayat Ansiklopedi ini çıkardıl:>"tmız 

bu şirketteki zararı 46 bin liradır. 
sırada, ancak edebi devirler açmış · · Cumartesi gününden itibaren de Hay Belediye bu zararının tazmını ıçm 
'\•eya o devirlerin açılmasında, yaşa- 1 d darpaşadan hareket ederek işletmei'tc 

şirketin bankada bu unan mcv uatı- "' 
masında müessir olmuş büyiik üs - t tın k t 1 b" d b 1 açılacak olan bu yeni postanın hare-na vazıye e e a e ın e u un -
tatlardan başkasını çerçevemiz hnri- d bu t 1 b' Ti t k ket ve muvasalat saatleri şudur: Hay 

v • • • muşsa a a e ı care anunu-
clnde bıraktıgımız ıçın Esrar Dedeyı h 1.r ld ğ i . . t drpasadan 14,05 te hareket, Ankara-na mu a ı o u u çın yerıne l!e ı · 
yazmadım. Yazsaydım da babasının .1 i f ya 6,55 te muvasalat; Ankaradan 
adını bulamıyacaktım. Nitekim fazıl n emem ş ır. 

Y • lst•ımla"kler 16,46 da hareket, 8,20 de Haydarpa-
dostum İbrahim Ali'ıettin de Meşhur enı şaya muvasalat. 
Adamlar Ansiklopedisinde bu ciheti Belediye, Eminönünün genişle - Eminönünde Saat 
sakit geçmiştir. tilmesine ait ikinci planla yıktırıla - Mukavelesinde münderiç bir mad-

Esrar Dede hakkındaki müsaha - cnk olan Balıkpazarmdaki biırnlnnn deye göre Şirketi Hayriyenin köprü
besini dinlediğimiz avukat yurttaşı- istimlllkine başlamıştır. Deniz sahi - nün her iki tarafına birer saat koy
mız işte bu meçhulü ortadan kaldır- lindeki mescidin arkasından itibaren ması icap etmektedir. Bu madde hük 

. . • caddeye kadar devam eden sıra üze- m·· g·· ş· k t· H · ı E · mış ,.e bıze o kıymctlı şnarin babası- . .. ~ une ore ır e 1 ayrıyen n mın-

. . . rınden l~ dükkan yıktırılacaktır. önü meydanına hir saat koyması hak 
nı, dedesıni ve dedesının bahasını ta- Bunlara ait kıymet takdir edilmic::.. k d 1 t bl" t b ·· k d :r ın a yapı on e ıgn Jt u~ıme a ar 

tir. Muamelesi bitmiş olan bJnnlar - riayet'etmemesi uzermcnneseıe Wl\.n· 

dan ikisini parası dün Nafia Yekule- edilmiştir. 

nıtmıştır. Şimdi Esrar Dedenin Ah -
met adlı bir zntın oğlu oldut,runu öğ

rettltıiş bulunuyonız. Bu, edebiyat 
tarihi bakımından kıymetli bir ke • 
şif tir. 

Fakat, musahabenin bir de tatsız 

tarafı var, Esrar Dedenin ha~·ahnı 

anlatırken bizi hem miitchassis, hem 

mü tefit eden bay avukat onun şlir -

lerini okumıya başlayınca içimize bir 

uşiime getim1işti. Çünkü bir şairi, e· 

debi hayat itibariyle, vfıkıfnne ve a-

tinden gönderilmiştir. Mısırçarşı ka
pısındaki dükkanlara konulan kıy -
met altmış bin liradır. 

Havagazı Fabrikası 

Tesbit edilen havagazı tarif esi 
Nafia Vekaleti tarafından tasdik edi
lerek belediyeye inde edilmiştir. Ö
nümüzdeki üç ay için muteber ola -
cak olan tarifede bir tenzilat yoktur. 

Şirketler Komiserliği 

Trabzon imar Planı 
Trabzonun imar p1fınını hazırlıyan 

profesör Lamber bir senelik tetkika

tı neticesinde hazırladığı projeyi Da-

hiliye Vekaletine arzetmiş ve dün 
Ankaradan gelerek Trabzona hare-

ket etmiştir. Profesör, evvelce Rivo 

dö Janeyronun da imar plilnını yap

mışn. Dahiliye Vekaleti Trabzonun 

imar projesi üzerinde bir iki tadilat 

grupu da Türkiyede yeni bir şirket 
tesisi hazırlıklarına başlamıştır. Bu 
şirketin büyük taahhüt işlerile meş

gul olacağı haber veriliyor. Şirketın 

kurulmnsı için şehrimizin maruf ba
zı firmalariyle temaslar yapılmakta
dır. 

Bir Alman heyeti daha geldi 

Evvelki gün Berlinden şehrimize 

üç kişiden mürekkep bir ticaret mü
messil heyeti gelmiştir. Gelenler Al
man av dırisi fabrikalarının mümes
silleridir. Dünden itibaren av derisi 
piyasasiyle yakından temasa başlıyan 
bu Almanlar av derisi satan müesse-

ONJVERSITEDE : 

imtihan Günleri 
Edebiyat Fakültesinin bütün züm

relerinin ara imtihanları 30 Mnyısta 
başlıyacak 30 Hazirana kadar devam 
edecektir. Ayni fakiiltenin lisan:; im
tihanlarına da 5 Haziranda başlana
cak ve 30 Haziranda bitirilecektir. 

Hukuk ve Iktısat Faki'ıltelcrinin 

yazılı eleme imtihrınları da 27 Ma
yısta bitecektir. Bu imtihanda mu
vaffak olan talebe 15 Haziranda baş
lıyacak olan sınıf geçme imtihanları
na girecektir. 

seleri ziyaret ederek mevcut derile
rin alınması için görüşmelere başla
mışlardır. Haber vcrıldiğine göre Al
manlar bu seneki mallarla geçen se
neden kalmış stok oakiyesin satın 

almak fikrindedirler. Bundan başka 
gelecek kış için şimdiden av derile

rine bağlanmak için de sondaj yap
maktadırlar. Bu sene derilerin piya
salarda fa~la beklemesi ve kışın şid
detli olmaması yüzünden fazla hay
van avlanamaması geçen seneye na
zaran bu seneki istilısnli yüzde kırk 
nisbetinde azaltmıştır. Maamafih pi
yasamızda büyük bir stok dahi kal
mamıştır. 

POLiS: 

Kolunu Makineye Kaptırdı 
Ey({ptc, Bahariye caddesindeki klli.rpllık 

fabrikasında çalışan Şaban kolun1'1Fnaki
neye kaptırarak ağırca yaralanmıştır. Ya
ralı Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

e Küçilkpauırda Hızırbey sokağında 15 
numaralı evde oturan Zehra ile çocuklnn 
Hayriye ve Yaşar, Kantarcılardaki börek
çi Mchmetten aldıkları böreği yiyerek ze
hirlenmişlerdir. Hastalar Haseki hastane
sinde tedavi altına alınmış, börekçi hak
kında takibata başlanmıştır. 

e Sadettin isminde bir adam motosik
letle Floryadııki Şenlik caddesinden ge
<:erken Mustafanın arabasına çarpmış ve 
Sadettin ile Mustafa ve bu arada Demir 

Yüksek Ticaret Mektebinde isminde bir adam hafifçe yaralanmıstır. 
e 1671 numaralı otomobili ehliyetsiz 

Yüksek İktısat ve Ticaret Okulu olarak kullıman Namık isminde bir adam 
yazılı eleme imtihanları bitmiştir. Sı
nıf geçme imtihanları 1 Haziranda 
başlıyacak ve 30 .Hazirana kadar de
vam edecektir. 

lngiliz imparatorluğu 
Yıldönümü 

otomobille Fener caddesindeki dükkftnına 
girmiş ve bu arada Cevahir isminde bir 
adamı da yaralamıştır. 

----o----
... I! v .,) .. ~ •• -· i .. _ ~ • _. 

Ordu vilayetinin Budak köyünden 
Şaban oğlu Şükrü isminde 35 yaşla
rında bir köylü anasından kör olarak 

Dün Büyük Britanya Imparator- doğmuştur. 35 sene dünyasını görrni
luğunun kurulmasının yıldönümü yen Şükrüye geçenlerde Haydarpaşa 
dolayısiyle şehrimizdeld Ingiliz ~.olo- Niimune hastanesi göz tabibi Nuri 
nisi bayram yapmışlardır. Bu muna- Fehmi tarafından bir ameliyat ya
sebetle lngiliz konsolosluğu bnyrak- J pılmış ve muvaffakıyetle neticclen-
larla tezyin edilmiştir. 1 • t• 

Eğlence Yerlerinde Ucuzluk 
Sayfiye yerlerindeki gazino, kah

ve, lokanta vesair eğlence yerleri ta-

mış ır. 

limane teşrih edebilen konferanscı, 

bir şiiri inşad etmek meleke inden ta 

nıami) le mahrumdu. Pek giizel se -

çilmiş olan o nefi şiirlerin e!niliinii, 

tcfailiinii parça par~a ortnya koyarak 

yfıni mısraları takti ederek okuduğu 

için iç ritmi ortadan kalkıyordu, şiir-

Bir aydanberi belediye istimlak 
şubesi müdürü İsmail Hakkı tarafın
dan vekaleten idare edilmekte olan 
şirketler komiserliği vazüesi, istim
lak şubesi müdürlüğü işlerinin ehem 
miyet kesbetmesi üzerine. dünden i
tibaren fen l).eyeti müdürlüC!ilne dev
redilmiştir. Şirketler komiserliğıne 

başka bir zat tayin edilecektir. 

lüzumunu ileri süürdüği1 için urofe- rifelerini tetkik etmek iizere dün be

sör tetkiklerine devam edecektir. lediyede reis muavini Lütfi Aksoyun 

Otuz beş sene sonra dünyasını gö
ren Şükrü, etrafına hayretle hakmış 
senelerdenberi isimlerini işitip gör
mediği eşyayı uzun uzun tetkik et· 
miş, bu eşyayı hatta insanları bile 
gördüğü gibi tasavvur etmediğini söy 
!emiştir. 

lcrin sallantıya uğradığına zehap 

husule geliyordu, nıeselfı: 

"Ağlatmıyacaktın, yola bnktırmıya

caktın 

Ol va'dei tekrar bctekrar unutma" 

8 den Evvel Bağıranlar 
İki gün zarfında Emınonü Kazası 

dahilinde 38 kişi, sabahlan saat se -
kizden evvel bağırıp halkı rahatsız 
ettiklerinden dolayı para rczası ile 
cezalandırılmışlardır. 

* Belediye, Şehzadebaşından Un
kapanına inecek olan Gazi caddesi -
nin üzerindeki istimlfık işlerine baş
lamıştır. Bu güzergahtaki evlerin bir 
kısmı vaktiyle istimlak edilmişti. Bu 
partide de kalan 478 ev istimlfık edi
lecektir. 

Fener Nahiye Müdürlüğü 
Fener nahiyesi müdürlüğüne Der

bent nahiye müdürü Nazmi Kolbaş 

tayin edilmiştir. 

lzmirde Asık Tiyatro 
lzmlr, (TAN) - 1939 fuarı hazır

lıkları devam etmektedir. Fuar dahı-
linde mevcut yaz!ık tiyatro kaldırıl
mış ve bunun yerine Anfi ve 2500 
kişilik yeni bir tiyatro yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Yeni yapılacak olan bu açık tiyat
ronun sahnesinin de eskı devir tıyat
ro sahneleri gibi açık olarak yaptı

rılması düşünülmektedir. Mütehas
sıs M. Gotiyer tarafında.., '1azırlanan 
planlar dahilinde pek yakında inşaa
ta başlanacaktır. 

- Yeni doğan bir çocuktan far-
kım yok. 

riyasetinde bir toplantı yapılmı~tır. 

Kaza kaymakamlarının da iştirak et

tikleri toplantıda, bu gibi yerlere ait Diyen Şükrü ml'mnu~ ve minnet
tarifelerle, sayfiye mahallerile şehır tar hastaneden çıkmıştır. 
arasında işliyen nakil vasıtaları tari

felen üzerinde tetkikler yapılmıştır. 

Verilen karara göre belediye iktısat 

müdürü bizzat bu mahalleri gezerek 

vaziyeti gördükten sonra tarifeler 

tesbit edilecektir. Ayrıca kaymakam

lar da Cumartesi ve Pazar günleri 

mmtakaları dahilindeki gazinoları ge 
zerck tarifeleri daimi suretet kontrol 
edeceklerdir. Ayni zamanda bu gibi 
yelerde sık görülen ~stü başı pis 
seyyar satıcılar da bir nizama soku
lacak ve bunlara sıhhat cuzdanları 

verilecektir. 

--~n---

Yeni Bir Halk Hamamı 
Belediye, Kasımpaşa ve Balattan 

sonra Zeyrekte de bir halk hamamı 
tesis etmeğc karar venn:ştir. Bu 
semtteki belediye levazım deposu ha 
mama tahvil edilecektir. 

Tekaüt Edildi 
Belediye daire müdürü Abdur -

rahman, 38 senedenberi belediye 
hizmetinde çalışıp hizmetini doldur
duğundan dolayı tekaüde sevkedil -
miştir. 

Beytini okurken kulağımıza ~nl -
rin bu znrif yalvnrısı değil "Mefulü, 
mefailii mefniHi fnuliin" ahengi ge -
liyordu. Hulfısa musahabe güzel. fay 
dalı ve cazipti, fakat lnşad tar7.t sa -
kattı. Onun için hem hnz aldık hem 
elem. Bununla beraber bize Esrar 
Dedenin babasının adını öğrettiğin -
den \'e onun hayatını hiknye vesile
siyle edebiyat tnrihimizden parlak 
bir sayfa dinlettiğinden dolayı Edip 
avuJrnta tc ckkürler ederiz. S U A L KARILERIMIZIH SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 
Bir izah: 

Evvelki gün bu siltunda "Yalova ce
fası" başlıklı bir yazım çıkmıştı. O gün 
"c dün telefonla yazımın tashihe muh
taç yerleri bulundu •u bana birkaç yer
den ihtar olundu. İlmine, fazlına ve kil.
mil bir insan olduğuna iman beslediğim 
muhterem bir zat ta ayni ihtan tckrar
laaı. Bu sebeple o fıkranın yalnız ikaz 
maksadlle ve pek namuslu, pek haysi
yeill bir dosttan alınan malömat üzeri
ne yazıldığını, kimseye tıı.rlz etmenin 
hatırımızdan geçmediğini tavzihe mecbu
riyet gördum. Bana otelin halini anlatan 
zat ile otelin iyi idare olunduğunu temin 
eden zevat bir noktada birle iyorlar: Otel 
yenı açılmış ve ilk gUn hficum eden yüz
le ce mü terinin memnun edilmesi milm
kOn ol mamı tır. Bu vazıyet! herkes gibi 
biz de tabiatilc mazur gClrürOz. 

M. T. T. 

S - Yeşil Aya Ô7a ka,·dedilmek 
için nereye miirac&at edilir? 

C - Yeşil Ay c~miyetine gir· 
mek istiyenlerin Çocuk Esirgeme 
Kurumu binasında Yeşil Ay genç· 
ler bırliğine mürac&.at etmeleri 
kafidir. 

• 
S - Vazife halindPki polis me· 

murları, ellerindeki kauçuk sopa· 
larla halka vurabilirler mi? 

C - Vuramazlar 

• 
C - Ankaradaki Gazi Terbiye 

Enstitii iiniin kabul ~artları nedir? 

Hangi §Ubeleri vardır? Şeraiti ne
dir? 

CEVAP 
C - Muallim Mektepleriyle or· 

ta mekteplere ve bu derecedeki 
blitün mekteplere muallim ve ilk c _ İstanbul mıntaka Sanat dökmecilik, elektrikçilik, mensu • 

cat ve modelcilik şubeleri vartlır. 
mektebi Sultanahmettedir. Para • tedrisat müfettişi yetiştir~n yüksek 

dereceli bir müessesedir. Enstitü- sız yatılı, paralı yatılı, pgrasız ne
ye altı yıllık Muallim Mektebi ve 

lise mezunlan müsabaka imtih:t 
bari kısımlan vardır. Parasız ya

tılı talebe ancak ders senesi başın-
nı ile alınır. Bu imtihanlar Ağus· da müsabaka ile alınır. Paralı ya-

tos ayı icerisinde yapılır. tılı kısım ile parasız nehari kısım 

• için en az ilk mektep mezunu ol -

S - Çocuğumu !lanat mektep· mak ve 12 ile 17 yaş arasında bu • 

terinden birine ,·ermek i.;tiyornm. lunmak lazımdır. Mektebin ma -

Bu mektep istanhulda neredcclir? rangozluk, demircilik, tesviyecilik. 

• 
S - Anhradakı ismet Paşa Kız 
Enc;titüsune gırme -:artlıırı nedir' 

C - Resmi ılk oımllardan mP. 
zun kız talebe alınır tahsil müd 

deti beş c;enedır. 0\ul parasız ve> 
yatısızdır An:aK: ya•ılı c-Jarak de 
vam etmek isrıyenle• icin bir parı 
siyımu vardır Para:.ız yatılı tale 
be alınm··z 
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Bir Fen 
Kurbanının 

Kemikleri 
~ 

Yüzbaşı Kemal 

Cemilin Kemikleri 

Getiriliyor 
Fransada Institut Pasteur'de t 

silde iken 1934 yılında bir tccr 
esnasında Ruamdan olen Bakteri 
loğ vet. Yüzbaşı Kemal Cemilin 
mikleri Milli Müdafaa Vekaleti k 
rıyle Fransadan Istanbula nakle 
mektedir. Na'şı getirecek vapur 
rın sabah saat 7 de Galata rıhtım 
gelecek ve kemikler vapurdan me 
simsiz olarak motörle Hayclarpaş3 
nakledilecektir. Askeri merasim H 
darpaşa rıhtımında saat 9 da ba 
yacak ve cenaze şehitliğe götürü 
rek gömülecektir. 

Kırklarelinde Y aplla 
Atletizm Müsabakas 

Kırklareli, (TAN) - 19 Ma 
bayramı münasebetiyle Kales 
klübü ile Kırklareli spor klübü a 
sında atletizm müsabakaları yapıl 
Ve aşağıdaki neticeler alındı: 

100 metre: 1 - Kalespordan O 
han, 2 - Kalespordan Coşkun. 

400 metre: 1- Kalespordnn 
han, 2 - Kalespordan Coşkun. 

3500 metre: l - Kaleden Şe 

2 - Kırklarelinden Mehmet. 
1500 metre: 1 - Kaleden Feh 

2 - Kırklarelinden Mehmet. 
Tek adım: 1 - Kırklarelind 

Mustafa, 2 - Kaleden Fehmi. 
Yüksek: 1 - Kaleden Mustaf 

2 - Kaleden Mustafa. 
1tc.nr1_·~· \..:-m..ll'~l~ı:>n Mm:t.sıf 

ı - .l\.aleaen ::saıuı, 
Gülle: 1 - Kaleden Yusuf, 2 

Kaleden Mustafa, 
4X100: l - Kalespor, 2 - Kır 

Jareli Bisiklet müsabakasında birin 
Kaleden Enver, ikinci Kaleden Z 
kiti olmuştur. 

Seydiköyde 
Bir Kaza Of du 

İzmir, 24 (TAN muhabirinden) 
İzmire yakın Seydiköy nahiyesi d 
bilinde müteahhit Hüsnü Osmanı 
yol inşaatında çalışan ameleler yed 
metre derinlikteki bir yarmatl1 

kayması yüzünden toprak altınd 
kalmışlardır. Amelelerden Abdülk8 

dir ölmüş, 3 amele de ağır surett 
yaralanmışlardır. 

Bozkırda Mahsul Vaziyeti 
Bozkır (TAN) - Knsabaınııl 

Seydişehir ve civan için bir hayat .; 
servet kaynağı olan Sogln suyu, b 
vasfını, çekilmesinden ve çc'kildi 
yerlerdeki topraklara bereket ver 
mesinden almaktadır. Bu münbit ye 
lerde yüzlerce vagon nohut ve b\l~ 
day yetiştirilip ihraç edilmektcdıl" 
Halbuki SOgla gölü bu sene çekiltıl 
miştir. Binaenaleyh mahsul çok oltı\1 

yacaktır. 

TA K V I M ve HAVA 

25 Mayıs 1939 
PERŞEMBE 

5 inci ay 
Arabl: 1358 
RebHllnhar: 6 

Giln: 31 

Güneş: 4.35 - Oğle: 

İkindi: 16.10 - Akş:ım: 
Ya,tsl: 21.22 - İms!ik: 

Hı:ı:ır: 20 
Rum!: ıs55 
Mayıs: 12 

ı2.lO 
ııı.28 
2 20 

- Hava Vaziyeti __,. 
11' Yeşllköy meteoroloji istasyonundan :a1 .. 

nan malOmata gBre havn 'Vllrdun Ege ... 
l!W' geslnde açık, TrakYa Akdeniz kıyı ııt' 

cenup doRusu ve doğu Anııdoluda bU~ 
lu, diğer bölgelerde <;ok bnluUu ve ıne eli• 
yağışlı geçmiş rüzgArlar Trakya, KOC11 tıf, 
Ege ne kısmen de orta A nndoludn gıır ti
dııer bölgelerde umumlvetle cenubt lS 
knmetten orta kuvvette C"mlştir. 

Dün İstanbulda hava a1 bulutlu g~; 
mtş rüzgfır cenubu garbldPn sanivC'dt' 9 

metre hızın e!'.mlŞtir Saat 14 t" hava tııı; 
yikı 1013 milibar idi. Sühunet en y{ll< e 1' 
23.3 ve en düşük 15.4 s:ıntlnat otıır• 
kaydedilmiştir. 
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Bir Amerika 
Denizaltı 

Gemisi Battı 
içindeki 59 Kiıiden 

26 sının Öldüğü 

Anlaşılıyor 

TAN 1 

El EK 
Pırasa ve 
Otomobil! 

Yazan: B. FELEK 
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Bir Muallim Bir Talebesini - -
Hakaret Iddiasile Dava Ediyor 

Meşhut suçlar müddei umumiliği ı kendisine müracaat ederek eğer bir 
dün Nafıa Vekaleti teknik okulunda kusurum varsa yüzüme karşı ::öyle
pro!esörü Rahmi Arıyıı yakışık al- mesini kendisinden rica ettim. (kal
maz sôzler söylediği ve hakaret etti- leşlik) kelimesini katiyen kullan
ği iddia edilen ikinci sınıf talebesin- rnadım. Diyordu. 

den Na7.if Okanın isticvabmı yapmış Bundan sonra mahkeme idare ka
ve kendisini meşhut suçlara bakan tibi ile iki hademeyi şahit olarak din
Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesine lediler. Bunlar profesörün şikayetini 
vermiştir. teyit eder mahiyette şehadette bulu-

Rels suçlunun hüviyetini tesbit et- nuyorlar, suçlu da: 

t~~ten sonra ilk sözü şi~ayetci profc- - Hepsi yalan söylüyorlar. Diye
s~r Rah~i ArıY_a verdı. O davasını rek bunların şehndetlerinc Hiraz edi-
şoyle hulasa ettı: : yordu. 

- Bu genç geçen sene çalı~madığı Müddeiumumi muavini söz alarak 

da hak aret değildir. Binaenaleyh Ce
za K anununun 482 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasına göre 273 üncü mad
de de nazarı itibare alınarak suçluya 
ceza verilmesini Jstımm. 

Bay profesör, müddeiumuminin id
diasından sonra: 

- Kendisine ceza veriniz ki em
saline ibreti müessire olsun . Dedi. 
Bundan sonra reis suçluya: 

- Oğlum . son söz -;enindir, bak 
müddeiumumi sana ceza \'ermemizi 
istiyor, ne dersin? Dedi. 

Suçlu: 

TAN 

Halkın, Beşinci Büyük 
Parti Kurultayında 

Görüşülecek Dilekleri 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postalnfl 
Radyo u Ankara Radyosıt 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 !{\\'· 

Ankara 24 (A,A.) - Cümhur iyet 
Hnlk P artisi Ocak kongrelerinden 
başlayıp sıra ile vilayet kongrelerin
de toplanan ve mahaller ince yapıl
mak imkanı olanlar ayrıldıktan son
ra esas ve ana işlere mütenllik olup 
Parti umumi idare heyetine gelen 
dilekler tasnü edilerek 29 mayıst.:ı 
toplanacak olan Büyük Kurultaya su 
nulmak üzere hazırlanmıştır. 

T. A. Q. 
si ile mevcut vnzlyetlerlnln ıslahı ve ale- T. A. P. 

19,74 m. 15195 Kes. 20 !{~ 
31,70 m. 9456 Kes. 20 'K,~. 

Yurdun her tarafının ilgilendiği 

lumuın ofyon istihsal ve satış işinin dtl-
zene konulmıısı. 

8 - Pancar !iatlarırıın arttırılması. 

9 - B:ılıkçılığın ıslahı vıı himayesi. 
Sıhhat Vekaletine 

ait dilekler : 

l - Doktor ve sıhhat mPmuru, ebe ek
siğinin her yerde tamıımfanması. 

2 - Hastane, dıspanser, eczane açılma-
bu d ilekler, memleket ihtiyaçlarının sı. 

h 1 f ı d 3 - Sanatoruomların, sıtma, trahom, m u te i mevzu ar a bilhassa aşağı- .,, 
verem, frengi mliradele teşkllfıtının arttı

daki ana noktalarda toplandığını gös- rılmıısı ve mıntnkalannın tevsii. 
termektcdir. 4 - Kininin ve alelQmum llfıç tiaUan-

Perıembe, 25. 5. 1939 

12,30 Proızram, 12,35 Türk milzlği ..... 
Pl. 13 Memleket saat ayarı ajans ve J!"C' 

teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Mütl 
(Karı,,ık program - Pi.) 

için sınıfta kalmıştı. Bundan muğber iddiasını şöylece serdetti: 
olduğu için ben dersaneye girdiğim 

zaman beni selamlamaz, bazan ders
te uyur, hazan da ders verilirken ses 
bcpslz sınıfı terkederdi. Ben kendisi
ni idareye habere verdim. Miidiriyet 
inzibati mahiyette olmak üzere ken
disinin benim dersime girmesini me
netmiş ve bunu da bugün kendisine 
bildirmiştir. Ben bugün ikinci ders
ten çıkmıştım. Nazü pürtehevvür ya
nıma sokuldu, talebenln ve idare a

- Profesör Rahmi Arı iki dersten 
- Ben profesöre katiyen hakaret Başvekalete ait dilekler • 

etmedim. Profesörün bana garazi bu
lunduğu hakkında bütiin mektep ta-

nın ucuzlatılması, doktor vizite Ocretleri
nin bir nizam ve disiplin altına alınm8'3ı. 

18 30 Program. 18,35 Müzik (Halk şar· 
kıları - Pl.) 19 Ko.,uı;ma (Ziraat saati 
19.15 Türk mUzigi (Fasıl heyeti) 20 M 
Jeket snnt avorı. afans vc meteo.-oloji h • 
berlerl. 20,15 Türk müzl i: 1 - u~ lt 
peşrevi, 2 - Suphl Ziyanın uşak şıır!C 
<Dökülmüş zambak tribi) 3 - Sallihııttltı 
Pınarın beyatl Ş. <Delisin deli gönl•i'111 

4 - Tnnburl Cemil beyin muhay.: (P r 
lerzc olur) 5 - Rcıhml Beyin muhaJ· 
şarkı: (S~apa hüsna ansın}, 6 - Halit 
şarkısı: (Urfalıyım ezelden) 7 - osmııtı 

Nihndın Kürdili hicazktır ş:ırkı: (Gl5z{lrJ1' 
den l?itmiyor) 8 - Kllzım Usun KOrdıll 
hlczktlr ıınrkr (Kıınl delill) O - Ralt Be
yin kürdlll hlcnzkAr şarkı: (Rengi ruh' 

damlarının yanında bana: 

- Arkamdan kalleşlik etme, yü
züme söyle! Diyerek hakarette bu
lundu. Bunları söylerken de üstüme 
yürüyor gibiydi. 

Suçlu talebe kendisini müdafaa e
derken: 

- Hocam beni ge_çen sene çalıştr
ğım halde garaz yüzünden mnıfta 
bıraktı. Ben kendisine hiç bir vakit 
hürmetsizlik etmedim. Bugün de 
idare beni derse sokmamıştı. Ben 

iddia Makamına 
Hakaret 
Davası 

Unyon des Bank Sosyet eden Tstan
bulda Hafız Riıştiı ve Snim b ir ader
lere gönderilen ve bunlar tarafından 
Dilmekfıni ve Celil Hncı Muhtar Za
de emirlerine verilen 4 bin lira kıy
metindeki iki çek postada zayi olmuş 
ve alakadarlar derhal bankalara mü
r acaat ederek bunların kaybolduğu

nu söylemişler ve ibraz edildiği tak
dirde tediyat yapılmamasını istemiş
lerdir. Bu çekler Tacettin isminde 
b ir gencin eline geçmiş. o bunları d
rantalar 'Uydurarak mevhum adamla
ra ciro etmiş, Dilmekdni ve Celil Ha
cı Muhtar Zadelerin de imzalarını 

taklit etmiştir. 

Sonra bu çekleri Osmanlı Banka
sına ibraz ederek paraları çekmek is
t erken banka derhal çeklerin fotoğ
raflarını almış ve sonra Tacettine 
bunların sahte olduğunu söylemiştir. 
lş bundan sonra müddeiumumiliğe 
ve Ağırceza Mahkemesine intikal et

miştir. Muhakeme son safhaya gel
miş, müddeiumumi sahtekaralığı sa
bit gördüğü için Tacettin hakkında 
ceza kesilmesini btemiş, evvelki gün 
de suçlu hazırladığı 60 sayfalık mü
dafaanamesinde miiddei umumiye 
hakaret etmiştir. M:ıhkcme müdafa
anamedeki hakaretamiz sözlerin çı
kartılmasına karar vererek müdafaa
nameyi suçluya iade etmiş ve müdde-. 
iumumilik te meşhut suçlar müddeiu 
mumiliğine müracaat ederek Tacet
tin aleyhine dava açmıştır. Muhake
meye, Asliye Dördüncü Ceza Mnh
kemesinde başlanmış ve evvelki gün 
saat 22 ye kadar devam edilmiştir. 

Mahkemede müddeiumumi mu:ı.vini 
Feridun Bagana. avukat Kıvırcık Ce
mil, Besim Şerif, Nurullah ve Etem 
Ruhi şahit olarak dinlenmişler ve 
bunların hepsi suçlunun sözlerinin 
müdafaa ile katiyen alakası olmadı
gını söylemişlerdir. Suçlu ise kendi
sini müdafaa ederken: 

- Benim müddeiumumiye katiyen 
hakaret kastim yoktur, müddeiumu
miye hürmetkfırım. Ben ticaret mü
hendisiyim. Tahsilimı Fransızca yap 
tım. Türkçem o kadar kuvvetli de
ğildir. Bu müdafaamı da !ügatlere 
bakarak yazdım. Diyordu. Vakit geç 
olmuştu. Müddeiumumi 60 sayfahk 
müdafaanameyi ve dosyayı tetkik et
mek imkiınsızlığından bahsederek id
diasını söylemek iç1n muhakemenin 
talikini istedi. Muhakeme 30 Mayısa 
bırakıldı. 

lebesini şahit gösteririm. Benim mü
dafaa şahitleı imi de dinlcyıniz. Çün 
kü benim istikbalimle <.ıynuy.-,rlar. 

5 - Cok çocuklu nllelcre vardım işiııe 
hilkiimetin fn~la ehemmiyet vcrm,.,si, 
kimsesiz çocuklar için devlet yurtları a
çılması. 

kendisini geçirdiği haine Nazif Okan 
imtihanlarda muvaffak olamadıgı 
için geçen sene sınıfta kalmıştır. Bun 
dan muğber olan Nazif davacı profe
sör derslere girdiği vakit kendisini 
selfımlamamış, izinsiz ve vakitsiz sı
nıftan çıkmıştır. Profesör bunu ida
reye şikayet etmiş. Son zamanlarda 
müdiriyetten telakki edilen inzibati 
mahiyetteki bir emirle dahiliye mc-
murları Nazifi profesörün dersine 
sokmamışlardır. Nazif Okan bundan 
müteessir olarak bugün ikinci ders

1 - İnönü muharebesinin cereyan et
Uği sahndn piyade siperlerinin olduğu 
yerde lnonil'niln bir heykelinin dikilmesi 
ve Çnnakknlede Türk kahramanlarının şa
nı ile mütenasip bir fıbide yapılması. 

Geçen sene sınıfta profcı;cirün hak- Adliye V ekaletine 
sızhğı ile kaldığımı da ispat edece-

6 - Muayyen mıntakalard:ı röntı?en 
merkezlerinin açılmnsı, hükı'.imet tsıbiple

rinln muayven zamanlarda ~öylcrl dolasıp 
sıhhat kontrolü vapması. 

arına) 10 - Muhayyer Hlrkü: (Bu g01l 
yın on dördü}, 21 Konu ma. 21,15 Esh!ltıl• 

toh\ i15t, kambiyo - nukut ve Ziraat bol"' 
sası (!Jyat) 21 25 Neşeli plfıklar - 'ft. 
21,30 Müzik (Kilçilk Orkestra - Şef: ~c
elp Aşkın). 1 - Sorge - Köy evinde 
ışıklar Vals, 2 - Carı Frlck - Ren ıw 
yılanndn ben evimdeyim - Melodi, S _... 
Trapp - Fujl - Sanın etrafında mOzil: 
sesleri - Fantezi. 4 - Lcopold - Yeni 
dünyanın eski şnrkıtan. 5 - Arnold l\ft" 
ister - Bohemyo rnpsodlsl, 6 - J. Strıı' 
uss - Hııyat size ne,,e versin. 22,30 :Mil' 
zlk (Opera arynlan) Pi. 23 Son ajans hll' 
berlC'rl ve yarınki progrnm. 23,15 - 2.t 
Müzik (Cazband - Pl.) 

ğim. Dedi. 

Reis müdafaa şahitlerinin :~imle
rini sordu. Suçlu bunlardan yalnız 
dördüncü sınıftan 43 numaralı Faru
ğun ismini verebildi. Mütebakisi için 
de: 

ten çıktıktan sonra koridorda profe- - Bay reis bana müsa:ıde buyu
sörün yanına sokulmuş ve yü~iine 'runuz. Ben onların da isimlerini ya
karşı (arkamdan kalleslik etme ı sôz- zar mahkemeye takdim ederim. Şim
leriyle kendisine hakaret et'l1iştir. di isimlerini hatırl1yam1yoruın. Dc
Bu, profesörün şikayetine inzimam e- dl. 
den şahitlerin ifadeleriyle sabit ol- Heyeti hakime müzakereye çckil
maktadır. Suçun vnsfı, hadisenin se- di. Faruğun müdafaa şahidi olarak 
bebine ve işlendiği yere göre sdi ha- dinlenmesi için muhakemeyi ayın 
karet ma~yetindedir. Vazüe ha'!.in- yirmi dördüne, saat cna talik etti. 

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

ait dilekler : 

l - Ceza evlerinin ıslahı. 
2 - Mahkeme tcşkllfıtının küçük yerle

re kadnr teşmili. 

Dahiliye Vekaletine 

ait dilekler : 

1 - Belediye işleri, şehirlerin iman, ı;u, 
elektrik işlerini yapabilmek için hükQ
metçe uzun vadeli krediler temin edilme
si, ve köylerin lhtiyaçlnrını karşılıynbll

Gümrük ve inhisarlar 

Vekaletine ait dilekler : 

1 - İspirtonun, tuzun, bnrut \'e saçma
nın ucuzlatılması. 

2 - Zlrant işlerinde kull:ınılıın ve gOm
rUk muafiyeti dışında kalım diğer ziraat 
a1At ve edevatının da gilmrükten muafi
yeti. 

3 - Köylii ve halk sigaralarının ucuz
lntılması. 

Ziraat Vekaletine 

melerl için fakir belediyelere hükumetçe ait dilekler : 
münasip şekilde varidat temini ve yar
dımlar yapılması. 

,,..... " "'""""""""~ ~ ~ ASKERLiK iŞLERi ~ 
' ''"' """""" "'""""~"-"" Senelik Yoklamalar 

2 - Nüfus işleri: Evlenme muamelesi- 1 - Orman kanununun tatbikatını ko- Bakırk!iy Aıkerllk Şubeılnden: 
nfn daha kolay bir hale getirilmesi ve lnylnştırıcı ve bu hususta halkın mOşkil- 1 - Şubede kayıtlı yedek subay ve as-
hnrçtan muaf tutulması. lfıtını izale edici tedbirlerin alınması, ni- kert memurların 1 haziran 939 günü baŞ' 

zamname ve talimatnamelerin bnsiU""tİ · ı k 30 h · 939 d "h t bul-3 - Knyıtsız çocukların nüfusa kny- ....,,, ama \"e azırnn ıı nı aye 
dedilmelcri ve bugüne kadar nüfus ka- rflmesl. mak ilzere şubede senelik yoklam:ıııırı 
yıtlnrını yaptırmamış olan vatandaşların 2 - Kereste VP mahrukat n.ıhsatiyeler.ı- yapılacaktır. 
ceznsız ntifu5a kaydedllmelerlnin tcmlni. I ~in. v~kUnde ve kolaylıkla vcrllmcslnın 2 - Mazeret dolnyısile mektupla mfirıı-

4 - Bektirlnrın vergiye ttibi tutulma- emını . caat edeceklerin yeni ndrcslerlnl ve sıhhi 
ları. 3 - Devlet ormanlarındaki yabnni fi- nhvnllerlnl; sınıf ve sicil veya kayıt nu-

5 - Köy işleri: Köy kalkınma işinin dıınlnrın hıılka meccanen verilmesi. meralarını behemehal bildirmeleri. 
plfinla~ıııu bazı mınlakalarda kl5ylil:vü 4 - Her clns damızlıkların ve haraların 3 M "dd_. fı d Q aca-

' • ğ ıt 1 ! - uııyyen m.. ..,. z1r n a m r MUDANYA lılATT.I . 
Pazar Günlerine Mahsus Gidi§ • Dönüş 

Tenzilath Tenezzüh ve Kombine Biletleri 
Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddetince geçen sene oldu

ğu gibi yalnız pazar günlerine mahsus olmak üzere gidiş - dönüş ten
zilatlı tenezzüh ve kombine biletleri satışa çıkarılmıştır. 

tazyik eden salma isinin knldınlnrak bu- ço 8 1 ma ı. ot etmiyenler h kkınd<ı cczn maddesi ıat-

1 

TI~·'rs~kJ1J'i1 ~,;;'~;;m ;k~hl~ns;;cttcll1n: ~ = ~~Wn'irkli&~lll"1a!Jlafflrrnak '1e ner 
ziml, köy knnununun, tatbik edilen yı?r- iklime göre meccanen fidan dağıtılmHı, 
lerde, hilkilmlerlne tam olarak riayet edil- ipek böcekçiliğinin ve kozııcılığın ıc;lahı ve MUAZZEZ TOPRAIC'I N 

1 - Kombine biletler: İstanbul'dan Mudanya'ya gidiş - dönüş bi
rinci mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasında gidiş - dönüş otobüs 
ve dönüşte vapurda yemek ücret leri dahil olmak üzere (385) ku
ruştur. 

2 - Tenezzüh bilet leri: İstanbul'dan Armutlu, Mudanya ve Gem
liğe gidiş - doni.iş birinci mevki vapur ücreti (225)1 ikinci mevki 
vapur ücreti (100) kuruştur. 

Tafsilat almak isteyenlerin K araköydeki acentalığımıza müracaat 
etmeleri ilan olunur. Telefon: 42362. 

)~ t~~~~ı,: ':· '~''direSii{:l!~ril~ff: 
. ~ - . . •. 

' . 
'ı lorya Plaiları 

Veriliyor. 
Kiraya 

Tahmin bedeli 26101 lira olan Florya plajları kiraya verilmek üzere 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi 130 kuruş mukabilinde Levazım 

Müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 
ve 1957 lira· 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veyn mektubile beraber 
30 - 5 - 939 Salı günü saat 14.30 dP Daimi Encümende bulunmalıdır-

lar. * (B.) (3582) 
Nafıa Vekaletince tasdik edilen Atatürk Bulvarı Galata yolcu salonu 

ve civan; Dolmabahçe - Ayaspaşa. Şehzadebaşı, Bebek - fstinye yolu 
kısmı ileri planlarının birer sureti İstanbul Belediyesi kapısına ve bi
rer sureti de ait olduğu Belediye Şubeleri kapılarına talik edilmiştir. 

Yapı yollar kanununun üçüncü maddesi mucibince herkesin malumu 
olmak ÜZIV'" kP.yfiyet ilan olunur. (B.) (3::!53' 

* Senelik muııammen kirası 30 liraolan Üskiidar Hayrettin çavuş 
mahallesinde Dibağlar sokağında 13 N.lı Hayrett in çavuş mektebi tes
lim tarihinden itibaren bir sene müddetle ki raya verilmek üzere açık 
arttırma 5 - 6 - 939 Pazartesi günUne uzatılmıştır. Şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstek Iiler iki lira yirmi beş kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar . (İ.) (3638) 

Naiıa Vekôletinden: 
ıo - 6 _ 939 Cumartesi günü saat 10 da Ankarnda Nafıa Vekaleti bi

nası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda cem'an 4930 lira muhammen bedelli Kon yada Çum ra is
tasyonunda teslim şartile muhtelif eb'at ta sekiz kalem kerestenin açık 
eksiltme usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz ohırak malzeme müdür
lüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 369 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 
muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte nynı gün 
saat 10 da komisyonda hazır bulunmaları lfızımd ır. "1906., "3543,, 

mesi. genlsletilmesi, tohum dnğıtılmnsı ve para M E y L Ü D U 
yardımı yapılması. ı Maliye Vekaletine 

ait dilekler : 

1 - AlelUmum vergilerin tevhidi ve bir 
elden tahsil1, hayvan vergisinin qıraz dahi\ 
indirilmesi ve çift hayvanlarından vere! 
alınmaması. 

2 - Fidanlık vesaire gibi yeni yapılan 
bnğ ve bahçC'lerden on sene vergi alınma
ması, buğday koruma vergisinde tahfif 
yapılmnsı. 

3 - KöylQ tapu senetlerinin harçtan ,,e 
köy binalarının vergiden muafiyeti, ka
dastro işlerinin tesrii, kasl)bn ve köyl~re 
teşmili. 

4 - MOhtaç ve nrnzlslz. köylilyc emvali 
metruke, hilk\lmet ve evkaf nrazilerinin 
tevzii ve bunların uzun vade ve ucuz fi
atlarla satılması, 

5 - Eski mUtekait man~hırının arttı
rılmaın. 

Maarif Vekaletine 

ait dilekler : 

1 - Muhtelll yerlerde maha11l ihtiyac;
ların karşılığı olarıık lise, orta, ilk ve sn
nnt okulları, kız enstitUlerl, ticaret lisesi. 
mllll kütUphane ve müzeler açılması. 

2 - Mekt"P kitaplnrının ucuzlatılması 
ve vaktinde dağıtılması ve tedris senesi i
çinde değlştlrllmcmcsi. 

3 - İlk tedrisat işinin umumi bütçeye 
alınması, olamazsa umumi bütçeden vna. 
yellere vardım yapılması. 

4 - İlkmektep muallimlerinin maaşla
rının umumi muvazeneden verilmesi. 
Nafıa, Münakalat ve 

Muhabere, Ticaret ve lktısat 

Vekaletlerine ait dilekler : 

ı - Adapazarı - Bolu hattı inşaatı bas
tn olmak üzere esas demlryollarından ba
zı şehir ve kasabalar içerisine tllll baUnr 
yapılması. 

2 - Hnt boyunda nllfus kesafeti \•e lktı
sadi faaliyet dolayıslle ihtiynç görülen 
yerlerde nra istasyonları yapılmaııı, ambar
lar tesis ve mevcutlarının tevsii. 

3 - Devletin başladığı su ve kurutma 
islerinin tevsi ve teşmili. 

4 - Şehirleri birbirine bağlıyan esaslı 
istikametlerdeki yol ve köprlllerin ıslahı, 

yol ver.ı:(ilerinin yalnız yol işlerine sarfı. 

5 - Samsun, Trabzon ve Meı·sın liman
larının Ins:ısı ve bazı iskelelerde mendirek, 
iskeleleri olınıyan sahil şehirlerinde de 
iskeleler yapılması. 

R - Halka ucuz radyo temini. 
7 - Aryon müstrıh illerinin toprak ofl-

7 - Ziraat ııl5tının kolay ve ucuz tak- Genel Kurmay Bnşkam Marcşıı 
sit ile tedarikinin temini. Fevzi Çakmak'm kı?.ı, Burhan Toı: 

rıık'ın eşi Avşc .MuP.zzez'in. irtihali' 
nin kırkıncı gününe tesadüf edeli 
Mayısın 26 ncı Cn:ıııa günü. Currı9 

namazından sonra Beyazıt Camiil'l' 
de .ruhuna ithaf edilmek üzere Me\'" 
llldü şerif okutfumlat'nktır. Ailesi, 
dostlarının ve gelmı::!k :.stc>yen mub
terem zevatın teşriflerini rica eder. 

KAYIP: 1933 senesinde Camial
tından almış olduğum 6 sıra, 14 cilt 
6-12-933 tarihli askeri tezkeremi za-
yi et tim . Yenisin i alacağımdan es
kisinin h ükmü yoktur. Tarlahaşı 176 
sayılı dükkfın müsteciri 21 doğumlu 

Ömer oğlu Sıtkı 

26 - 5 - 939 tarihinde Ankaradan ve 27 - 5 - 939 tarihinde Haydarp:ı
şadan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar
paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik muntaztım bir yolcu katn· 
rı işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14.05 te hareket ile 
saat 6.55 te Ankaraya varacak ve An karadan saat 16.42 de hareket ede-
rek saat 8.20 de Haydarpaşaya varacaktır. "3635,, 

6 ............... , 

LALE lstanbulluları Yazın da Filimsiz 
Her Haftn Programlarını Görülmemiş yeni 1ki 

karar verdi. 

Bırakmıyacak 
Filimle Yapmağa 

iŞTE iLK PIRLANTA PROGRAM: • 
Bu senenin en zengin ve n muazzam eserı ~ 

939 AL TIN ARA A KIZLAR 
ve Dünyanın en kuvvetli avantürü 

SON DÖ-Ü ş 
Bu akşam saat 8.30 dan itibaren ı.ALE Sinemasında 

Ayrıca: :Metro Jurnal yeni ve Çok enteresan havadisler. 
..... lllllİ ........................ --.ı..... 

, • 
1 Bugün .Matinelerden itibaren 

• p Sinem s 
ucuz YAZ Fi atları ile 

1 ·Bor • o şı 
Harikulade heyecanlı ve görülmemiş bir Film. 

2 - ŞiKAGO YA 1 o 
T AYRON POWER - "ALiCE FAY 

Ankarada Gençlik B yra 1 
Türkce sözlü 

' Fiatlar 20 - 25 - 30 Kuru~. J 

1 

~ 

t 



25 Mayıs 1939 
Bu eda, Ttırk - IRGll~ 

TAM 

.,,...,_,_ebetlerinin D ....... ...,_. 

TA Bu Münasebetle •••nnın Nelere IMll!lısı .. 

ABON• BID•LI 
TDrkl:ye loMbl o o o -

1400 Kr. 
7IO " 
400 • 
1IO • 

t .... 
1 Ay 
1 A1 
1 Ay 

."80 Kr. 
1IOO • -. IOO • 

lılllletıeraraa posta ltUhad•o• 4ab11 
olınJ7Ul memleketler tclD üoae 
bedeli mflddet m'llll7Je -. 11, 1, 
... Undlr. Abcm• .... peelodir. 
Adres delllUrmek il lıNruftUr. 

TÜRK - İNGİLİZ 
Cnap - ınektuplua 10 lmrUlb* 
pul Dl...t Jlmocbr. 

GÜNÜN MESELELERi 

ilk Kurban 
Ya menlml baflu ...,_" 

l'loQa deab lla•e•lvuMI• 
... stbı ilk 1mrı..m veNlk. l'lor· 
1Ma deaisde bir pn~ ltoPNa. 
~ ıtlD bu ıtltaada, deDls lla• 

........... alınmM' Jlma plea ............ - ... 1.-.-, .... 

... Mlttba ..... MnJO aahiJılniaia 
llAjlllftla eukartua" Wnr hMta· 
..._ wam....ıa mec'bur Mil • 
..ı.t tanl1e etmittlk. Bin Flor
ılMla bir cankurtana ltal118M7.., ita 
toealan brt1llmall Dau..11 pimi. 

Bu llUlleJl mWerlt Wr umu 
_..... olarak te••kld .tmemell6. 
11er 7" ..ıaıtlerlmbde bir kal km • 
... wrı,.....a.brltalar .... 
tıedhlnlsllllmb ........ ~ 
tar. Ballndd abaaen ..ıWr -.ıum 
..... 'btlttba plAi ..Wplerbd can 
bıtaraa ltahuulannala merhr et· 
llaek, Vali L6tfl Kıftana ... ..W•JI 
..... &kate alarak ..... pleale= 
re emir nncellal ....... 

• 
'Al•a•far Plyaıamılda - -Ne l•l•rlana Alıyorlar 

Dbldl pse ...... v .......... 
aelealtlr ajam .. ._..mu 

Abnanlana ... .,... ........ . 
)lısta ..... ,. .. t ,..,aklan, ...... . 
lan ........ dm .. bllteüe .......... . 
Jet ftftlllyenk ae 'balulana Almm· 
,.,.. .......... .........,.. .. Y' 

.... anı~taM-.._ * -•de ltlrlktlrmekte, )'akın Wr 
Mttia ~hasar llır. 1ha IC• 

laeple menalebtlerlae • aob'Wllr • 
'?"! kir •71J'Wlu. 

Soa sb)eıde ........ ,_ ..... 
AllftM flrmalanma faallJete PS9 

llklednl, ..... , • .....,. ...... 
•a1-1ana alüklulm ....,. ..... 

asıl inkişaf 
Biz burada Türkiye - in- . 

giltere ticari müna~ • 
betlerinden bahsedecf!ğlz. İn
giltere ile aramıma, 936 se -
nesinde yapılan bir Kliring 
anlqmaaı vardır. O seneden 
itibaren tatbik edilınekte -
dir. Bir de 27 mayıs 1938 de 
mOzeyyel bir anlMma daha 
vardır ki. bu 8n1aşma iki mem 
leket mnnaaebetlerlni daha 
ziyade aıttınm§tır. 

Bütün bu anl•pn•lara ralmen, 
elif ticaret lltlıtlltUderincle İnlil· 
teNJle olan dnleatınm, bir kaç 
mlljon llbl kOCUk nbmJar ba
UIMle .... çarpnütadır. ltbalAt 
daha fazladır. 

138 ....mın 11 QJDdakl TUi· 
,. töJJedlr: 

lbnıcatumz ' mll)'on 820 bln 
...,._ 1\ba]ltımız ile 18 milyon 
211 bin lirayı bulmUflur. 937 .. 
D191ndekl ihracabmız 8 mn,on 
eo: bin Urayctı._ltballt ı,e ıı mn-
10n 1,1 b1a Ura bcladlr. 

Görülüyor Jd. Ud aenedenberl 
fnallt8Nlda blae olaa ltllalltı da· 
ha fuladır. 

Merkez Benkuı tanfmdan 8 
....,... aeplUm kleriDI ....... 
1arma .... ınau--m bu ... 
uplaıdan, bizden allCalı miktar, 
11 milJOll 331 itin lirayı bulmak· 
tadır. llalbuJd bir mapta nep
dileD k1erinc tıeupı.rmda alaca
• ..-n 10 ....,,_ ......... . ~ . . . . . ~ 

.w 1RZdl ••• ,... ,,.,, ••• 
fula .....,. lthallt ~ kht
rllJ& beAplarıaa.Jd borç miktarı 
utmlfbr. 
,,...,.,~ ,..,., ..,.~., 
~ u ..,.,,ın 11 a;rında, tn,n 
u .,.,. lattıiom belll bqh 

JMClcleler f'IDlaıdır: 
.,. bin llnhk hububat, ie btn 

lflPg . R.,,.... ıiotıı..ı ....ı....,.. imsalıyan oe Biilıreflen IOllnl 

dil• B,,,,_. ....,lıal.,.ı,.de ,_.,,,,,,,, )Wpclft 

ı,.,ua ficarwt ~ ...,.,.. 

B ir bapat müteahhidi ulatl)'or.. Toprak 'rnm•k lcla Al
man1adm otomatik hlr makine alparlf etmlf. raltrib, bil' 

•e IOIU'a vereeeibtl Miylemif, •781 mtltealalait. IDllltenJe .. 
alparif vennl1t Merk"-s Bukuı•d• lderbac h ... plaruula 1•ıse
ıeye ltortla .attalamn l(in falarlbtlr, paranm tek ma ....... 
.. eliae peıeeitMea ..... olmHaiJ iP., lau lipariel bltal etme-
- •·cs's'n ...... fMat .-..... lsta ttlm ,-.. 

IUaalı .................. .. 
etmiyor. Bu lldli .......... ..... Baakr'ıa, ·ldl•t•-19':7il• 
üJer1, Avb koa&rol ko-.,..ı... ltlaalltı koaaol • ......_ IJA. 
ula her mt"mleketln şartlaruaa ve hususiyetlerine liSre dcntotl 
tütlit .-. JPuhtcW Wmler albnda, komisyonlar, lttlrolar var. 

.&ha ..... \ llltedt .. ,, ........ Js•lll• ......... M_..,, 
·~_-....._ .......... , _.. • anmua tlllaakkm eıt&e-

mlyor. 'l'icareda iN ~de li2'ft lair teld,l.e!e•, 1me 
drift, lfbİW tikitinu ltlr ••ma tefldl .._,, 

lar. Hatta taze aebze bile.. 

Günün blr1nde, bu gidişle Al· 
ınaıaya biR '9 - DO milJ'Oll Jlra 
kadar ~ıu oı.u, ve bfitün ih
racat mal1arunm kendi tumfma 

çekecektir. IUa&1ı bu da ayn bir 
mevzu tefkll eder. 

,....,,.,..,,_ -- .. 70f'ID1 

lH mllJOD marklık Ahnaa be
tlabulea bu l1INde lltlfMe ediJ'OI' • 
lu. 

Urahk fındık, Ut btn liralık in- r----------------------------1 
..... nrlf .................. ..... 

tir? B11 ........... tefldM JlmD pi· 
&illi ~ 

• ,,, C>t.f•••••• ,,.,..,, 
Banadan Wr olnape• JUl7M= 
..... erkek .... dld.lllCtl ... 

....... ····•· ......... -,..... _.... 17 taleM Cl, 1, 1, t> ..... 
ıa alaut. EIMf;te doka Jl)llk l.R a
IEA •• bllli elellad• .Wllrllerek 
•u mufa ;rtlkleltllea ~lerl anor • 
..ı el•akla ltUm .. emqb. •• • 
\'affü olama7a seacı-t. alaı..tl 
.. bür bHnk olaca .. maval· ,.,....,illa mmu yalaa ~ı.. 
lia , ....................... ,... ........ , ................ . 
.. olarak pdrllmlflene .....a ... 
1111 ola lriıMlr?" 

tatllum ..... JÜ)~ .. " .......... •ır tok ... , ...... -
~ B1I ... , ......... . 
... -.el. hatllum ft ,... .... .. 
......... ,.......,......._....... SIMbettla 
c.w Tan'da ... laaftalar lfill4e ... 

Clr, DO btn liralık Odm, 1'10 bin 
Unht Japalı, 141 bin lln1ık ..,. 
tlnJ8lı, 92 bin Jlnht krom Cft'• 

heri, 43'1 bin llrahk kepek. .. 

OöriWiJor ~ -~ & • ...... 1 .. ~ .. 
e&vdı eclemi7G1", huft&a' ı .. 
ı.a bir laa1 var: Mabit ~ 
.,. daha fazla •ut 1•pamu mı,.1 . 

Bunun muMellf lebeplerl var
dır. Bunlardan bir tawlnl taba 
lll9ftU1I t.fldl -.r. lnglltereJı. 
taku 6-'lne pıuemeJe J•PıJdıla 
1'ln, taba turetlJle ihracat ~p
mlk pek IGçtQr. 

Son IÜn1eıde tabi primi, ya. 
de 70 l ~· Yani yüz in.. 
bk lthallt Nktmı, 1 'o nra,. aıa
aümnıs. Andaki J(lzde 10 tabi 
primi, taba iflnl takip .sen ta
• rg•'9• dlJe J9nl tip tlclrlerin 
.... stnDeJdedlr. 
S. ..,._ nvel, takM mtına-
~ dUa buit bir hale 
koJmU \&mmdı• • 

tb.anlan alt Judllı Od ,..... .. Jle tardtua Alman ftrma-
t'ııele,t .... mMl7• lala et.it " lan, 1naDD flrmalarma 
llaı pnlerlal .. ,.tennlpb. ı.. nUW ,.... • ....,ır. ~ 

.. ......, ____ .... ettlll milal: OegıiDllnle fnaniz flıulan 
-...ı.1e ..a-e: Bu ta1e1tn1a ••· 110 Jmrapaa tUUk ahyordu. Bu
~ .......... den U... denWir. DU d1IJUl Alman flrmaları tiftl-
11.pbnls WliJOl'llll ki, mekt .. lerde .. 140 lnarut fl7at vermlflerdir. 
................ ~ .... Ba 1tmleD ~ tltitk ... 
.._ w 1na .._ Jl7lkı ..... fa11t- cata .-'bm,br. Alma flnulUı 
..... Ba ....... .. .... ........ daha fala flpta mal alülllr. 
..... ....... ...... W)dtv..... 08*I aJDl ....... .-.ıı mal ............ - .. taıe••• ..... • ......... Apl ......... ... 
-. ftlthr. ltaRI', ... ........ .. llllaplanDda btm ... ıt. 
'-ilen ehemmlyetla ........... ml1JOn - bin lira '-1111 bul .. =:,. Qretmea Wnm tltt. olu .. ta· maktadır. 

............. kallalıu, .... Son ....., ....... - '*6-
...,__ m ..... tM1 alnem. ll1I daha dyD •ı'•r rMlldıt. 

o... Jcla ....... ..,. • ~ ....... tlnnalan, pJyua -
......... llatlpc ...... .. .. babır~lfMID ............. 

Bugünün Meselesi: 

E Ki ve YEN/ 
Tekaüt Kanunları 

Yeni teb8t 1rua-- ..... .... ~.--Un .... 
w a)ne• •teut Wr ... elik te• • 
........ llll'rtanm ikramı,. ala 
bir ....,.. ,......, mi teblt 

--- ........ tekalt ....... 
alı.., tlç ay ....... lln ah,w. 

Bu ... ı.ateblt ...... a· 
lanlana .......... IAaıb-le 
ltlr dava tepll etmeden evvel, ile
ri ... vat prentl•lerlal DaW e • 
........................ itlltarlle 
WriDcl deıeeı•ı •llalm ve halli sa 
ıetl ka~ .......... bir .... 
................. e etki tekatlt ..._.be .... alanlar hl~ tiki • 
pt ............ • hallerbulea 
.. ............ ,.... tekatlt Jra-
•nlle ............ ü e-........... .._ .... ._ ................. ~ 
...., C'='-V.. .... ........ 
derhal tamir ............. Çtbl 
ktl CtbüWlptte WifDd .... .. 
enelAllakwllllMYat,.u.. 

y ........... ............ .. ..,. .. ~ ...... ~ ........ ,.....--.., .... 
................. it .. •· 
............. ,[ ..... ft-· 

----~w..at ........ 
IU8flumı arHlnula ........... 
...... kup ftncak ı.tr ..... .... ..,.. .. . 

v ................. .. 
...... ... ftrailere " ... 
...... tatl6 ............. 

Ba ....... ,...,... ..! .... 
• ......................... tillalı ................................ 
ut misli fala ..... ...._ lcla ... 

·-~···--•..tral' lul pir .,km - ...., ... .., 
B1lllnldl .m " ~ tebtlt a. ·--.......... ...., .... 
al .. .-,.etWtr. Oan ... , Dl-
, ...... w r a 

... • ..,... Millet ...... 

laalled•.Yabui...._ .. ._. ..... ~ .......... .. 
Wr taaeal f1IÜr .. aa.a teblt 
... .,. • ,. •• ,, ••. ç.. 
ldltfkaat~ ...... ~--·
raa ·ıal91' da 
ancak sarant plgiaı....., te • 
nabahlir. Yoba Ulb ,...._ deill. ........ , ................ ... 
llle9llebtt.e .. ....,. suuette '" 
nkmapwk ip. kAfhllr. lH Ura 
maatotaWalıabk~ ...... 
obuk deıaüdr, Wn•••lv• .. 
~,... teblt -- ....... 
...... ,.. ..... t .......... ... 
.. llhe edlllne .......... ..... 
... ,.. ......... lılr .... . ...... .... . 

................ 111. .. . 
......... Pııt ...... .... 
le tat•Ud aneak ~ ...w uaa. .4 
wtllqe..UwlmlsAa......_. 
....lcla .. ..._ ........... 

a.ı..RIU 
(MI ... 'Mebusu) 

Nllde., <TAM> - Orta Anadolumm 1 clniaya c:lrirmtla, Uldlftnalaa 
buldaJ anbul o!i• ~ - ~t fel'lncle tetıdbtta 
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Alllu ............. Nlrıf ~. ba .... 
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......,.......,...Wır•t;ta 
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TAN 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

-, 

Göbels'in Yağı, 
Kebabı ve Topu 

Yazan: Naci SADULLAH 

B ilmem gazetelerimizde, Gö· 
bels'in son nutkunu okudu

nuz mu? Alman Propaganda Nazırı: 
"- Almanya, diyor, yağ yemedi. 

kebap yemedi, top vaptı!,. 

Görüyor musunu7 feragaıtkar mil
leti? Bugün, bütün dünya sulh isti
yor: Sulhü. kuvvet temin eder. Kuv
vet, top demektir. Ve işte sulhpener 
Almanya, suJhü korumak için top 
yapmak uğrunda tereyağ. kebap ye. 
memek fedakarhğına bile katlanı
yor. 

25 - 5 - 939 

IE K o N 0-M ıl 
Muhtelif Memleketler 

Bizden Balık 
Konservesi istiyorlar 
Türkiye sularının balıklarından va- ı 

pılmakta l)lan muhtelif balık kon;er
vaları Almanyada çok rağbet gör
mektedir. Bundan ba~ka konserva
cılarımız Avrupa Sirnalıııdekı mem
leketlerle münaseb<:!t tesis ederek o
ralara da balık konserva!>ı aönder-b 

miye başlamışlardır. Bu arada Oro-

BORSA 
24 - 5 • 939 

ÇEKLEU 

Londra 5.93 
Nevyork 126.6475 
Paris 3 3550 
Milfıno 6.6625 

11 Haziranda gelecek olan lngiliz takımının oyuncuları birarada Şimdi, 

dünyaya 
o sulhperver Almanya, 

şöyle haykırabilir: 

guvay firmalarından biri piyasamıza 
müracaatla balık konservası istemiş
tir. Gönderilen nümuneler çok beğe
nilmiş olduğundan mevcut feni 
mahsulden mühim bir miktarın Oro
guvay piyasalarına gönderilmesi için 
muhabere cereyan etmektedir. Al

manya için balık kor~servası ihracı 

devam etmektedir. Almanyada te

essüüs etmiş bir Türk firması bu ışi 

idare etmektedir. 

Cenevre 28.4575 
Amsterdam 68.0525 

lngiliz takımının burada ı-Milli Küme "- Ey sulh düşmanlan!.. Ben, 
sizin o zalimane emelleriniz( önle· 
mek için tank, tayyare, top tüfek 
yapmak mecburiyetinde kaldım. 

Sulh uğrunda bunları yapabilmek 
için de, senelerce, açlığa. sefal~te 

dayandım: Şimdi kafi derecede kuv
vetliyim: Ve sizlerden, senelerce 
sulh uğrunda aç kalışımın acısını 

çıkaracağım: Bu, sulh perisinin a'jkı 
ile, senelerce kemerini feral!'atle s1k
mış olan asil Alman milletinin en 
tabii hakkıdır!,, 

Bertin 
Brüksel 
Atına 

Sof ya 

50.825 
21.5625 
l.0825 
1.56 

Yapacağı Maç için 
Hazırlıklara Başlandı 

Fenerbahçenin Y tldönümü Günü, Galatasaray

Fenerbahçe Tekaütleri de Karşllaşacaklar 
Fenerbahçeliler 31 inci yıl dö -

nümleri münasebetile 11 haziranda 
ki muazzam spor günü için şimdiden 
tertibat almaktadırlar. 

Her sene spor meraklılarına unu
tulmaz bir gün yaşatan Fenerbahçe
liler malum olduğu üzere bu sene de 
futbol meraklılarına şimdiye kadar 
göremediğimiz İngiliz futbolünü gös
termek fırsatını vermiş olacaklardır. 

Sarı lacivertliler, İngilizlerin İs
tanbula gelebilmesi için her türlü fe

dakarlığı göze almışlar, on bin lira 
gibi çok büyük bir masraf altına gir-'
mişlerdir. 

Klüplerinin 
Puvanları 

Şampiyona Hararetli 

Bir Devreye Girdi 
DEMIRSPOR! Sekiz oyun oyna

mış, beşinde galip, birinde berabere 
' ikisinde mağlup olmuştur. Beş eksik 

puvan almıştır. 
FENERBAHÇE: Dokuz maçtan al

tısını kazanmış, :.i;;ünde yenilmiştir. 
Altı eksile puvanı vardır. 
BEŞIKTAŞ: Yaptığı sekiz maçtan 

dördünde galip gel:niş, birisinde be
rabere kalmı.ş, üç maçta yenilmiş, ye
dı eksik puvanı vardır 

GALATASARAY: Yedi oyun oy
namış, dördünü kazanmış, ikisinde 
yenilmiş, birisinde hükmen mağlup 
sayılmıştır. Yedi eksik puvan almış
tır. 

• 
Muhakkak ki, bu sağlam mantık 

önünde akar sular dUl'acaktır. 

Öyle ya? Alman milleti, senelerce 

yağ yemeden bal yemeden döktfir

düğü topu ne yapsın? 

Elbette günün birinde •.. Topu ata
caktır! 

• 
Dünkü "İkdam,, gazetesinde e;ör· 

düğüm havadislerden birinin ha'}h
ğı şuydu: 

"- Pencereden düştii!,. 
Bunun altında şu serlavhayı giir

düm: 
ANKARAGUCU: Yaptığı on ik:i "- Damdan diiştü!,. 

Borda Kurakhk Var 
Bor (TAN) - Şiddetli bir kurak

lık hüküm sürmekte ve herkesi dü -
şündürmektedir. 

Yağmursuzluğa rağmen üzüm 
mahsulünün geçen senedekinden çok 
olacağı umuluyor. 

SANAYi: 

Şeker 

Ekimi 

Pancarı 

Artıyor 

Madrid 14.035 
Varşova 23.845 
Buda peşte 24.8425 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2 8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.545 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Sıvas-Erzurum 1 
Sıvas-Er.ı:ururr 5 
Anadolu Demıryolu 

19.59 
19.72 

: I ve II peşın 40,80 \.... ___ , ___ ........--,,) 
iHRACAT: 

Tütün ve Yumurta 

Satışları 

İngilterenin tanınmış takımların
dan olan Midels V~urulu -
şundan maksat İngiliz futbolünü ha- · 
rice tanıtmaktır. 

.___,,-e~~-;;.,.ı....:J-,~--' ovundan vedisinde eaiio. birisinde · 
berabere kalml.ş, '.iördünde mag· ıun Üçüncü ı;py-\gvrua ..... t.. .. thn .. 1 .. ,..d .... 

Şeker istihsal ve ithalfitı hakkın
da alakadarlarca verilen malumata 
göre geçen sene istihsal edilmiş olan 
pancarlardan dört fabrikamızda 43 
bin ton şeker alınmıştır. Halbuki dı
ğer senelerde bu miktar 65 bin ton 
kadar idi. Son senelerde yurdumu
zun şeker istihlaki yüz bin tona yük
selmiş olduğuna göre devlet hariçten 

Amerika, Estonya, ..3elçika firma
ları için piyasamızdan mtihiın mik
tarda tütün satılmıştır. Italyanlnra 
tekrar fazla miktarda yumurta satıl
nuşır. Almanya için de yumurta, mı· 
sır, tiftik. koyun derisi ve paçavra 
satın alınmıştır. Fransa için de ko
yun derisi, Belçikaya mazi, Bulgaris
tana külliyetli miktarda nohut, rn1· 

. ·-··· 
Bu takım, her sene mua;r,yen za1' 

manlarda turneye çıkmaktadır. Bal
kanlara yapacağı turneden istifade 
eden Fenerbahçeliler, bu takımı an
gaje etmek fırsatını kaçırmamışlar -
dır. 

11 Haziran Türk sporu için mu -
hakkak ki büyük bir spor hadisesi. o
lacaktır. Fenerbahçeliler bugün için 
büyük bir program hazırlamışlardır. 

İngiliz takımı, İstanbula elli kışi
lik bir kafile halinde gelecektir. 

Tabiidir ki bütün spor meraklıla
rı bu unutulmayacak günü yaşamak, 
o güne kadar işittikleri, futbolün mu
citlerini görmek isteyeceklerdir. 

San lacivertliler, gerek izdiha -
mın önünü almak, gerekse bu işi bir 
intizam içinde yürütmek için daha 
evvelden tertibat almışlardır. Bilet -
ler bir kaç güne kadar İstanbulda 
Milli Spor Zeki Rıza mağazasında, 

Beyoğlunda Taksim eczahanesinde, 
Kadıköyünde Sahibinin Sesinde sa -
tılmağa başlayacaktır. 

Bu muazzam günün diğer hususi
yetlerinden biri de Fenerbahçe - Ga
latasaray tekaütlerinin karşılaşması 

olacaktır. Fenerbahçe takımınc.h es
ki milli takım oyunculanndan Zeki, 
Alaettin, Cafer, Kadri, Hasan Ka . 

T akımrn bir mulıacimi 

Ve kalecisi 
mil, Nedim, Galip, İsmet, Galatasa
rayda da Burhan, Leblebi Mehmet, 1--:-
Suphi, ~ehmet Nazif, Muslih ve di-l Ankaraya 
ğer eskı futbol yıldızlarını sahada 
karşı karşıya göreceğiz. Bu da spor G •J k 
meraklılan için merak uyandıral!ak l ece 
ikinci bir hadisedir. 

Nevyorkta Mühim Bir 

Boks Maçı Oldu 
Geçen akşam N evyork MadisaT' 

Garden salonunda Şikagolu boksör 
Davey ile Portorikolu boksör Pedro 
Montanez on ravuntluk bir maç yap
mışlar, sekizinci ravuntta Davey 
Montanezi teknik nakavt ile mağlup 
etmiştir. Galip, hafü ve yarı orta sik 
!etler için Armstrong ile çarpışacak
tır. 

Montanez, maçta sol kaşından tel 
likeli surette yaralanmış, halkın pro· 
testosuna rağm.en maç doktorun mü 
taleası ile hakem tarafından tatil e
dilmiştir. 

Güreşçiler 
Greko Romen güreş birincilikleri, 

27 - 28 mayıs tarihlerinde Ankarada 

yapılacaktır. Bu müsabakalara İstan 
buldan aşağıda isimleri yazılı güreı: 

çiler iştirak edecektir: 

56 Kiloda Vahdettin, Hüseyin 

Erkmen, 61 kiloda Mehmet Oktay, 

Halil Yüzer, 66 da İzzet Kılıç, Yusuf 

Aslan, 72 de Faik Göken, 79 da Ha -

yim Biçaço, 87 de Şevki Akalın, ağır

da Samsunlu Ahmet. 
Milli takımdan Kenan, Adnan, 

Mustafa, Çoban güreşçiler perşembe 

günü İstanbuldan An.karaya hareket 

edeceklerdir. 

r mürekkepti: 
olmuştur. Dokuz eksik ouvanı vardır. 

DOGANSPOR: Sekiz maçtan ü
çünde galip gelmiş, birisinde berabe
re kalmış, dördünü kaybetmiştir. Do-
kuz eksik puvanı vardır. 

"- Sokağa düştü!., 

Dördüncü havadisin 
ise, daha muhtasardı: 
'-Düştü!,, 

• 

serUivhası 

halı, Hataya makarna. un. şehriye 

ve kınnap satılmış ve .:fün •hraç mu· 
ameleleri yapılmıştır . 

Son zamanlarda Almanyada pul 

kolleksiyonu yapmak merakı mek· ı.ı· 
teplere de sirayet etmiı olduğunda , VEFA: On oyun oynamış. üçünü 

kazanmış, birinde berabere kalmış. Hep "düşen,. leri topladığına bıı-
altısında mağlup olmuştur. On üç ek- kılrrsa, bu refikimize, verebilecet~i-

dir. Ithal edilen şekerlerin her bin 

kilosunun 167 lira gümrük resmi ol
duğuna göre 35 bin ton şeker için beş 
milyon altı yüz bin lira gümrük res
mi alınmıştır. Bu sene pancarın kilo
su bir kuruşa alınacağından fazla 
miktarda pancar yetiştirileceği ve 
daha fazla şeker ıstihsal olunacağı ü-

memleketimizden Almanya ıçin kul 

sik puvan almıştır. 
mit edilmektedir. Gec:en sene kurak- lanılmış posta pulları talepleri art 

miz isim sudur: 
"- Tahlisiye ağı!,, ATEŞSPOR: Yaptığı dokuz maç

tan birisini kazanmLŞ, birisinde bera
bere kalmış, yedi maçta mağlup ol
muştur. On beş eksik puvam vardır. 

Fakat dostumuz Ali Naci Karacan 

lık yüzünden 300 - 350 bin dönüm mıştır. Bu müna3ebetle ş~hrimizd 
kadar ekilmiş olan pancar bu sene pul toplıyanlar Almanyaya ıhraç et· 
pancar mıntakalarındaki ekiliş art- mek üzere bir araya gelerek bir ih· 
mış ve beş yüz bin dönüme yüksel- ı racat firması halinde sevkiyata baş· 

En başta Demirspor görünmekte
dir. En az eksik ;:ıuvan almıştır. Fe
nerbahçenin Izmideki ve bu hafta 
Galatasaraya karşı o!an mağlubiyeti 
Demirsporu iyi v'lziyete sokmuştur. 

hu ağa. pek yüksekten atladığı ;~in 
delmiş olacak! Zira "ağ,. ına dü'}en
lerden havn kalmıvor! miştir. lamışlardır. 

TÜRKİYE CÜMHURIYET MERKEZ 
1939 V AZIYETI 

BANKASI 

Demirsporu Fenerl:ıa ~çe takip etmek
tedir. Fenerbahçenm Ankara, Demir
sporun da Istanbul deplasmanı var
dır. Yalnız Fenerbahçenin Ankara- KASA: 

AK T 1 f 

daki maçlari kazamnası Demirsporun Albn: san kilogram 17.163.270 

Istanbul maçlarından bizce daha ko- RANKNOT 
laydır. UFAKLIK 

Çünkü Demirspor Jstanbuldaki Oahildeki Muhahirler: 

maçlardan birini Beşiktaşa yapacak- "f'i!rk llrası 
tır. Hariçteki Muhahfrler: 

Görülüyor ki, milli küme şampiyo- <\!tın: Safi kilollram !I 058.32 

nası en hararetli bir devreye girmiş- <\!tına tahvlll kabil !ıerbest 
rlilvizler 

1 

tir. Bugün için dört takım şampiyo- nı~cr dövizler ve borçlu klirinıt 
nada ümitli bir vaziyettedir. Bu ta- ı.,RkivE>lE>rl 

kımlar şunlardır: Demirspor. Fener- flazine Tahvilleri: 
bahçe, Galaasaray, Beşiktaş, 

Atletizm Bayramı Bu 
Hafta Yapdacak 
İstanbul Atletizm bayramının o

nuncu yılı, pazar günü Roberl Kol -
lej sahasında yapılacaktır. Bu müsa
bakalar her sene büyük bir alaka u
yandırmaktadır. İstanbul Atletizm 
Ajanlığı, bu seneki müsabakaların 

da intizamını temin için muazzam 
bir program hazırlamış ve her türlü 
tertibatı almıştır. 

Galatasarayın Tavzihi 
Galatasaray klübünden aldığımız 

bir mektupta, klüp namına satılan 

takVim ve muhtıraların tamamen ih
tiyari şekilde satıldığı, klüp namrna 
başka herhangi bir nam ve şekilde 

para toplamak için kimseye hiç bir 
salahiyet verilmediği bildirilmekte -
dir. 

neruhı'le edilen evrak! nakdiye 
'nırsılılb 
Kanurmn B - R lnc! 
ne tevfikan hazine 
.. ~ki tedlyat 

~"nedat Cih:dantı 

4AZfNıı: RONOLARJ 
,.tCA R1 SENEDAT 

m~ı'lıiPlerl

tara!ından 

~~ham ve Tahvilat Cfü:danı 

(Deruhte edilen evrııkı nak 
<\ - (diyenin karsıl1~1 Eshıım ve 

(Tahvi1At <itihıırt kıvmetle) 

q - Serbest esham ve tahvilAI 

\vanslar: 
<fazineye kıı::a vAd<>ll ııvans 

l\ltın ve Dövi1 üzerine 
""'hvi!At tilerine 

q1s~NfaT1ar: 

Vluhtelif: 

18 

24.141.512.lll 
15.320.107.-

1.373.99fi.02 

970.746.3R 

12.741.252.4P 

3.103.44 

11 7Rfl P72 R':' 

' 
158.748 563.-

17M1 ,.t!'\ll .-

11~ MQ ??1 fl"i 

43 381.0R3.47 
7 .944.3!!7.!'\!l, 

2.609.000.-
83.674.61 

7.SOR 7Q4.l!i 

Yekfuı 

1 

1 

MAYIS 
Lira P A S I F 

Sermaye: 

40.835.615.20 

970,746.38 
• 

24.531.228. 79 

141.697.104.-

116.969,221.65 

51.325.481.06 

10.451 .468.76 

İhtiyat Akçesi: 

Adf ve fevkallide 
Hususi 

Tedaviildeki Banknotlar: 

DPnıhrle Prlllen e'rrakı nııkdlye 

Kıınıınun 6 - 8 fnci mı:ırlrlelerine 

tevfikırn hazine tarafından vlikl 
tediyat 

l)prı.ıhrle eililPn f'vrakı nakdiye 
bııkiyesf 

Kıır!ııJıl!:ı tıımarrıen ııltıTı olııraK 

ıı~,retPn tE>clavtilE' va7Pdilen 
Reeskont mukabili m'ıveten teda 
vazed. 

Tiirk Lirası Mevduatı: 
Döviz Taah hüdah: 

Altına tahvil! kııbfl dövb;ler 
OiA'r dövizler ve alacaklı k.liring 
baklyelerl 

Muhtelif: 

4,500.000.-

13.748.294.!iR 

4.217 .134.25 
6.000.000.-

158.748.563.-

1 

17 O!i1 .4!i9.- j 

141.697.104.-

19.000.000.-

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.25 

R!l .nno non.- 229.697.104--

22,557 .243.50 

2R.747 2nR.7:'I 28. 751.458.66 

405.029.160.42 405.02!J .160.42 
Yekun 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
haddi% 4, altın üzerine avanı % 3. 
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: TahDDD ve Tenkü<dl . 
i • • • 

Geçen Hafta 
Kitaplara Bir 

FELSEFE 
Yazan : lSMAIL HAKKI 

BAL TACIOGLU 
Bcuan: Sebat Basımevi e izde biraz mürekkep yala-

yanların d ilinde bir teker
leme peyda olur: 
Benim felsefeme 
göre!.. Bu tekerle
meyi sık sık kul
lananların tutu
muna bakılırsa 

suyun içilmesi, el
manın ısınlması, 

Yatıığa girilip uyunması da "Fel
:feye,, , hem de o işleri yapan a-
8tnın felsefesine göre vukua gel

!lıektedir! 
<i' l:la~buki onlara, o tekerlemeyi 
"illerınden düşürmiyen adamlara: 
~elsefe nedir,, Diye sorarsanız, 

cağınız cevap terle ve kızar
llıayia karışık sükuttan başka bir 
ley olamıyacaktır. Zira felsefenin ;e olduğunu bilenler, kendi felse-
~!erine göre düşüp kalkmazlar, 
guıup oynamazlar. 

1 
Üstat İsmail Hakkı Baltacı oğ

k~nun Felsefe n~lı._hac~en küçük, 
dt~etçe p~k buyuk kıtabını gör
k ğum vakıt o tekerlemeyi ve te
d:rlenıecileri hatırladım, biraz gül-

urn. Sonra, ömrünü ilme vakfet
bıi., b• .. t d f '"'. ır us n ın kaleminden fel~e-
eyı dinlemek iştiyakiyle gözleri
~ ~itabı~. sayfalarına kapadım. 
d ddım degıl ama, muhterem mü-

Ctrisin alabildiğine engin bir 
(evzuu ve o mevzua taalluk ve 
't~ferru eden bir çok ince hah isle-

b
. 102 sayfa içine sığdırabilmesini 
ır ·1· 'ttı ı ım sihirbaz!ığı saymak zo-

hu nda .k~l~ım.. Eseri okuyanlar, 
tarıfımın tamamiyle yerinde 

Ve §u küçük kitabın koca bir fel
rıcfe kamusu değerinde olduğunu 
ereddütsüz kabul edeceklerdir. 

[Not: Üstat İsmail Hakkı Balta
~l · oğlunun felsefesiyle beraber 

0rt kitabını daha aldım. Bunla
'tın • • ı l-r ısım eri şudur: Toplu Tedris, 

1
. ayatta Muvaffakıyet Şartları ö-
lil ' 'k er ve İnanmak. Bunlardan son 

1 i kitap piyestir. Öbürleri terbi
j5evi _eserlerdir. Fakat piyesler de, 

1 
rnaıl Hakkı Baltacı oğlunun ka

henıinden çıktığı için hem talimi, 
dem terbiyevi kıymet taşımakta
~rlar. Toplu Tedris ile Hayatta 

uvaffakıyet Şartları'nın isimle
~ muhtevalarının ehemmiyetini 
lfadeye kafi olduğundan ayrıca 
tahlile lüzum görmüyorum. Yal
ruz acıdığım bir nokta var : Bütün 
rn~alli.mleri ve bütün yetişmiş 
genç talebeyi candan alakalandır
l'nası lazım gelen bu eserlerin biz 
a~cak adlarını duymalıydık, ken
dılerini piyasada arayıp bulama
lrıalıydık. Çünkü onların bövlc bir 't ~ . 
k.agbete liyakatler i vardır. Halbu

i? .. ] 

iNSANLAR ALEMi 
raza.n: FAİK SABRI DURAN 

Baaan: Kanaat Kitabevi T abiat, rakamla miktan gös-
terilemiyecek kadar çok a

lemler yara tmış

tır ve bu alemler 
ıçinde vücudc ge
tirerek bin bir ga
rabetle teselsül et
tirdiği hayata da 
ayrı bir fılem çeş-

S" nisi vermiştir. 
_0Ylemeğe hacet yoktur ki, en ba

sıt bir ziruh bile en büyük bir kü-
te kndar hayret uyandıracak es
l"ar}a doludur. İnsan, işte o ha
Yat aleminin en mütekamıl bir nü
ıtıunesi olduğu için bünyesinde de 
madde ve mana bakımından son • 
derece derin incelikler , anla~ılmaz 
sırlar veya tecelliler mündemiçtir. 

'Yüksek ilim adamlarımızdan 
F'aik Sabri Duran, İnsanlar Alemi 
:dını taşıyan yeni bir eseriyle iş
e tabiatın en kanşık bir muam-

··························ı 

Yazan: J 

M. Turhan 1 
TAN ! 

.......................... ! 
ma olarak yarattığı insanlar ale
mine temas ediyor. Bu güzel ki
tapta insanların süslenme mera
kından Japon tiyatrosuna kadnr 
bilinen ve bilinmiyen, duyulan ve 
duyulmıyan düzünelerle bahis var. 
Sayın müellif, okuyuculannı ten
şit için gar ip ayinlere, gülünç iti
katlara, ölüler için yapılan şenlik

lere de eser inde yer vermiştir. 
Kitapta, müellüin cazip üsliıbu

na bambaşka bir renk verir gibi 
görünen on iki de renkli tablo var
dır ve bunlarla eserin güzelliği a
deta olgunlaşmakta, tamamlan
maktadır. İnsanlar Alemin in iç ve 
dış yüzünden muhtelif sahneler o
kumak ve seyretmek istiyenlerin 
bu nefis eserden birer tane cdm
melerini tavsiye ederiz. 

KOÇIBEY RiSALESi 
Tamamlayıp Bastıranı 
ALI KEMALi AKSOT 
Baaan: V akıt Kitabevi 

B ir devlet in batmağa yüz tu
tuşu, bir geminin fırtınaya 

kapılıp girdaptan 
girdaba dl.işmesme 
benzer. Geminin i
çinde bulunanlar, 
kendilerine mu
kadder olan kor
kunç akıbeti nasıl 
.>ezerlerse, batma

ga mahkum devletler idaresindeki 
halk ta, kendi siyasi akıbetlerini 
sezmekte güçlük çekmezler. Fa
kat, bu sezişleri tesbit etmt•k her 
k ula müysser olur muvaffakıyet
lerden değildir. Gemi yolcusu yal
nız batacağını sezer, niçin bata
cağını kolay kolay kestiremez. İn
kıraza mahkfun devletler idaresın
deki halk ta, bir uçuruma yı,ıvar
lanmak üzere bulunduklarını 
- yan meş'ur, yarı gayrimcş'ur _ 
sezebilir. Fakat bu neticeyi han
gi amillerin doğurduğunu kavrı
yamaz. İçtimai vaziyet ve şah:;i 
kıymet sahibi olanlar, bu amille
ri de görürler, ölçerler. Lak in on
ların da çoğu bu amiller arasın
daki münasebetP göremez, görse 
de salim bir tahlil ve terkıp yapa
maz. 

Koçi Bey, işte bu pek güç olan 
"Görmek, kavramak,, işinde en i
leri giden ve Osmanlı devletinin 
batacağını sezmekte kalınıyarak 

niçin batacağını da anlıyan bir a
damdır. Çağdaşları arasında bu an
layışa iştirak eden belki vardı. Fa
kat Koçi Bey sezişlerini, görüş
lerini, buluşlarını kağıt üzerine 
koymakla üstünlük faziletini nef
sine hasrelmiş ve sezilen faciayı 

en korkunç iki hükümdara okut
mak celfidetini göstermekle de ay
rıca bir kıymet almıştır. 

E vet, Koçi Bey, Osmanlı sal
tanatının Şirazed~n çıktığı

nı bir layiha ile 
Dördüncü Murat 
gibi kan dökmek
ten çekinmez bir 
padişaha bildirdi
ği gibi deli olmak 
hasebiyle Murat
tan daha tehlikeli 

bir katil olan S ultan İbrahimı de 
tenvire çalışmıştır. 

İşte bu kadar mühim olan bu L'

serin bizde de, büyük devletlerin 
irfan merkezlerinde de ikinci kıs
mı bugüne kadar basılmış değildi. 

Hatta bir çok muharrirler, sultan 
!brahime verilen layihaların var
lığını bildikleri ve bildirdikleri 

--

nalde onlann nerede bulunabile
ceğini söyliyememişlerdi. Tarihi 
eserleriyle memleket irfanına yo
rulmadan hizmet edegelen nziz 
dostum Ali Kemal Aksüt, Ahmet 
Vefik Paşanın "Nayaptır - bulun
maz,, Dediği o parçayı da bir çok 
emekler sarfiyle bulmuş ve evvel
ce bir kaç kere basılmış olan par
çaya ilave ederek ikisini birden 
tek risale halinde bastırmıştır. 

Bay Ali Kemali Aksüt, eserin 
başına tahlilli bir yazı, her sayfa 
altına kıymetli notlar koyduğu gi
bi sonuna da güzel bir IUgatçe 
rapteylemiş ve bu suretle Koçi 
Bey risalesinin tarihi kıymetini 

bugünkü neslin de anlamasına im
kan vermiştir. Kendisini candan 
tebrik ederim. 

TEKIRDAGLI 
ŞAiRLER 

Yazan: A. iLMi YOCEBAŞ 

T ekirdağı gazetesi muharrir
lerinden A. İlmi Yücebaş, 

Marmaranın o fey
yaz köşesinden fış
kırıp çıkan duygu 
ve bilgi k:ıynak

ları, yani Tekir
dağında yetişen 
şairler hakkında 

bir kaç yıldanberi 
yaptığı etütleri bir k itap haline 
koymuş ve "Tekirdağlı Şairler., 

adı altında bastırmıştır. Genç mes-
1ekdaşımız tam 62 şairin hal ter
cümelerine temas etmek ve •)nlar
dan birer nümune vermek sureti
le çektiği zahmetin eb'adını da 
bize hissettiriyor . Bu itibarla ken
disi her türlü takdire Iayıktır. Fa
kat altmış dört şairin - seçme e
serleriyle beraber - yüz altmış 
sayfaya sıkıştırılmasından da an
laşılıyor ki, muharrir, bu işte es
ki tezkerecilerin isrini takip et
miş ve hal tercümelerini - Lati
filerde, Mirzazadelerde görüldüğü 
gibi - pek kısa geçmiştir. Kendi
sinin de bu durumu nahoş bula
cağını ve ileride bu şairlerin ha
ya tını - mümkün olduğu kadar 
tafsil ile - bize öğreteceğini u
marız. 

Yazan: 
• ti! 

HONLER 
HOSEYIN NAMIK 

ORKUN 
Bcuan: Ankarada Tank Edip 

Kitabevi 
Türk tarihi hakkında kuvvetli 

incelemelı:ır yapan ve neticelerini 
faydalr birer eser hcılinde ortaya 
koyan değerli muallim Hüseyin 
Namık Orkunun Hunlar adlı eseri 
de tarihseverlere sunulmuştur. Do 
ğu ve Batı Hunlarını - bugüne ka
dar resmi ve hususi olarak o mev
zuda çıkan bütün eserlerden :iaha 
ilmi, daha ciddi ve daha etraflı su
rette - izah eden bu kitabı okumak. 
Türk tarihinin pek mühim bir fas
lında tenevvür etmek demektir. O 
sebeple liseli ve üniversitPli genç
lere Hunları tavsiye ederiz. 

YENi ESERLER: 

Polis Gazetesi 
Emniyet Umum MOdilrl!lğii tarafın

dan neşredilmekte olan aylık Polis ga
zetesinin beşinci nllshnsı zengin mün
derecaUa intişar etmiştir Bu niishasın
dn, blrcok mesleki yazılnr vardır. Tav
siye ederiz. 

TiCARET H UK U KU DER SLER i - fı:
taııbul Üniversitesi kara ve deniz ticareti 
hukuku OrriinaryQs Profesörı\ Dr. İur. 
Ernst, e. Hlrsch'ln, Halil Arslanlının yar
~ımlle hazırlanan tnkrirlJ'rlnin hu!Asnsı, 
Tkaret Hukuku Dersleri" nln Ocüncü cil

di olarak çıkarılınışlır. Cniverslte yayın
larından olan bu eser. kıymetli evraktan 
bahsetmektedir. 

E L E KTA İ K MESELE LF RI - $amaları 
hnllerl, temrinlerile elekt~ik meselelerin~ 
den bahseden ve ,'YJuhabere binbaşısı Emin 
Orkut tarafından türkceye çevrilen bu e
ser, kitap halinde çıkmı~ır 
BEŞ AŞARiLI LUGARİTM E CETV EL· 

LERI - İstanbul Üniversitesi Fizik Doçen
ti Nusret Kürkçüoğlu ttna!ınd<\n yazılan 
bu kitabın ikinci tabı ne.o;rcdllmlştlr 

Bayrama Layık 
Tezahürat 
Yapıldı 

Harbi Umumlden mağl\ıp çıkan 
Türkiyeyi tamamen paylaşarak 1'ilrk 
milletini esir etmek istiyenlere bu
nun mümkün olamıyacağını fiilen is
pat eden ve bir cihan husumetile ye
niden dövüştükten sonra tam istik
lal ve hürriyetini eidc ~den Türk 
milelti, bunu ve sulbten sonra biribi
rini takip eden inkılaplar sayesinde 
bugün medeni alem muvacehesinde 
kazanmrş olduğu kudret ve ehemmi
yeti, 19 Maysa medyun olduğunu bi
liyor. 

l 9 Mayıs Bayramının rntmasını pek 
güzel kavramş olduğu için •le, mem
leketin her tarafında yapılan tezahn
rat içten gelen bir şevkten doğmuş

tur. lnkılabın, Cümhuriyetin ve mem 
leketin bekçileri olan gençlik, her 
yerde muntazam beden hareketleri, 
müsabakalı, geçit rcı=mi yapmış Ata
türk 'ün muazzez hatırası hürmetle 
anılmış. anıtlarına ççelenkler konul
muş, Halkevlerinde toplantılar yapı
larak inkılap ve ~at"n uğrunda fe
dayı can edileceğine dair andlar ıçıl
miştir. Bir çok yerlerde gece fener 
alayları yapılmış, müsamereler, va
tani temsiller verilmiştir. 

Yurdun en küçük köşelerinden !)i
le gelen haberler, 19 Mayıs Bayra
mının, neye delal~t ettiği bilinero:?k, 
nasıl candan tesit edildiğini göster
mektedir. 

Bu sütunlardaki resimler, memle
ketin muhtelif köşelerinde 19 Mayıs
ta yapılan beden hareketlerindeki 
canlıl rğı ve tezahüratı tesbit ediyoı. 

----<>----

Aydında Büyük 
Bir Bent Y apıhyor 

Bendin lnıaatı Bir 
Milyona Çıkacak 

Aydın (TAN> -- Büyük Menderes 
arazisinin milyonlarca dönüm arazi
sini sulamak üzere Işıklar ıtöyündc 
yapılacak muazzam su bendinin in
şası bir milyon yüz bin liraya ihale 
edilmişi tir. 
Bu kısımdan maada işlerin etüdü i
çin su idaresinde hummalı bır faali
yet vardır. Yaicmda, kalan iş!cr de 
ihaleye çıkarılacaktır. 

Pirlibey sulama kanalı 600 küsur 
bin liraya ihale olunmuş ve iıışa faa
liyetine başlanrlmıştır. 

Gereniz köyü altına kadar olan 
takriben otuz bin dönüm sahay1 su
layan Horsonlu - ?\'azilli kanalının 
mütebaki hafriyat ve :nşaatı da ik
mal edilmiş ve Kuyucak köy"..imin i
lerisindeki Kestel deresin~ kadar u
zayan takriben elli bin donümlük a
razinin sulanması temin olunmuştur. 

Bu sene vekalete geçen Tosunlar . 
Burhaniye sulama kanalının noksan 
kısımları da tamaınl::ırımış, kanal ü
zerindeki bütün tarlalara su verilme
si imknn altma girmiştir. Bu kanal
dan, kırk bin do!lüm arazi sulana
caktır. 

---"·---
Aydında Yeni Bütçe 
Aydın (TAN) - Umumi meclis, 

vilayetimizin 939 mali yılı bütçesini 
789.687 lira 51 kuruş olarak tanzim 
etmiştir. Vekaletin cmrile bütç~rlen 
çıkanlan 83.616 lira munzam vari
datla bu miktar 873 303 lira olmak
tadır. Tahsilat iki senedir btitçe tah
mininden fazlayı bulduğu iççin, 933 
mali yılı sonuna kadar ynpılacak 

tahsilat fazlası munzam bütçeye ek
lenmek suretile bütçe yine 900 bin 
lirayı geçecektir. 

Fevkalade bütçe ile baş!anılan 

mekteplerin ikmali, şehir nteh ve 
bunun için istimlakler yapılması. 

Merkez hastanesine ikinci bit' pavi
yon ilavesi, Nazillide yenıden bır 

hastane inşası ve bunun için istim
laklerde bulunulması. yeni ziraat 
bahçesi ve koşu yeri için istimlakler 

1 yapılması maksadile tahsisat ayrıl
mıştır. 

1 

Zonguldahta idman Bayramı tezahüratından bir görünüı 

Kütahyadaki 1enliklere iştirak eden cirit~iler 

-

Çanakkalede yapılan tezahüratta bir gen,, nutuk aöylüyor 

Arap•unda kız ve erkek talebe idman hareketleri yapıyorlar 

.r 

lzmit Ortaokul talebeıi geçit ruminde 

Aydın Ortaokul talebeleri fenliklerclen sonra 
müdürleri ile birarada 
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Sokullu Daima Vakurdu 
Y apllan Şahane Zulümler ve· Padişaha Söz 
Geçirememek Kendisini Fazlaca Üzüyordu 

B u, garip bir iltizamdı. Çün
kü miıltezim~ günde -

lik bir altın verlldiği hal
de, kendisinden her yıl altmış 

bin altınlık kürk alınırdı. Fakat 
kürkçülerin getirecekleri ticari eş
yadan gümrük alınmazdı. 

Kantagüzenin kazancı azalmak
la beraber çalımı yerindeydi. Sad
razam dairesine gittikçe, onunde 
sekiz çavuşla bir manga yeniçeri 
yüri.ıyordu. Nedimler onun bu du
rumunda sadrazamın kendılerine 

nisbct verişini tevehhüm ~ttikle -
rinden bir daha teşebbi.ise girişti
ler, Kırım Hanından Kantagi.ızen
aleyhine töhmetnameler getirtti
ler ve sultan Murattan bir hattı 
şerif alarak herifi Ahyolideki sa
rayının kapısına astırdılar!. 

Fakat Sokulluyu peri~an fiden 
en ağır darbe Budin valiliğinde 
bulunan yeni Mustafa Paşanın 

oldürülmesi olmuştur. Bu Paşa, 
her bakımdan değerli bir msan o
lup şecaatilc, uluvvu cenabile, bir 
çok hayır eserleri yapmakla bü
yuk ve haklı bir şôhret kazanmış
tı. Yıllardanberi Budinde valiydi. 
Fırsat buldukça devlet hududunu 
genişletiyordu. Tarihçi Pcçevi o
nun bilhassa mettahı olup hal ter
ct.imesini yaparken: "Çok cömert
ti, ata bindikçe dört beş yilz mü
lazim kendisiyle bile ı:.üvar olur 
ve bunlara o gun iki üç kese ak
çe ihsan ederdi. T i ın, a r 1 a r ı, 
zaametleri meccanen verdikten 
başka yol harçlığı, berat harcı di
ye para da verirdi. Irzı hal dul
ları, yetim kızları evlendirir, ko
calanna geçim yolu gösterirdi.,, 
Diyor. Budin kalesindeki bıırut 
mahzenine, yıldırım düşmesi fizc
rinc bundan tevellüt edan zarar
lan incelemek bahanesiyle Büyük 
İmrahor Ferhat, Macar eyaleti 
merkezine gönderildi. Onun va
sıtasiyle Mustafa Paşa -.- sebep
siz, suçsuz - idam olundu ve ye
rine (Paşa) unvaniyle Kadı Üveys 
gönderildi. 

Sokullu, tatsız ve uğursuz akı

betler hissettiren bu şahune zu
l iım ve zalimane ihtar üzerine de 
vakannı kaybetmedi, mişvarını 

' değiştirmedi, eskisi gibi calışmak
ta devam etti. Sabahlan kubbe al
tında kurulan divan ile J.!ctifa et
mezdi, halkın işleri çcbuk görül
siın diye ikindi iıstu kendi sara
yında da divan kurardı. Fakat 
gun geçtikce nüfuzu azalıyordu, 

padişaha soz anlatamaz hale geli
yordu. Nedimler ise onun vaka
rını korumasından büsbütun huy
lanarak padişahı daha zalim dü
şuncelere ve kararlara sevketme
ge çalışıyorlardı. 

Bu arada giılunecek ve ağlana
cak vakıalar da birbirini kovalı
yordu. Mesela mütekait vezirler
den Macarlı Ferhat Paşanın olü
mu bir devlet meselesi halini al
dı. Ferhat paşa hattatlıkla meşhur 
olduğu gibi, Kanuni Süleymanın 
en büyuk şehzadesi Mehmedin kı
zı Humn sultanla evlenmiş bulun
duğundan dolayı da vezirler sra
sında ayrıca bır şahsiyet ve hay
sıyet sahibiydi. Frenkten dönme 
hekim, padişaha tezkere sunmak 
yolunu buldu. Ferhat paşayı son 
hastalığında tedavi etmiş olan he
kim Koca Şüca, yanlış iliıç ver
mekle ve hastayı hiç yoktan öl
durmekle itham etti. Murat, belki 
bir masal mevzuu çıkarmak dü -
şuncesiyle nidügü Ôelirsiz jurnal
cının sozune kıymet vermış gibi 
gorundu, hemen bir hattı şerif çi-

ziktirdi, kendi hekimlerinden Gı
yasettini, bu işin tahkikine me
mur etti. Koca Şüca, rahmetli ve
zirin iki yıldanberi taştan muzta
rip olduğunu ve Mihridat tarafın
dan icat olunduğu için Mitridat 
diye adlandırılan panzehirden baş
ka hastaya hiç bir ilaç vermedi
ğini ispat etti, lakin yine hapse a
tıldı (1). 

B u hadise, sürekli bir dedi
kodu mevzuu olarak dıller

de gezerken, Hançerli Sultan la
kabını alan Gevher Mülı'.'ıkiin iş
lediği bir cinayet halkın dikkati
ni yeni bir mevzun çevirdi. Gev
her MulCık, Üçüncü Muradın hem
şiresi, vezir Pjyale Paşanın da eşi 
idi. Fakat İkinci Selimin biitün 
kızları gibi o dn çirkindi, çelim
sizdi. Üstelik son derece kıskanç
tı. Halayıklardan her hangi biri
nin, Piyale ile konuşurken gözle
rini yere eğmediğini görse küple
re biner ve o halayığı kör etml!k 
isterdi. 

Gerçi kamçıyı, falakayı odasın

dan ayırmıyordu, kocasına su ve
rirken gülümsemiş, peşkir tutar
ken fazlaca sokulmuş, ~apucunu 
çevirirken saçını kaftanına değ -
dirmiş olmak gibi bahanelerle ha
layıkları her gün sıra daynğına 

çekiyordu. Lakin bununla, onların 
gözlerini korkutabildiğine, ihtiras
larını körlettiğine inanamadığın

dan belinde bir de keskin hançer 
taşıyordu. Bu silah, onun icabın

da nereye kadar gideceğini ve ne
ler yapacağını bildiren korkunç 
bir işaret olup halayıkların ödle
rini ağızlarına getirmeğe kafi ge
liyordu. 

Fakat hançer, onun çirkin yüzii
ne nur getirmekten çok uzaktı. 
Ondan ötürü de Piyale Mehmet 
Paşa, kıskanç ve zalim karısının 
sohbetinden hiç hoşlanmazdı. Bu
nunla beraber, nefretini nçığa 

vurmuyordu, vuramıyordu. Çünkü 
bir parlişah kızını çirkin bulmak 
o devire göre affolunmaz bir suç
tu. Sultanların - hatta birer zak
kum da olsalar - Üzerlerine gül 
küklamak ise, tabiatiyle imkansız 
olduğundan P iyale paşaya düşen 
tahammül etmek, Gevher Mülük 
hozretlerinin manasız yüzünde her 
manayı bulmuş görünmekti. Gel
gelelim ki korku, şahlanmış tabii 
ihtiyaçlara, kalbi iştiyaklara kcr 
lay kolay tahakküm edemez. He
le idraki sarsmak ve iradeyi erit
mek en birinci iş olan güzelllk de
diğimiz kudret önünde sultan ve 
hakan korkusiyle temkinli davran
mak değme akile muyesser olmaz. 

Piyale paşa da bir giın, mayası 
gülden alınmış bir güzellik fida
nının salına salına yanından geç
mesinden heyecana diıştii. Karısı
nın o sırada yanında bulunmama
sını fırsat sayarak, biraz çerez 
devşirmek istedi, o nazlı fidanı ya
nına getirterek - harap bir ses
le - adını sordu, yaşını sordu, 
yurdunu sordu ve bu suallere ve
rilen cevapların tadına dayana
mıyarak iradesini kaybettiğinden 
iştiha üratiyle titriyen elini - ar
sız bir top diken gibi - kızın gül 
yüzüne uzattı, yavaş yavaş okşa
mağa başladı. 

Halayıklar kendi efendilerini 
"Helal,. sayarlar, şeriat te teserri
yi, yani parayla satın alınmış esir 
kadınlara tasarrufu tecviz etmış
tir. O sebeple Gevher MülUk Sul
tan sarayında zincirsiz bir esaret 
hayatı geçiren şu kızcağız da e
fendisinin bu iltifatını hemen he-

men bir hak olarak kabul ediyor
du. Gerçi Sultanın kamçısını, kı
zılcık değneği falaknsım ve hele 
hançerini unutmuş değildi. Lakin 
kendi güzelliğinden heyecana gcl
mş, tepeden tırnağa kadar titre -
mcğc başlamış bir erkeğin neva
zi~inden - Sultan hazretlerini da
hı mühimsemiyecek kadar - zevk 
alıyordu ve gülümsiye giilümsiye 
y~nağını o bir top titrek dikene 
bırakıyordu. 

B u sahnenin tahmin olunmaz 
menzillere kadar uzaması, 

güzelliğe mağlüp erkekle, erkek ko
kusundan sarhoşlamış kadının gü
nah merhalelerinin birinden öbü
rüne hızla geçerek nedamet du
rağında ayrılmaları mümkündü. 
I• akat zavallılar, Ademle Havva 
kadar bile mücrim olamadan Rab
bin gazabı - Gevher Müllık su
retinde - tecelli etti ''e küstah 
dikenler, o titrek parmaklar, bü
züle büzüle geri çekildi, o uysal 
yanak sararıp soldu, odaya ınnte
rni bir hava doldu. 

Gevher Mühik, bodur bir kara 
bulut gibi yuvarlanarak ve gür
liyerek geliyordu. Hançeri eI:nde 
ve cemale mukarin olmıyan, cela
li feveran halindeydi. Onun, ölüm 
getirdiği belliydi. Lakin hançeri
nin ucunda kimin ecelini taşıdığı 
anlaşılmıyordu. Ondan ötiirü Pi
yale paşa şaşkındı, bir şeyler o
kumağa çalışıyordu. Halayık med
huştu, durduğu yerde sendeliyor
du. 

(Devamı 1:ar) 

(1) "Mezbur hcklm Koca Şüca bundan 
sonra gerçi şöhret kazandı. Lfıkin Gü
zel Mehmet nam çnvuş eline hapse ve
rildi." - Selflnikll tarihi - S: 139. 

Çektiği ıstırabların 

mes'ulü kendisidir 
NEV ROZiN 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 
bu muannid baş ağrısından 

eser kalmıyacaktı. 

atJ:l•>D:ı 
Bütün ıstırabları dindirir, baş ve 
diş ağrılan ile üşütmekten müte
vellid ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

tatJ•t·>n:~ 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz. .. 

C ER1~=~Ln ~!~2!~ı~d~~ in!~~ı~l~!~.~~~~~e: --. 
M0HENr1s, MiMAR VE FEN MEMURU iŞE ALINACAKTIR. 1 

Talıplerin kısa hal tercümelerlle işletmemizin Zonguldak'taki Umum Müdürlüğüne müracaatları. -

T A N 25 - 5 - 939 

Dünkü Meclis 
Müzakereleri 

(BR.§ı, 1 incide) 

işleri daha düzgün, daha esaslı bir 
şekle bağlamasını kendilerinden di
lerim. 

Berç Türkerin temennileri 
Dahiliye Vekilinin bu tenkitlere 

verdiği cevaplar dinlendikten sonra 
emniyeti umumiye bütçesinin müza
keresinde Berç Türker söz alarak 
bütçede sanatoryom için 50 bin lira 
tahsisat olduğuna işaret ederek bu 
sanatoryomun nerede tesis edileceği
ni sordu: 
"- Eğer Ankarada tesis edilecek

se diğer yerlerin, İstanbulun da, İz
mirin de, sair yerlerin de buna ihti
yacı vardır. Temennim gelecek sene 
bunları tevsi etmeleridir" dedi. 

Küçük memurların karşılaştıkları 
mesken buhranına tekrar temas ede
rek Dahiliye Vekilinden bu hususta 
izahat istedi. 

M e•ken buhranı 
Dahiliye Vekili ayağa kalkarak: 
"- Mesken buhranı denildiği za

man kira yüksekliği manasına anlıı
mak lazım gelir. Sanıyorum ki ucuz 
kiralı evler yapmak ve bilhassa kü
çük memurlar için ev1er yapmak 
çok faydalı ve lüzumludur. Hüku
met birkaç senedir bu mevzu ile 
meşgul olmaktadır. Hakikaten bu iş 

hükumet için bir ukde olmuştur. im
kan bulunca bir çare bulunacaktır" 
cevabını verdi. 

Poli• ve Jandarma 
•anatoryomları 

Abdülhak Fırat (Erzincan) polis 
ve jandarma karakollarının ıslahı ile 
sanatoryom üzerinde mütalealarmı 

söyledi. Polis ve jandarma için de 
hususi bir sanatoryom açılmasını is
tedi. 
Sırrı İçöz (Yozgat) Ankarada hazır 

sanatoryom binası olduğunu ifade e
derek K eçiörendeki bir binayı hatır
lattı ve dedi ki: 
"- Orası merhum. Büyük Atamı

zın da nazan dikkatini celbetmiş bir 
binadır. R üzgar vaziyeti tesbit edil
miş, raporları alınmıştır. Elyevm i
darei hususiyelerin bekçileri elinde 
gelen giden köyliilerin hayvanlarına 
ahırlık vazifesi görmektedir. Eğer 

Sıhhiye Vekaleti burasını kullanmı
yacaksa emniyet memurları için tam 
bir sanatoryom olabilir." 

Bundan sonra Hariciye Vekaleti 
bütçesi müzakere ve kabul edildi. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
leti bütçesinin müzakeresine başlan
dı. 

Sıtma mücadelesi 
İlk sözü Meliha Ulaş {Samsun) al

dı, çok çocuklu ailelere yardım ve 
emrı:ı~ı efranciye ve sıtma hastalık

larını ele alarak izahatta bulundu, 
çok çocuklu ailelere yapılan pek az 
yardımın bile vaktinde yapılmadığı
nı, bu kimselerin ekserisini köylü
lerin teşkil ettiğini, senelerdenberi 
istihkaklarını ellerine geçiremedikle
rini, bu sene bütçemizde ayrılan 75 
bin liranın ihtiyaca kafi gelmiyece
ğini, gelecek yıllarda bu işe daha 
fazla tahsisat ayrılmasını istedi. 

Bayan Meliha, bundan sonra sıt-

kaşeler hakkında "ağız, diş, kulak, 
mide, baş ağrılarını dindirir, soğuk 
algınlığı, romatizma, nezle için en iyi 
ilaç budur" şeklinde yapılan reklam
ların eski zamanlarda muska satan 
dervişlerin reçetesine benzediğini ve 
bütün bu ilanların yalan ve uydur
ma olduğunu söyledi. Vekaletten 
bunlara meydan verilmemesini, ted
bir alınmasını istedi. 

, 
ken ümit ederim ki. zavallı katiP 
rin maaşlanna zam yapd:nasına d 
bir paranın tefrikine rastgclcY 
Bunu görmemekle son derece m~~1 
rıp oldum. Eminim ki, siz de benıw 
beraber istırap duynfuşsunuzdur. 
kadar değil sesleri), 12 senelik ad 
ye hayatımda bu katiplerin başttı 

bulundum. Bunların ııasıl vnzife g 
düklerine şahit oldum. Harbi UJ:ll 
mide bile vatani vazifel.,rinin bnŞ 

Hala doktorsuz kazalarımız var H f Jll 

a
dzan çaoykrırlmefaahdıalar .kavuerştusrurnılmumse" dl Berç Türker, memleketin doktora .. 

1 ~ olan ihtiyacının çok fazla o duğunu, adliye katipleri hakkında bir şey ) d· 
uzak yerlerde değil, en yakın yerler- pılmadığını görmekle meyusum. A 
de ve mesela Yalovadan otQmobille liye Vekilinden rica ederim. Bunl8 

yarım saat mesafede '.>ulunan 50.000 hakkında acil bir tedbir bulsun. 
nüfuslu Orhaneli kazasında bile dok- Nevzat Abbas (Bursa) adliye istB 
tor bulunmadığını, Ank:mı.da Keçiö- tistiklerinin ahlaki haynltmızın se" 
rende bir verem sanatoryomu açıl- ye ve inki af safhaları hakkında bıt 
masınm çok yerinde olacağını, bu iş- tetkike müsait olacak şekilde ıslah!' 
lerin milyonlarca liranın snrfına lü- nı temenni etti. Bundan sonra Adlb' 
zum göstermiyeceğini memlE'k,etimiz- Vekili Tevfik Fikret ldirsüye geldi· 
deki doğum meselesinin r.n başta gel 

A dliye Vekilinin izahatı 
diğini, vefiyatın önünü almak için e- et 
saslı ve vasi bir teşkilatın lüzumunu Ahlakı umumiyenin yapılan t ' 
söyliyerek: kikler neticesinde tedenni değil te-

- Doğum meselesi, nürus mesele- rakki gösterdiğinin müşahede edildi' 
sidir. Nüfus meselesi de millet ve ğini söyledi. 1937 de 275 bin cüriitıl 
milli müdafaa meselesidir. Milli kal- 1928 d 236000 olmasına mukabil e 
kınma ile nüfusumuzun :ırtması be- vani 29000 küsur azlık olduJunu iŞS" 
raber gider. Çok çocuklu nile1eri za- ~et eyledi. Aynı izahata nazaran bO' 
ruretten kurtarmak, bunlara yardım şanına davaları da adet itibari)'lC 
etmek milli bir borçtur, dedi. 1937 de 16.000 iken 938 de 13.000 c 

l~ Kanunu neden iyi düşmüştür. 
tatbik edilmiyor? Adliye Vekili bu hadiseyi şayııW 

İbrahim Tali (Diyarbakır) İş Ka- takdir bir manzara olarak göstercli-
Ve metres hayatı süren vatandaşlar 

nunundan ba.hsetti. Bazı müşahede- işine temas ederek şunları .. oyıedi: 
Jerine göre bugün Karabükte meyha- _ Metres hayatına gelince, bu ev· 
nenin almış yiirümüş olduğunu, Is- 1.1 . · k nun tehdidi aitında bit h A 

1
• ı er ıçın a 

tanbulda bir çok fobrikaları? a ~ j cürümdür. Diğerlerinin ıse yapn1ııSl 
doktorsuz bulunduğunu, sıhhı şeraı- adabı umumiyeye muhalütir . .,Zate11 
tin bozuk olduğunu, sıhhi ahkamı b g'b' mukaveleleri tasdik etlJlC' 

• } 'lA b' U ı ı 
muhtevi talimatnamenın ıa a tatı ı- mesi i in noterlere dirf:?ktü verilıilıt 
kine geçilmediğini söyleiH. Ankara tir. Si~in de itiraz edeceğiniz noJ.dll' 
kanalizasyon işinin ne olduğunu sor- lar varsa, bµnlar hakkında ela derllst 
du ve: memnuiyet tedbirleri alırız, biz b\J' 
.. - Ankar~nın bir çok sen:et gömü- nun tamamiyle cıloyhindoyiz." 

lu mahallerınden bugun kırden ge- ı ,,1.. k b dl' k"ti • r·ınill 
. . • ı• utea ı en a ıye a pJe 

ç.ılmıyor. Buna en pıs m ın.leketlerde u· 
bile raslanmaz. Bu iş ne zaman te-ı maaşlarının cidden az olduğunu ı 
mizlenecektir, dedi. r~f eden Adliye Vekili ilave etrnıo;-

M h . l • tır: 
u acır me•e e•ıı B i b"t · k" l · 1 .... e - u ş u çe un an arıy e ıı..-

milli bir davadır kayyettir. Son zamanlarda çıkan b1' 

Ziya Gevher {Çanakkale) Munacir kanunla tebligatı posta idaresiJl 
işlerini anlattı. Bunun büyük bir verdikten sonra mübaşir tahsjsııt.1 
milli dava olduğunu, bu mesele hak- karşılığı olarak kalacak meblıio1 

kında burada uzun uzadıya söz söyli- 1940 senesinden sonra bunlara ver' 
yecek olursa bütçenin Eyllılde çıka- meyi düşünüyoruz. Böyle bir pliıJl 
cağını, 19 bin aileye hala ev yapılma- üzerinde yürüdüğümüz için yakınd8 

dığını, Bulgaristanda evini barkını, bir neticeye varacağımızı ve muvaf• 
her şeyini satıp buraya gelmek isti- fak olacağımızı umarım. Adliye istll' 
yen ırktaşla,.ımızın oradn ne halde tistikleri için de merkezde teşkil et• 
bulunduğunu tebarüz ettirerek: tfğimiz bir büro bu işle hassasiyetle 

- Arkadaşlar! Bu öyle bir milli ld" 
meşgu ur.,, 

davadır ki, bunun gecikmesine ta- Meclis yarın 14 te toplanarak biit• 
hammül edemem. Bu iş bütçe işi ola- çenin müzakeresine devam edece1'· 
rak değil, başlı başına bir iş olarak 

tir. 
buraya gelmelidir. Bundan sonra mu 
hacir işiyle behemehal uğraşmalıyız, 
dedi. 

Adliye katipleri terli edilmeli 
Adliye Vekaleti bütçesinin müza

keresinde İstamat Özdamar (E~ki
şehir) söz aldı. Şöyle dedi: 

- Bendeniz adliye bütçesini okur-

Küçükpazarhların 
Çınarcık Gezintisi 

C. H Partisi Kilçükpazar nahiyesi ıara" • ~ş 
fındnn 28 mnyıs 939 pazar gilııü Çınarcıt. t1 
blr vapur gez.lntisl yapılacaktır. Gezin 
için Şirketi Hayriycnin 71 numaralı vapı.l'" 
ru tahsis edilmiştir. 

ma bastalığı hakkında Sıhhiye Ve- il••••••••••••••••••••••••••••~ 
kaletinin yaptığı mücadeleyi kafi 
görmiyerek: 

"- Bunlar hakkında ciddi, esaslı 
takipler ve tedbirler alınması lazım
dır, sıtma hala nüfusumuzu tahrip 

1 
ediyor, kemiriyor" dedi. 

Hazır ilaç reklamları 
Osman Şevki Uludağ Sıhhiye Ve

kaletinin bütün icraatında tama
mile muvaffak olduğunu iddia ede
miyeceğini söyledi ve bazı kusurları 
olduğunu ilave etti. Bütün verem 
mticadele teşkiliıtının 3 dispanser ve 
bir sanatoryomdan ibaret bulundu
ğunu, memleketin daha kalabalık 

yerlerinde bu müesseselere yer ve
rilmes,! lazım geldiğini, Heybeliadada 
bulunan sanatoryomun memleketin 
en uzak köşesinde bulunduğunu, 

Şark vilayetlerinde bulunan bir has
tanın İstanbula kadar gelemiyeceği
ni ve binaenaleyh bu mmtakalarda 
da bu müesseselerir. kurulmasının 

zaruri olduğunu söyledi. 
Bundan son ra tıbbi iliırı lard;;ın 

ç APAMARKA 

Yemeklerinize Lezzet; 
Nefuet, verir. Ve 
Sıhhatinizi korur. 

Her yerde 15 gramhk 
paketleri 

5 Kuruştur 
bahsaden doktor, gazetelerde tesadüf ı •••••••••••••••••••••••••••••sS• 
ettiği ilanlara halkın aldandığını, 



TAN 

iki Entrikacı Uyuşmuşlardı 
Damat Ferit Vükela İle Birlikte Saraya Gitmemiş, 
Gizli Bir Yoldan Giderek Padişaha Mü16ki Olmuştu 
\r ahdettin, o günkü merasimde da· 
llıat Feridin bulunmamasını biz
zat rnünasip görmüştü. Bu tarzı 
~ö., saray dahilinde yapılınasını 
ıstediği değişi.kliğe kurnazca bir 
Ze:rnin ve vesile olmak üzere biz
zat tertip etmişti. 

Raki.katin böyle olduğunu bil
ll'ıiyen vükela heyeti, damat Feri
dir1 gösterdiği bu inat ve tccellü
d? takdirle .karşıladıktan sonra, 
hırer birer etekleyip salondan çık.
tnışlar, bir kafile halinde sarayın 
Yolunu tutmuşlardı. 

Ş eyhulislam Mustafa Sabri e
fendinin başında bulunduğu 

3'eni vükela heyeti, alelusul saray 
erkanı ve aynca Vahdettinin has 
h:ndeleri tarafından karşılanmış, 
agırlanmış ve nihayet başmabe
Yinci Lutfi Simavi beyin mutat 
delaletiyle hünkarın huzuruna a
hııınıştı. Entrikacı Vadettin, her 
birerlerini ayn ayrı ve muhtelif 
suretlerle taltü ederek kabul et
tiği yeni nazırlarına, evvelce ya
zılan ve başmabeyinci tarafından 
sıra ile gezdirilen tahlil varakası
nı okutmuştu. Ve ihtizazlı bir ses-
le: · 

İsmail Bey 

ran eden bu türlü türlü rivaye!Jc
re kulak misafiri oluyor, için için 
gülüyorlardı. Yeni akınlar için ha
zırlıklar yapıyorlardı. 

ğimizi biliniz ve ona göre hare
ketle bize görünmcm\ye ve bizim
le karşılaşmamıya çalışımı. A!Jah 
hepimize muin ve zahir olsun. 

Demiş, Nafiz Beyle lsmail Rei-

si elele verip 

mişti. 

ı-elametleyiver-

Ismail Reisin Sarıyere a•.rdeti 
teşkilatı yine canlar.dll'mJştı. Çü{ı
lacak ikinci akının sahası tayin e
dilmiş hareket günü ve saati ka
rarlaştırılmıştı. Fakat, şe~unetli 

bir tesadüf verilen kar:ırı 1 tatbi-
kine mani olmuştu. Bu sefer de 
fedakarlarımız Sarıyerdeki işgal

cilerin tasallutuna uğramışlardı. 

Hareket gününün sabd~u bir kaç 
düşman polisi, Yenimahallede Pa
zarbaşında bir gazinoda Nafiz Be
yi beklemek üzere oturan Halime 
ansızın saldırmışlardı. Fakat bu 
saldırış onlara pek pahalıya mal 
olmuştu. Çünkü, Halim pek tetik 
ve sert davranmış salgınc1lann 

canını yakmış, en atılganının da 
kafasını patlatmıştı ve tabii he
men de kacmıstı. 

(Devamı var) 
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BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

haJJedilmiş şekli 

1 2 1 • 1 6 1 8 1 10 

A IMl.ı\ID E • IAIMI f iL 
.Ml_.\IR 11 F i Eff•sll 
AIR ı t 17.IAIMlj IKl•ls 
ol ı ız • ' ·' c\ •ı EIGIR 
EIFIA IL •• AIZII. 
•IEIMI ~ I••' l IAIDIE 
A 1T1 j ;•l A 1 f 1 T l•I ,. l R 
Ml•!l(!E lzl A l•lo. K 
Jlş_mGI 1ın Al•ILIE 
LI i ISIEl•I t.jR IKIEIN 
KUGÜ~ l{Ü BULMACA 

1 z 3 4 ~ 6 , 8 9 \O 

1 l 1 ı•ı 1 1 •• -,-ı•ı 1 1 • 1 • 1 1 1 1 • -ı 1 1 1 '•I 1 1 1 1 
l_I_ • 1 1 ,.,., 

1 1 1 1 -, •• , -ı -, 

1 1 1 1 ı•ı 1 1 1 . .-• 1 1 1 1. 
1 1 1 l•l 1 1 1 1 

ı 111 1 1 1 1 1 ı•ı 1 

SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Tavukların evi e Mangalda bu

lunur. 
2 - Şöhret, şan e İ~itme e Bir hay

van. 
3 - Bir harf e Parçalcımak • Bir no-

ta. 
4 - İş, iz e Tanrı. 
5 - Duyulur e İstikbııl e Bir harf. 
6 - Müddet, vfı.de e Yükseltmek. 
7 - Pis e Yaymak, tanıtmak, bildir

mek. 
8 - Bir harf e Bir harf e Tanrı. 

9 - Dadının erkeği e Korkunç. 
10 - İranda bir şehir e Bir nota. 

......................................................... 
j 11=11 DK.AVE 
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YAZAN: HYLTON CLEAVER i 
i lngilizceden Türkçeye Çeviren: Halikarnas Bahkçısı : ........ ... ..... 

S enelerdenberi yüzmüş olan
lara has bir kolaylıkla ku

laçlıya kulaçlıya açılıyor:iu. Uzak
ta demirli kayığa varınca, hem çe
vik, hem zarif bir iki hareketle 
kayığın küpeştcsinde:ı tırmanıp. 

içeriye hopladı. Güzel kızdı doğ
rusu. 

Ardısıra ben de deniz~ ~trlchın. 

O sene ilk sefer olarak denize gi
riyordum. Onun kadar hızlı yüze
miyordum. Onun kad;u· açılmıya 
da niyetim yoktu. 

müessesemizin müdürü müessese
ye döndüğü zaman idarehanede 
bulunmam tenbih edil~~cek. Tele
fonda ne deneceğini anlamak için 
keramete lüzum yok. Zaten bu 
kara h:ıberi bekleyip duruyordt1m 
Benim yerime iş gören kızın na~
talandığım duymuştum.,, 

"- Size bu kadar kara bir ha
ber getireceğime, keşke denize 
dalmadan evvel ayağım kırılsaydı .. 

- Cenabı Haktan cümlenjzc 
anı ayn muvlifakıye! dua ve 
ternenni ediyorum. Hasis ve sefil 
bir hissi menfaat ve inhknm iie 
idarei hükumet etmiyeceğini?.i 
kuvvetle ümit etmekteyım. Eu
nun, icraatınızla milletime ihsas 
'Ve ispat edilmesini hepinizden 
beklerim. Esasen böyle his~lyat
ta.n rnünezzeh olduğunuzdan emi
lti 

Fakat, ne yazık ki kahbe taJ1h 
bu fedakarlardan pek çabuk yüz 
çevirmek namertliğini göstermişti. 
Kim olduğu anla.şılamıy:m bir ak
gözlü kara kulak, bu varlık timsal
lerinden birini, Ismııil Reisi o za
manki hükumete haber vermiş~i. 
Ne acıdır ki, ayları:lanberi o civar
da dökülen Türk kanma, kurtlara 
ve kuşlara didiklettirilen mağdıır 
şehitlerin mübarek cesetlerine 
karşı göz yuman, köylerde kcıpan 
acıklı feryatlara kulak tıkıyan 

saltanat hükumeti, bu ihbar karşı
sında derhal ve şidclctl~ harekete 
geçmek garabetini göstermişti. Bir 
gece, aldığı emirle Yeniküy jan
darma kumandanı, maden mahal
lesini sarmış, her tarafı arayıp ta
ramıştı. Nihayet Isına.il Reisi bu
lup ellerini bağlamış, karakolunun 
bodrumuna atmıştı. 

Yiyecekten Gelen Mikroplar Kız ayağa kalktı. Beni seyrecli
yordu. Reklamlardan b:ıkıp gü
lümslyen bir genç kadın resm!ne 
benziyordu. Bir farkla ki bu canlı 
idi. Banyo ~apkasını başından sı

yırmıştı. Ilık rüzgar sarı ı:-arı saç
larını savuruyor, pırıl pırıl çaklı

ryordu. Elinde bir ip tutuyordu 

"- Deniz kıyısında kimsecikler 
yüzmediğine göre, annem size 
rastlamasaydx. Ben de burada .ra
hat rahat güneşlenir, beni Lon· 
draya götürecek treni pek alil ka
çırırdun. Bu gece şehrin içine tı

kıla kalmak gücüme gidecek. Bu 
küçük kayığın ay ışığında beşik

lenip duruşu rüyama ı;irecek .. O 
da göz yumabilirsero . ., 

rn. 
Demiş ve merasime nihayet ver

l:rı.işti. 

Hünkarın pek hakimane görü
nen bu nasihatlerinden Şakir ve 
Ahmet Abuk Paşalarla Tevfik 
~ey pek mütehassis olmuş ve c!i
gerleri de bu sözleri pek yersjz 
'Ve Yakışıksız bulmuşlardt. 

. Halbuki, vükelasınm bir hissi 
1lltikam ile harekP.t etmelerine a
leyhtar gibi görünen ve bu beya
natını, resmi tahlif münasebetiyle 
~i.ikelaya hitabei hümayun başlı
gı ile gazetelerle neşrettiren en
trikacı Vadettin bu merılsimri<.'n 
sonra ,hemen harem dairesine <;e-

. kilmiş ve gizli bir yoldan saıaya 
~elen eniştesi ile haşhaşa vermiş
ti. Ittihat ve Terakki rüesa ve er
kanının tevküleri başta olmak ü
tere yapılmasını istedlği bütün 
ltıelanetlerini Damat Feride not 
ettirmişti. Bilhassa pek çckinJiği 
~ustafa Kemal Paşaya karşı cok 
hürmetkar davramlmasmı ve ~a
ki olacak müracaat ve tekliileri
llin müsait suretlerle karşılanma
sını teklif etmişti. Bu teklüi hay
l'etle karşılıyan eniştesine şeytani 
bir tavırla gülümsemiş. Ve: : 

- Hayret edecek bir şey yok 
Paşa. Demişti. Siz lttiiıat rüesa ve 
erkanını tevkif ettil'irkcn, onu da 
ben tathca baştan savulması çare
lerini düşüneceğim. 

* N afiz Bey ve arka<faşları, Bel-
grat ormanların<la yuvala

ııan hain çetelerine Türk Va!"lığı
tu, erliğini biribiriuden parlak mi
sallerle gösterdikten v~ layık ol
dukları dersleri de birer birer ver
dikten sonra Sarıyere avdet etmiş 
v~ bir müddet için istirnhate çe
kılınişlerdi. Kimler tarafından gös 
terildiği anlaşılamıyan bu val'lık 
Ve erlik Sarıyer Türklerini sevin
dirmiş, Büyükderedeki kara yüz
lfüeri derin derin duşiiııdürmü~tü. 
O civardaki kahve ve gazinol~rda 
hep Domuzdere ve Kmnerburgaz 
taraflarında dolaşan bu kuvvetten 
esrarlı ve mübalağalı bir şekil<le 
bahsediliyordu. Hele son günler
de, nankör çetelerinin birden or
tadan kaybolmalan bu esrarlı kuv
'Vetin saldığı dehşet ve korkuya 
hamlcdiliyordu. Nafiz Beyle arka
daşları da kendi haklarında deve-

Hadiseyi daha o sab<ıh Nafız 

Bey haber almıştı. Teşkılatla.rının 

ö~renildiğine kendisiyle birlikte 

diğer arkadaşlarının da tevkif e

dileceklerine hükını.?tmi~ti. F~kaı:. 

bir yere sCJkulup saklanmak 7i'ile

tini göstermemiş bı lak.is meydana 

atılmak, arkadaşmı kurtarmak gi

bi mertçe bir har~keti tercih et
mişti. Derhal Yeniköyje oturdu.
ğunu bildiği Sait Halim Paşanın 

yaveri yüzbaşı Mehmet AH Beye 
koşmuştu. Meydana getirdiği gizli 
teşkilatı, Türklüğün ;ükst!k şerefi 
için atıldıkları mücadeleyi c.çıkç:ı 
anlatmıştı. Ismail Reisin kurta
rılması için Yeniköy ja!ldarma 
kumandanı nezdind~ delaletinı ri
ca etmişti. Mehmet Ali Bey bu ri
cayı kabul ve fakat, Yeniköy jan
darma kumandanı reddetmişti. lki 
saat sonra, zavallı lsmail Reis, bir 
çavuşla dört süngülü jandarma a
rasında, ellerinde kelepçe, boy
nunda lale tabir edilen halkalı zin
cirler takılı olduğu n'llde Beyoğ
,lu jandarma taburu kumandanlı
ğına gönderilmişti. 

N afiz Bey, her ihtimali göze 
alınış, o güne kadar tanı

madığı tabur kum:ındanı binba~ 
Ali Rıza Beyin de odasın.ı dal
mıştı. Bütün safiyt?t ve samimiye
ti ile müracaat sebebini açıkça an
latmıştı. Mert kumandan Nafiz 
Beyi hürmetle kabul eylemişti. 
Derhal Ismail Reisi de. ıwrakını 
da getirtmiş, dikkatle tetkik et
mişti. Karşısındakinin bir yurt 
fedaisi olduğunu anlamış, kelepçe
yi ve zincirleri çıkarttırmak, Is
mail Reisi serbest bırakmak mert
liğini göstermekte te!·ecldüt bile 
etmemişti. O sırada Nafiz Beye 
dönmüş, ve sert bir ses1e: 

- Haydi arkadaş hiç durma. 
Al arkadaşını da git işine bak. 
Korkmadan, çekinmeden milli va
züenize devam ed~bilirsiniz. Yal
nız, bi;.ı.n sizi yine takip edece-

Yediğimiz ~cylcrlt' hastalık ge
lebileceği insanların uek eski za
manlardanberi bildikleri bir şey
dir. Eski İsrail oğull~rı bu bilgiyi 
Musevi şeriatinin f'saslarından bi
ri olarak yerlestirmblerdi. Yeni
lecek her şey o "eriat adamlarının 
muayene.,,ine !ahi tutıılur ve· onlar 
müsaade ettiktl'n sonra yenilebi
lirdi. Hala. dini bütün Yahudile
rin haham tarafmdan k2şer oldu-
2'u tasdik edilm<'mis bir şevi ye
mekten çekinmele,.i Pski zaman
dan kalını~ bir adettir. Kaser de
mek, galiba. biraz da. hastalıktan 
salim yiye<;ek drmf'ktir. 

Mikroplar kesfe~ildikten sonra, 
eski ·zamandan kalmrs kanaat bir 
kat daha kuvvetlf'nmiştir. Vakıa. 
yediğimiz şeyle1 in hn türlüsü, 
nebat olsun, hayvan olstm, türlü 
tiirlü mikroplar getir,,.bilirler Bu 
mikropların ba7.1ları yiyecek mad
delerinin kendilerinde bulunur, 
fakat daha roğunu onları bize sa
tanlar ellerile bulaştmrlar. Yiye
ceklerimizi satan esnafın. hele on
ları evlerimbe kadar ~etiren çı
l'akların kirli elleri bize karşı ta
biatten daha cok ins,f .. ı.zdır. 

İlkin - Kadıköyi.inde marul se
ven sayın okuyucumuıun kulnkla
rı rınlasın - -;ebzeletıien bashva
lrm. Sebzderin Ü7eriııe dükkan
Jarda. tazdcmek fikrile dökiilen 
sularla yahut zerzev:1kılar1n te
miz olmıyan ellerile nf' türlü mik
roT>lar gelHeği kesthileme7se de, 
dükkanın bulundu!i'u sokaktan 
kalkan tozlarla vahut daha önce 
bostanda kirli meuabrdan ~elen 
sularla kara humma, dizanteri, 
verem mikrop1Rrının l!'eidiğine 
ınisaUer vardır .. . Hele .-nginarı in
sanlar ~ihi mikl'Oplar da çok sev
dikleri için onurı. İ<'lnd(' barsak 
hastalığr yapan mikroplı\r gelebi
lir. Bereket versin ki bi7im mem
lekette enginarı p•sirdikten sonra 
yediğimiz iı.;in bu n~kı oplardan 
korkmıva liizum kalmaz. Zaten 
pişirilmiş yenil-en ba--:ka sebzeler 
için de ... Salata:va mavula gelince 
onların mikroplar10a karsı çare 
- ge<'enlerde de vanh~ım ~ibi an
nk bol ve mUmkiin olursa akar 
su ıle vıkamaktrr. 

Yemislerin iherinr de. a~at·la
rmdayken değilse bile, dükkanlar
da dururken türli~ tiHü mikrop
lar gclebiJil. Gereııl.-rrJe J\meTika
lı hekimler dükkanfordaki yemis
le-ri tetkik etmistc-r ve verem mik
robuna kadar türM türlü mikrop· 
lar bulmus!ardı. Onlarrn buhı .. un
dan cok önce, meshur hekim Meç
niko[ yenıi~leri "iihlinıe ile, sonra 
da kaynamış su İ}p 'lkıyarak ye
meği adet edinmi~ti . Böylece, 
kendisinin cok ya .. ıyacağını iddia 
ederdi. Halbuki vitaın1nler keşfe
dildikten !!.onra nvallının k.?ndi
<;İni vitaminlerdt'n mahrum bırak
tıih ve onuıı icin nek t~ uzun $Byt-

lacak bir ömür siirenwdiğ\ anl:ışıl
dr ... Yemislerin üzerindeki kabu
ğu soyarak yersf't.!z vakıa mik
roplarrndan kurtulursunuz. An<'ak. 
\ritaminltır eıı 7İvudr yemişlerin 
kabuğundadır. O hal ıP. ya vHa
minlerde:n vazg-e('meli. yahut mik
rop korkusımdan. İkisi ortası ye
misleri dtı boka a~ar .;;u ile yıka
dıktan sonra afiv<·tle v<:mektir .. 
Çilek yıkanmaz hem i!P kara hum· 
ma mikrobu getirrli*'ine misaller 
vardır. FrenkleT cnu :;araba batı
rarak yerler. Bizim venhğımız 
gibi şekere batırarnk ~·pmek te ye
tişir, cünkü sek~r hiu•ık 1ehirlere 
karsı panzehirdir. · 

Etlerle de tiirlil •fülii hastalık 
mikropları geleMlir '.\frzbaha o
lan verlerde havt.n ıtrkadaslar, 
eski İsrail o,!!ul'armm hahamları 
gibi, kesilen ha,,v<>ı•h.ırın hast-ı.lık
lı olmamasnıa <-ok dil .. rat .-derler
se de sonradan c?tlrrin mikropl.ın
mıyara1bnı, tahıi tem:n edem\!Z· 
Ier. Yolda, diikka"da. kn ... abrn e
linde ... Su kadar 1': er. ciğ ~·emek 
ad.-t olmadığın ~an et;n mikrop 
getireceO;inden ta~a çt kmeğe lü
zum kalmaz ... 

Ciğ et yivPl-ilı nl",.<' de ve · 
rcnı h:ıstahğı aln•a.;: diye. at 
eti :vedi'tirlcr. Otofflohiller 1.ıha 
ziyade <'Oğahp ta a'" n<'"lı hic kal· 
madıi?ı zaman da eti 'lltmkinden 
daha l<'zzetli ,.Jdnğu · rin. çi~· et 
istevenler ırin "'lhh.:us f'<;tkler ye
tistirilerektir. 

İ<ıtridyenin krll'n k•rrma t"ik 
roJ)]arını ~etir~hi!-·cnri ıne~ı.ur 
duı Onan irin 'f't l'.t!d.-r istri~"~· 
den pek korkarlar, fakat gene çok 
yel·ler. Bizde istriıh c:d en ziyadP 
rakı~·a ıneze obrak - hh kad"hie 
üç tane vedik•n: iç,h lr&ra hum· 
manın istrlttve i!~ '.?tı..C<~i du' nl 
mamıştır. Rakıdaki alkol. hiç ol
ma7sa, istritiveıtf' bu hmahile<'ek 
miluoplaı·ı telef t>+nıe~c yıtras:1 ~e 
rektir. 
Gıda maddelerinden, bize mik

rop getirmesinden en ziyade kor
kulacak sey süttür. Mikroplar sü
tü nek cok sevdiklPrinden ona mu
sallat olurlar ve süt kinde keyifle 
getiı;;irler. O derecede ki tertemiz 
sağılan hir sütiin içinde iki saat 
sonra bir santimef'!'e mikRbında 
dokuz bin tane mikron bulunur. 
Bunların kimisi faydalıdır, birco
ı?u da ha,.talrk yapar... Oıılardan 
kurtulmak kin ~are sütü fıkır fı
kır kaynattıktan sonra, pek te 
beklemeden icnıektir ... Küçük co· 
cuklar icin bu da vetişme'T., mah
sus alt>t1nle hiisbiitiin mikropsuz 
yanmak IazımdlT... Kendiniz icin 
siitii kaynatmadan icmeği i"terse
niz, ancak esek sütü irmelisiniz. 
Bu havvan verem hastahihna tu
tulmadıi!ı lcin. doktor İhni Sina 
efendimh tın-siye ettiğfodenberi 
esek sütii adeta mübaret bir gıda 
olmustur ... 

Bir elbise mankeni kadar zarif
ti, gözleri de bir Meryem Ana ka
dar berrak ve masumdu. Bu iki zıt 
şeyin onda birib'\rine uyabilmı~ ol
ması. onu seyredeni hayran bıra-

• 
kıyordu. 

* 1 pi kadının elinde ~örünce 
kadının demiri kaldırıp, ka

yığı açığa yürütece~ındon kork
tum. Zaten onun arka;:;ından hızlı 
hızlı yüzmekle yorulmu~tum. Ke
sik kesik bağırdım. Bana: 

"- Ne oluyorsun'! Boğuluyor 

musun yoksa?,, Diy~ seslendi. 
"- Annenden bir haber getiri

yorum., dedim. 
Kayığın pango5una oturdu. U

sanç ifade eden bir bakışla baktl. 
"- Seni telefoml:ı istiyorlar

mış,, Dedim. 

"- Bu kadar zaman beni tele
fonda bekliyen acaba kim'?,, 

"- Adrnı vermemiş, hususi bir 
işmiş. Bizzat sizinle görüşmek is
tiyormuş. Fakat acele etmeniz la
zım. Bakınız nasıl oldu: Babanız 

otelin balkonundaı'l deniz kenarın
da oturan annenize bir şeyler ba
ğırdı. Anneniz de sizi çağırmak 

üzere ayağa kalktı. 1''akat sesin~ 

size duyuramıyacağını aııiadı . Ben, 
denize dalmak üzereydim. Anne
niz çağrılmakta olduğunuzu size 
söylememi rica etti. Size yaklaş
mak güç oldu, fakat işte zor bela 
yetişebildim.,,\ 

"- Siz şimdi geri yüzüp. bana 
yetişemediğinizi söyliyemiyecek 
kadar yorgun musunuz?., 

"- Peki, döner söylerim. Fa.
kat, müsaade edin de bari, biraz, 
yorgunluğumu alaytm.,, 

"- Pek ala kayığa tırmanın, o
turun .. , 

Büyük bir şükranla kayığa 

tırmandım. Karşısına oturdum. 
Tuzlu suları gözlerimden ~ildim, 

saçlarımı arkaya doğru sığadım. 

O, sözüne devam etti: 
"- Getirdiğin havadisin ne de

mek olduğunu kestiriyorum. Ga
liba buradaki tatilim bitecek, 
Mutlaka ilk trenle Londraya dön
mem istenecek. Saat üçte, yani 

"- Oyleyse beni iüşünürıi.i:.: 

Ben kayığın içinde yapayalnız otu
racağım.,, 

"- Sahiden kayıkta oturacak 
mısınız? . ., 
"- Mutlaka!,, 
"- Oyleyse gider ayak. kayık

tan başka size bir kaç miras daha 
bırakayım. Bakın işte şu küçük 
dolabın içinde bir kitaµ var. Her 
gün güneşte yaytl1r, ve o kitap
tan bir ·kaç sayfa okursunuz. Ama 
benim bıraktığım yerden ~aşla
yın. Ben okuduğum yere kadar ne
lerin olup bittiğıni size anlatı 

rım .,, 

"- Ben de size mektup ynar 
ve kitabın nasıl bittiginı bil
diririm.,, 

"-Oh! Ala!.,, 

Kız küçücük yumruğunun üze
tine çenesini dayadı. Ve bakışlan 
hulyalara karışaralt ilave <>tti: 

"- Bir insan tatilde iken kıyı 

boyunu araştırır, ve orada içme 
ancak bir kişinin sığacağı kuçü
cük kumsallık koylar bulur. Ben 
ta şuracıkta öyle bir koyu keşfet
tim. Size gösteririm. Fakat onu 
derli toplu tutunuz .. , 

"- Muhakkak!., • 
"- Şu yamaçta bembeya:r.. ve 

.cninicik bir kulübe var. Orada yü
rümeğe mecalleri olm1yan iki in
tiyarcağız Yaşar. Onlarm da bir 
köpekleri var. O köpeM nrasıra 
gezdiriniz. Gezdirmezseniz zaval
lıcık o kadar çok üzülecek ki!., 

"- Onu bugünden itibaren etez
dirmiye başlıyacağ1m!,, 
"- Bir şey daha var. lhtiyaı 

balıkçı Sam'ı ar:ıyıp bulunuz, o
nunla balığa gidiniz. Başkaları da 
var ama onlar yaramaz. Insan şöy
le bir tatile çıkınca neler de neler 
bulmuyor. Derken hirdenbire bu 

hazinelerini bırakıp gitmek me<'
buriyetinde kalıyor. Acı doğrum. 

Fakat insan onları -mesela sizin 
gibi- adamına bıraktığm_, ak!ı 

keserse. gözleri arkada kaln:ııyaca
ğa benziyor. 
Kız bunları söyl0 ymC'e ileri do~

ru eğik başını kaldırdı. Gitmeden 
(Ltitfen Sayfayı çeviriniz.) 



ıo============================================== 

Dahiliye Vekilinin IzahatıT ~=:::. 
(Bası 1 lnciclo) Filhakika nüfus teşkilAtı takviye- darbesiyle bozuldu~·, paraların mer 

lar hakkmda konulan tahsisattır. Bu 
15

"' ye, nüfus memurlannın maaşları da keze alındığı, matbuat için buralar-

Z5 - 5 - 939 

• Bu yazı 
i Filozof'un 
enelik haya 
mlatıyor. 

t Bu yaz111 
yine sizin bu meslek münteilplerine tezyide muhtaçtır. Bu hususta ya- d k t h ka an mer eze a sisat ayrıldığını ve 

rşı gosterdiğiniz şefkat ve itimadın kında bı·r kanun ıaAyihası takdun" ed~ nih l · 
b 

..- ayet yo miıkellefiyetinin adalet . 

diye kadar hiç 
bir mecmuanın; 
hatta gündeli~ 1akın tarih 
gazetenin göze ...,;;.._• meçhul bir ç 

alamadığı bir Filozof Rıza Tevfik Hayatını YENIGON 'e Anloffı. hi.diaelerini i ir nişanesi olacaktır. cex.ız. ~ sizliği mevzuu bahis edilerek ve bu 
Ahlak miicatlel-: -· Nüfus defterlerinlıı ıslahı gôzö- müessesesinin murakabesinin mali -

Sayın arkadaşlarımızdan birisi ah- nünde bulundurduğumuz işlerden yeye terkedilmesi teklif edildi. f edakirbja katlanarak, YE- defa olarak hikaye eden RI 

Iaka kıymet verilmesinden ve ya- biridir. Bir nüfus yazımına ihtiyaç Hususi idarelerden merkeze yol
pılınakta olan fenalıklann ö- vardır. Bunun da kanunu hazırlan- lanan yüzde 5, yüzde 15 paralar ve 
ınüne geçilmesinden, ahllkı ifut e- maktadır. Nüfus meselesinden bah- hepsi yüksek meclisin kanunlarına 

NlGON namına RIZA TEV- TEVFiK bir takım yeni b 

den cemiyet ve unsurlarl~ mucade!e sedildiği zaman memleket nüfusuna istinaden yapılmaktadır. 
edilmesinden bahsettiler. :qıüessir olan evlenme itinin hatıra Matbuat için medcezce hususi i -

Biz mesuliyeti i.ızerirnlze aldıiJmız gelmemesine bittabi lmkin yoktur. darelerden para celbedildiğinden 
andan itibaren aziz milletin bizden 1s Evlenme işlerinin biraz pahalı oldu- bahsedildi. Eğer maksat Matbuat l.J-
tediği vazifelerin başında bunun da ğundan bı.hsedillyor. Yüksek Mecli- ··d·· ı ğ bulunduğuna kaniiz. Ve hi1A da bu mum mu ur ü ü ise böyle bir şey 

se takdim etti~imiz layiha ile evlen- vaki değildir. Yalnız idarei hususi -
kanaati taşımaktayız. Buna lazım ol- me masrafı 655 kuruştan 261 kuru- 1 b ı d ye ere e ediyelerin defter ve biıtçe-
utu kadar ehemmiyet veriyoruz. Bu uı indiril k h ddi ··d··1 kt di ı · · 

k 
.. ük" b" -:-

1 1 
k i i bu r- me a gu u me e r. erını muntazam ve yeknasak bir su-

na . uç . ır. ıu~a 0 ma ç n se- Bu '--bul edildi~ zaman bu maksat - a• rette tabettirmek için kendilerinden 
nenın ikıncı ayının başlannda yazıl- ı ta hasıl olacaktır biraz para istenmif, bu para da bü -
mış olan bir tamimin bir fıkrasını mü • · .. •• • 
saadenizle okumak istiyorum. Nalaıye madurlen yük viliyetlerden 150, diğerlerinden 

"Prensiplerimiz arasında ahllkm Nahiye miıdürlerimizin vaziyetin- 100 liradır. Bazı vilayetler de hiç yol 
faziletin iltizam ve korunması en mü- den de bahsettiler. Filhakika bu ar- lamamıştır. 

FIK'le ıörütmek, onun haya
tını teıbit eden fotoğraflar al

mak üzere LOBNAN'a gön

derdiii arkadatı (KANDE

MiR) den aldrğı ilk yazı ve re-

ıimleri bu hafta Cwnarteai aü
nü çıkacak fevkalade nüıha-
ımda aziz okuyuculannın ar

zularını yerine ~etinnit olma

nın verdiii büyük bir ıevinçle 
ıunuyor. 

FILOZOF'un CanyaJa Relilıaa 
11e maluırririmU KanJemirle 

alınmlf bir rami. 

Danzig Meselesi 

katler ortaya atıyor. 

• Bu yazı zevkle ne,'e ile o 
yacajmız yüksek bir deb&mn, 
yurdu, memleketi, vatanı içi• 
dü,ünclüklerini, hasretini an
latan bir taheaerdir. 

• Bu yazı Filozofun 17 sene 
evvel latanbuldan nasıl çıktı 
nı anlabyor. 
• Nihayet bu yazı Kandemİ· 
rin kaleminden çıkmıt olmak
la da büyük bir kıymet ve e
hemmiyet tafunaktadır. 

Mihvereilerin 
Faaliyetleri 

him bir mevki tutuyor. Gençlikte fa- kadqlann vaziyeti. gerek phıalan Bu suretle toplanan paralarla büt 
zilet afkım vatan ve vazife uğrunda heaabına ve gerek memleket hesabı- çeler,' defter, bazı kitap ve eserler 
feragat ve fedaklrlık duygularını na mütaleaya deler mahiyettedir. tabedilmiştir. Toplanan paranın ye
ber vesile ile teşvik ve takviye etmek Vekllettmlz nahiye müdürlerinin k~.nunu biraz sonra arzedeceğim. 
ve bunlardaki yüksek zevki ona daha gerek lstUıballerlnl ve gerek vazi- Koylerden gelen paralarla beraber 
iyi tanıtmak borcumuzdur.,, felerinl daha iyi bir hale çıkarmak 2 yüz bin liraya baliğ olmuştur. Bu-Şahsen iyi ahllJwı ve faziletin için tedbirler aramaktadır. Yeni ha- nun doksan bin lirası sarfedilmiştir. (Başı, 1 

incide) Bunlann arasında Sovyetler birliği 
• timsali olduğuna millet,.. inan·'-•• rem kanununda nahiye müdürleri- Mütebakisi belediyeler bankasında Polis tarafından yapılan tahkikat ile aktec:lilen ticaret muahedul. Al - ----0-I 

olan milli ıeflmlzln .ısw":buı lln!-;;:. nln maaıbn biraz cı.ııa ytlklek tu- emaneten bulunmaktadır. Bu para neticesinde cumhuriyet mllddeiuml- manya ile aktedllen munzam tlcuet Alman stihkEımlarını 
sitesinde irat buY'.ırduklan çok kıy- tulmuştur. Bundan bafka bu senenin Da~iliye Vekaletinin eliyle de sar - misi Kurt Zilz isminde yirmi yaşın - itUAlnameal ve İngiltere ile imza • S 
metli hitabede bu mevzu, en büyük ı bütçes. in. de gÖ'"·ece· ğtniz ve.ç.hile nahi- fedılm. em. işt.ir. İstanbul vilayetim' da bir Almanın tevkifine karar ver- dilen kimyevi maddeler mukavelesi U Bash, Kont 

el dah li d d f i ı t d ed l 
miştir. vardır. 

mevkii tutmuştur. Biz hükumet iza- .., ennın ı n e evru te t 'e- ev ı ı mış ve onun vasıtasiyle sar c· R D d .. sı o yüksek direktifler dahilinde ha,.. 1 rini kolaylaştıracak birer küçük ile- fedilmiştir. Kurt Zilz camlan kırdığını ve Varşova 24 (A. A.) - Beck. dün 1ano omaya Ön il 
reket edeceğimiz fiibi bütün milletin ret te vermek mevzuubahstır. l•tanbalun et metele•İ damları tahrip ettiğini itiraf etmiştir. akşam Polonyanın Londra büyük el- Strasburg 24 (A. A.) - Rhin n 
ve bilhassa gençliğin büyük ~erin ar- Bir arkadafl!IllZ belki yanllf bir İstanbul et meselesi mevzuu ba _ Almanlar sokaklardan •alate çisi Raczynskiyi kabul etmiştir. rinin taşması üzerine sağ sahilde b 

zularını en sağlam bir surette tahak- mahl.mat alarak nahiyelerde çok his oldu. Bu işin içinden kolay çıkı- yaralılar •eçİriyerlar lunan Alınan istihkamlannı kısırı 
kuk ettirmek için bize hrt' türlü yar- münhal olduğundan bahsettiler. lra- lacak bir İf olmadığını bundan e-vvel Varşova, 24 (A. A.) - Havas: f •• .... •• .. •• .... •• .. .. .. .. su basmış ve tahliye mecburiyeti 
dımı yapacağına eminiz. kat bizdeki malumata göre izam edi- takip ettiğimiz safhalar tebarüz et _ Polonya gazetelerinin doğu Prus- KISA HABERLER % sıl olm şt 

Maahaza şunu da llave edey\m kl, lecek bir şey değildir. Zannediyorum tirmişlerdir. Ve nihayet az çok mem- yasından öğrendiklerine göre, Polon • .. •• .. • -- .. J Fra:a ur.tarafında, istihkinı 
'bu sözlerden hi,. bir vaki! memleke- yirmi be-+en ibarettir. nuniyetsizli~ davet eden her 1•• gı"bi ya hududuna yakın bazı yerlerde Al- Ma ıı ı d ı ı. ~ 'l• ıs• .,. rmara man arını o aşmaır;a çıkan Almanlarınkinden daha '"k k dl 

1imizde ahlik ve fazilet dünyanın Jandarma oe polmn teomJi bunun etrafında da ıHcAyetler de _ man makamlan sokaklardan başları Hamldlye Tektrdatına ~tmlşttr. Halk yu se 
en ahlaklı olan memln.'tetlerintn hiç Zabıta teşkilatı üzerinde tadillta vam ettikçe hakiki kusurlar oldu _ sanlı bazı kimteler geçirerek bunla- mektep ıemlıtnt ıezmektedlr. kilerde oldugu içın sulardan 
birinden asla daha zayıf değJldir. Bu lüzum gösteren arkadaşlanmız oldu. ğundan çok fazla göze çarpıyor. şu- nn ağır yarah Polonya mültecileri • Brltfach MuHUm mOdOrQne COmhu- kalmıştır. 

Ciano döndü hususta en ileri ve kuvvetlilerinden Nahiye teşldlitıni tevsi etmek, na- nu arzedeyim ki, İstanbul mezbahaSt olduğunu ilin etmektedirler. ri)oetçt İrlanda ordusu mensuptan tarafm-
olduğumuz şüphesizdir. hiyeleri diğer Veklletlerin memur- işi ile meıgulüm. Bu yalnız belediye Bununla beraber bazı kimseler dan bir tehdit mektubu ıönderllmesl Oze-

s 
· i d d bunl rın d · Al rine Scotıant Yard zabıtaıı moz-ı g-·11 Roma, 24 (A. A.) - Kont c· 

eyriiseler lıazalan larile de techiz etmek, inzibatmı da ış e eğildir. Geniş bir mevzudur a arasın a cıvar man ka - -., ....... 
Seyrüsefer kazalannın çokluğun- köy bekçilerile temin etmek tavsiye- Belediyeler et işi ile kesilecek hay _ ~ba~m. sakinleri bulutıduklannı gündüzlü hususi bir nezaret altına almış- Berlinden avdet etmiştir. Keıı 

dan bahsedildi. Yeni motörlü vasıta- sinde buh;nan arkadaşlarımız var. vanlann mezbaha kapısına gelme _ gormuslerdir. lardır. derhal Alınan liderleri ile yapmış ol 
ların kullanılması çolaldıkça bu ka- Ondan sonra polis ve jandarmayı sinden kesilen etlerin kasap dükka _ Ticaret maaltmelm • Santanderde bir fırtına esnasında bir duğu görüşmeler hakkında MUSSo 
zaların artmakta ellWll•bttdtn H• t:fai'e' th!ltaa nında satıldığı amana bdar~f ta•ıli• .eıliWl b~çı kayıtı ile bir tahl19b'e vapunı bat- niye izahat vermiştir. 
aualyle .._. ""\ıı ı•ı,,_,_.. p hadan mesuldür. Varşova 24 (A. A.) - Ayan mec- m•-W~- ltalyan matbuatının .:..ıJefi 
1arm darlılt bu kazala'ra mlnt olmak nın memleketin daha ziyade menfa- "tallift; !eı'ayeslnfn mezbahıı • harlcty~ encttttienl bll" ço'ti "6e ~~qtcq~ ~l'Uııaıında tekr:ır , .... 
için ittihaz ediJen tedb~lerjn tam atine olacağıw. üade buyuran arka- ücreti olarak kilo başına aldığı ıu-.. nelmilel itilafiarı tasdik etmişt:. grevler baılamı~. Diln 60.000 grevci, 

semere vermesine mAni olamaktadır. daşlar var. kuruştur. Bundan başka borsa ücreti ======~=:===========~fa:brlk:=:atlıl::,_:~·-=:~::~·=•::ıu:ıı:a:rd:ır~.= 
Roma, 24 (A. A.) - İtalyan gazr 

teleri, İtalyan - Alman ittifak rnua 

Bununla beraber son zamanlarda bu Elbette mülki teşkilat ne kadar diye 50 santim ahnır ki bu belediye- rmın ıslahı için geçen on bet sene i- d = 
kazaların haddi asgariye indirilmesi dar ve ne kadar mücehhez olursa nin değildir. Nilkliye kırk para olu _ i d nın a sarfiyat nüfus başına 35.5 lit-

hedesinin imzası üzerine Fransa "' 
Polonya matbuatında intişar eden P 

riyat aleyhine yazılar yazmakta ., 

çok hiddetli bir lisanla, bu tefsirletfıl 
''küstahça ve iğrenç" olduğunu bildit 

mektedir. 

ç n e sarfettiği paralar bu yekuna id 
için tertibat alınmıştır. Bu tedbirle- memleket işleri o kadar ileri gider. yor. Perakendeciye de bet kuruş kar dahil değildir. re i. Bıtgün 62 litreye çıkanlmış-
rin daha kuvvetli olabilmesi için mec Fakat bunun hepsi 1lyn masrafı is- veriliyor. Minhaysilmecmu mezba _ tır. Miktarın bu hadde çıkarılmasın-
lisi Aliye bir kanun takdim edilmiş- tilzam eden işler olduğundan niha- hadan ta satılacağı zamana kadar et l•tanbul .aları da zayiatın önlenmes.,·n de tesiri 
ıtir. Bu kanun kabulünüze iktlran etti yet ltütçemizle mukayyet olmak za- üstüne kiloda 11,5 kuruş biniyor. Bi- Terkos sulan belediyenin eline vardır. 
ji günden itibaren alman tedbirler ruretindeyiz. Zabıta kuvvetlerinin naenaleyh bu mevzu üzerinde mü _ geçtiği zaman yanl 933 te günde 29 Kır/ıça,me 8Ulannın 
daha müessir olacakhT. tevhidi geniş bir etüt mevzuudur. talea yürütülürken bu hesap elimiz- bin metre mikabı su veriyordu. Bu- men'i maelai İtalyan gazeteleri, bu paktla l " 

Niilıu ifleri Biz bugün jandarma ve polis diye i- de bir hata etmemek için rehber ola- gün 41 bin metre mikabma çıkmış- Bunların menedllditfnden bahse-
Arkadaşlarım, nüfus teşkilAtınm kiye ayrılan bu kuvvetleri emniyet bilir. tır. Yapılmakta olan bazı tesisat ik- dildi. Bu ıuyun kullanılmasını me-

talyanın Almanyanın "parlak mua .. 

vini" haline geldiği, bu paktın ttal
yandan harici siyaset sahasında ıaet 
türlü ilk teşebbüs imkanlarını atd.ıf 
ve İtalyan milletinin bundan pek te 
memnun olmadığı hakkındaki tef " 
sirleri kati surette reddetmektedir 

darlığından ve nüfus memurlannm ve asay:: işinde, Dahiliye VekAleti- ~nlrara otobüleri mal edilince yani bir hazirandan iti- neden sıhhiye komisyonlandır. Bu-
maaşlarının azlığından bahis buyur- nin emrinde bulundurmakla bir e- Ankara otobüsleri hayli tikayet _ haren 60 bin metre mlklbma çıka- nun hesabını Sıhhiye Vekili arkada-
dular. mir altında toplamakla tevhidi temi- leri davet etmektedir. Tekrar tekrar caktır. şnn daha iyi verecek ve izah edecek-

ne çalışıyona. Ve ediyoruz. bu mevzu üzerinde meşgul olmuş _ 933 te yani belediyeye devredildiği tir. 

evvel manzaranın olancasını, göz
ler ve gönüller dolusu ile içine al
maya çabalıyormuş t:Jbi gözlerini 
açtı. Ve sonra, içine çektiğini o
rada zaptetmek niyetiy!e olacak. 
gozlerini sıkı sıkı yumdu. Elini 
salladı. 

"- Saadete elveda.,; 
Dedi ve gülümsedi. Yine bana 

dondü: 

"- Öğrenmek istediğiniz, bir
ıey daha var mı?,, diye sordu. 
"- Evt!t, telefon numaramzı. 

Gönlünüze yakm olan şeylerden 
bari size haberler vereyim.,. 

H erhalde içeriye giden adanı, 
kıza "sizi gormek istiyen 

biri var,, demiştir ki, gözlerinde 
"kimdir acaba?,. yollu bir sualle 
oturma odasına girdi. Beni görün
ce: 

Bir arkadapmız memurlara devlet tuk. sene suların gayri ıaft l•tanbul Belmiyai 
parasını ~endi paralan gibi sarfet- Belediye bu servisten hiç bir kır 925.460 lira idi. 938 de 1.628.103. m~!eri hakkında telkinat yapmamızı temin etmemektedir. Otobüs işlet _ raya çıkmıştır. Tarifede hiç bir te- laalrlnnJa ceoap "Popolo di Roma" diyor ki: 
tavsiye ediyorlar. Biz bu telkini mesini belediyeler irat menbaı te _ beddül yoktur. Altı senede elde edi- Bu maruzatım sularm belediye e- İtalyan - A.l~an ittfialo, her ~ 
yapmış bulunuyoruz. lilki etmesinler. Bunu Amme hizme- len netice dört milyon 427.499 lira- line geçmesinden sonra idarelerinde den evvel, işbırlıkleri menfaat ve .. 

Kırtcuiyecililıle mücaJele ti olarak ücretsiz yapsınlar Böyle- dır. İşletme, idare masrafiarile taksit sevinilecek kadar salAh hasıl olduğu- deal birliklerine ve karşılıklı istiklA-
Kırtasiyeciliğin çokluğundan ve bir teklü karşısındayız. (GUrültüİ.er, bedellerine ve belediye hissesine nu göstermek için zannederim kafi- le en mutlak bir surette hürmet esa

işleri işkal ettiğinden bahsettiler. öyle değildir, ücreti indirsinler sn- 4.669.000 lira sarfedilmlş, 2.758.325 dir. lstanbulun su işlerinden bahse- sına dayanan iki hür ve müsavi ıııi1· 
Bu hakikaten bizim de müşteki oldu- leri) belediye ücretten indirirken on lira tamir, ıslah ve tevsi işlerine tah- den arkadaşımız İstanbul belediyesi- letln birleşmesidir. 
ğumuz bir Mettir. Memleket işleri - dan hasıl olacak zaran karşılayacak sis edilmiştir. Biliyorsunuz ki vari- ni bu su iflnde emniyetsizlikle tavsif T eluip eJiyorlar 
nin daha muntazam bir şekilde ifa - çareyi bulmak mecburiyetindedir. dat fazlası 15 sene müddetle ıslah buyurdular. İstanbulun bir büyük 

imk
... b b lm Otob·· l · tamir ve tevsi iglerın· e sarfedilmek' -hir meclisi vardır. Bu··tu··n beledı·- Berlin, 

24 
(A. A.) - SaWılyett-1' 

sına an ula i ek için kısaltmı- us enn senede taşıdıkları y :..- Alman mahafilleri Bitlerin Almall 
ya çalıpyoruz. Ancak kırtasiyecili- yolcu mıktan 8.382.100 dür. Otobüs meşruttur. Bu yolda devam ediliyor. yeye ve şehre ait işlerin sahibi odur. yanın şarkındaki istihkimlan teftif 
ğin önüne geçm~ çok kolay de~ldfr. yalnız şehir içinde değil, Etli~e, Ke- Terkos ve aKdıköy sularının aylık Bittabi bu büyük meclisi arkadagım ıs• ıs t-"'il... sami 7 ettiğine dair verilen haberi tekzip et-
Bendenizce memurlann sallhiyetle _ çiörene, Çankayaya, Dikmene, Çift- .. t- •t masrafı prketten belediyeye miyetsizlikle tavsif etmek iste- mektedirler. 
rinl icabında tam olarak kullanması lile ve Baraja da gider. geçtiği zaman 22.449 lira idi. Bugün mediler. 
lazım olduğu vakit mesuliyet tekab- .. Ş~hlr içindeki ücret biraz yüksek belediyenin elinde 20.293 liradır. Belediyenin yalnız Terkos sulan- Hitler utiraltate ~elıildi 
bül etmesi bu işin önüne geçebilrrek gorulebilir. Ama nihayet Keçiörene, Yani işletme masrafı iki misline çık- ile meşgul olup diğerlerine bakma _ Berlin, 24 (A. A.) - Hitler, dilJı 
için yeglne çaredir. Bu vadide yU _ Çankayaya 15 kuruşa gittiğini de he- mı§ olmasına rağmen eskisinden az- dığından da şikayet buyurdular. Ma- Berchtesgadene gitmiştir. Mumaı .. 
rümek istiyoruz. Bazı memurların sap etmek lazımdır. (0 da çoktur dır. Abone adedi o zaman 26 bin iken lümu alinizdir ki, kuvvetler teksif leyh, adeti veçhile Pantkot yortus&l .. 
vekAlet emrine alındıklanndan ~iki- sesleri) bugün 32 bine çıkmııtır. Şirket za- edilmezse muvaffakıyet te güçleşir. nu orada geçirecektir. 
yet olunuyor. Vekalet emrine almak Belediye bu vazifeyi ifa ettiği za- manında nüfus başma 54 litre iken Belediye elindeki mahdut kuvveti Öğrenildiğine göre, Hitler, yol• 
lüzumlu bir tedbir olduğundan dtıla- man bundan bir teY kazanmak gaye- bugiln 93 litredir. Ve haziranda 106 muhtelif sular üzerine dağıtmış ol - çıkmadan evvel Alman ordusu şef 

haber getir- yı kanunumuza girmiştir. Ve bu bir sini takip etmedikten bafka aynca litreyi bulacaktır. Zannediyorum ki saydı bilmem bugünkü neticeyi ala- leriyle uzun bir mülikat yapmıştır 

"- Daha ne müjde getirdi
niz?.,, Diye sordu. 

"- Evet size bir 
dim, fakat hususidir. Yani phsen ceza olarak değil tedbiri idari olarak bir fedakArlık yapması lAzım geliır- belediye devraldığı günden itibaren bilir miydi? 

bendendir.,, 
"-Ay sizin tatil müddeUniz 

bitti mi?,, 
"- Evet bitti. F:ıkat pek mesut 

bir tatil geçirdim. Kitabı bitirdim. 
Kop ği gezdirdim. Koyda denize 
girip, koy kumu üzerinde güneş
lendim. Ve Sam'Ja balığa çıktım. 

Mademki bu kadar hoş şeyleri ke
pfte mebaretiniz var. Bu geceyi 
tehirde nasıl geçireceğim hakkın
da bana talimat V91'1Yleniz için gel
dim. Doğrusunu sorarsanız ben 
deniz kıyısına ancak 1'ir gün ge
çirmek için gitmi~tim. Sonra size 
tesadüf edince ... 

lngiliz - Sovget 
Anlaşması 

kabul edilmiştir. Bazen bir memu - se, kendi varidatından yapacağı fe- buraya sarfettiğl emeji şu rakam- Köy idarelerinden de bahis buy
run kendine alt hiç bir kusuru olma- dakarlığın hizmet üzerindeki inlka- larla ifade edebilmek mümkündür. ruldu. Ve ziraı asayişin eksikliğin -
dığı halde dahi bulunduğu yerden sını da hesaplamak bize düşer. Suyun bedeline kırk para zammedil- den şikayet edlidi. İtiraf edeyim ki. 
değişmesi lizım gelir. Devlet işleri- Bir arkadaşımız bazı şehirlerin su- diğinden bahis buyurdular. Filhaki- biz de bundan müıtekiyiz. Bunu ôn
nin dürüst cereyan etmesini tem.nen larmdan bahsettiler. Ve 0 arada her ka şehir meclisinin böyle bir karan lemek için asayi§i ziraiye kanunu di-
bu tedbir alınır. Ve lcabec:lerse om• VekAletin blr su siyaseti olduğu hal- vardır. Lakin belediye reisi tarafın- ye bir kanun layihası hazırlanmak - (B&§ı, 1 

i7'ddeJ 
murun gördüğü zarar sonradan tell- de Dahiliye Vekiletinin ıu siyueti dan kabul edilmediği için tatbik e- tadır. Yakında takdim edilecektir. şılıkb yardım sisteminin faallye'f 
fi edilir. Nasıl ki bazı memurlar, ica- olmadıjmı söylediler. dilmemiftlr. Binaenaleyh tezayüt Köy bütçesinin tanziminde köy 1 geçmesi lmklnıdır. 
bedince vekilet emrine alınır. Za _ Nüfusu on binden yukan 80 tehir yoktur. heyeti ihtiyariyeai tamamen serbest Oeuvre gazetesi başmakalesinde 
manı gelince, yeniden memuriyete ve kasabadan 56 sının 4532178 lira Kaılıl«Jyün -.rı bırakılmıftır. Köy kanununun mec- diyor ki: 
gönderilir. sarfı ile tesisatını ikmal etmiştir. Te- Kadıköy cihetindeki Elmahsuyu :~~ hizmedt di?'~ kabu

1
1 ettlji lşl1er - "Hayati ıaha fütuhatının tehdidi 

Hıuıui idareler sisat yaptırmakta olan ltı hrin 937 d bük" h- maa ası ıçın sama yapıma- alt d b 1 •• İ a te su e uıuet satm alarak İltan- ması emredilmi t• E b ...... d m a u unanlann yapacağı bir "" 
darei hususiyeler el sürülmemiş tesis kepi bedellerinin yekönu bul belediyesine devrettiji zaman en k .. ··x,.,,_ ş ~r.d n duyuğun en kalıyor: Yutulmamak için birleşmek 

bir mevzu olduğu, maaş vermekten 3.355.000 liradır. Umumu 942 de bl- 5508 metre sarfediliyordu. Beledi- murıa:!::"'"e tarha ar it arezil me- Bundan böyle mutabık veya rnu 
başka hiç bir iş yapmadı:klan umu- tecektir. Bu işlere 8.829.000 lira sar- yeye geçtikten sonra sarfiyat 8100 de tahsilineneasla ı~dahne leev t ne ne halif ideolojiler veya çemberle&ne 
mt meclis kararlarının valilerin bir fedilmi§ olacaktır. Belediyeler sula- metre mikibına çıktı. Şirket zama- leri k ti mı u a ememe- değil, sadece taarnızun önüne aed 

a yen ernro unmu§tur. çekmet mevzuu b hı ... · ., a &a.1.ır. 



25 - 5 - 939 
~ ................ . 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
SIRT 
Gö~OS 

KALÇA 
ARK A 

BEL 
ve bütün ağrılara kartı 

iLKe 
Kullanım~ 

Çabuk Şifayı Bulununuz 

•• Ur. HORHOKUNI - . 

1 Hastalanru akşama kadar Sirke
ci Viyana Oteli yanındaki muayPne-

" """"'"'"" tedavi eder. .Y. 
Telefon: 24131 

'l' AN ========================~=========================================- Ll 

ktanbul Asliye Beşinci Hukuk 
?tlahkemesinden: Ali Raü oğlu Ha
sana kefaletinden dolayı davacı İs
lnail Doğrulun maaşından ceman 703 
Ura kesilerek İstanbul icra dairesi
ne gönderilmiş ve halbuki borçlu 
borcunu ödemiş ve davacı İsmail 
boğruldan kesilen para İstanbul ic
X-a veznesinde kalmış olduğundan 

:mezkur paranın kendisine iadesi ta
lebile davacı İsmail Doğrul tarafın
dan müddeialeyh Fahriye aleyhine 
açılan dava arzuhali sureti müddei
aleyhe gönderilmiş ve mübaşiri ta
rafından verilen meşruhatta: Göste
rilen adreste Fahriyenin bulunmadı
ğı ve ikametgahının da meçhul bu-
1 und uğu anlaşılmasına binaen muva
fıkı kanun görülen talep veçhile da
va arzuhalinin Fahriyeye bir ay 
müddetle ilanen tebliğine tahkikat 
hakimliğince karar verilmiş oldu-

erece 

. ğundan bu arzuhal sureti mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış oldu
ğundan müddeialeyhin bu arzuhale 
ilan ta rihinden itibaren bir ay zar
fında cc-tıp vermediği veya kanuni 
bir mümessil göndermediği takdir
de kanuni muameleye devam oluna
cağı H. U. M. K . nun maddei mah
susası mucibince keyfiyet malum ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

-•Fırsattan istifade Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 
Müzayede ile Fevkalade 

EŞYA SATIŞI 

Satıcılara Yuzde 10 Tenzilat Yapılır. Eski saraylardan toplanmış em
salsiz eşya, Mobilye, Bibelo, 
Halı, Vazo, Heykeller ve saire 
28 Mayıs Pazar günü saat 10 da 
Şişlide Bomonti Tramvay İs
tasyonunda 289 No.lu KAzım 

oac;a Apartımanında müzaveıie 

inhisar Sattı Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 

ile satılacaktır. 

"Llostam Son Derece Muztarlp idi .. 
r----. ..... ~ ......... - H as ta bakıcısı, birkaç gün zarfında siya-

tik.i defetti. Hastabakıcı Bayan M. Yazıyor: 

Hastaya bakmak üzere davet edilmiştim. 

Hastanın muztarip bulunduğu SİYATİK e 

karşı su banyolarile tedavi edilmesinden 

dolayı kuvvetli bir soğuk algınlığına yaka

lanmı§, daima yanımda bulundurduğum si-

SİATİK ! DERHAL OH'EOILIR!! zin kıymetli ALLCOOCK yakısını tatbik et 
tiın. Ağrıları sükun bulmuş ve bir gün sonra siyatik zail olmuştur. 

Siyatikten rnuztarip iseniz müziç sancılarından kurtulursunuz. De
likli ALLCOOCK yakısını tatbik ettiğinizde, hemen sıhhi bir sıcaklığın 
OTOMATİK BİR MASAJ gibi ağrıyan yerin etrafına yayıldığı ve ağrı
lan defettiğini hissedeceksiniz. Delikli ALLCOOCK yakısı adalita yor
gun asaba tam bir sükun ve ağrıyan mahalle yeni kanın cevelanını te-

min eder. Delikli ALLCOOCK Yakısı Fiatı 27 1/2 kuruştur. 

M. M. Vekciletinden: 
1 - M. M. Vekaleti inşaat şubesi emrinde çalıştınlmak üzere biri 

elektrik ve kalörifer diğeri inşaat mühendisi olmak üzere iki mühendis. 
ıki yüksek mimar ve iki sürveyyan ile har içteki korlar emrinde çalış· 
tınlınak üzere yedi yüksek mimar alınacaktır. 

2 - Mühendis, yüksek mimarlar ve süreveyyanlara tesbit edilmiş 
kadro dahilinde ücretleri verilecektir. 

3 - Taliplerin M. M. V. İnşaat ıubesine bizzat veya istida ile miı· 
racaatları. 

4 - Taliplerden tayin sırasında aranılacak vesikalar: 
A - Diploması aslı veya sureti tasdikli. 
B - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli olmamak. 
C - Askerliğini yapmıf olmak. 
D - Hüsnühal vesikası. 
E - 1'am teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
1', - Bonservis. 

I - İki seneden evvel ayııJmıyaca,iına dair taahhüt senedL 
"1020,, "3563.; 

Tesviyeci ve Tornacı 
Alınacaktır: 

Askeri Fabrikalar Umum MlidiirlUğündcn: 

Kırıkkaledeki Fabrikamızdr. çalıştırılmak üzere iyi Tesviyeci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gu
rup Müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zeytinburnu Silah Fabrikalarımtz 
Müdürlüklerinden birine müracaatları. (3098) 

Avrupada En çok 

kullanılan 

Trq bıçakları memleketi
mizde dahi en çok sevilen 

Poker tras blcaiiıdır .. ................................. ~.... ~------------------------------------·· 
NAKLiYE iŞi MÜNAKASASI 

SÜMER BANK 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikaları Müdürlüğünden : 

Ereğli (Karadeniz) Malmüdürlüğünce Satışa çıkarılarak Bankamıza 

halesi yapılan takriben 420 ton Man2anez cevherinin halen bulundu 

ğu Karadeniz Ereğli'sinin akçe Kilise köyünd~n Filyos'a nakli ve Va. 

gona tahmili işi bir müteahhide ihale edilecektir. İhale 2 Haziran 1939 

Cuma günü saat 14 te Karabükte kapalı zarf usuliyle icra edilecektir 

Talip olanların, tekliflerini 2 Haziran 1939 günü saat 12 ye kadar 

Fabrikalarımız Müdürlüğüne 400 . liralık muvakkat teminat akçesiyle 

birlikte teslim etmelel'.i ilan olunur. 

Banka bu işı dilediği talibe ihale etmek hakkmt muhafaza eder. 

~-----------.. --~ 

kullanınız, 1-ez. 

KOLINOS zet~ h?ş: dişleri 
anıUepdk ıncı l{ıbı parla-

Dlf MACUNU tan KOLINOS'u 
dunyada ınil-

iiii:U~~~::.;ıııllllll••••••• yonlarca zevat 
seve seve kul-

lanır tar. Tüpün muhteviyatı teksü edilmiş olduğundan uzun müddetle 
ihtiyacınız1 ternm eder. Büyük tüpü 40, küçük tüpü 22,5 kuruştur. 

GÜNÜN EN MÜHiM KITAPLARI 
Hüseyin Cahit Yalçın: CiHAN HARBiNiN ŞARKA AID KAYNAK
LABI 75 Kr. Galip Kemali Söylemezoğlu: iNSAN VE TOTALiTER 
DEVLET, 50 Kr. Faik Sabri Duran: iNSANLAR ALEMi. 350 lt.ES
MI iHTiVA EDER, 150 Kr. Falih Rıfkı : TAYMIS KIYILARI 60 Kr. 
Abdülhek Hamit: MAKBER, 50 Kr. - Jül Vem: AY ETRAFINDA 
SEYAHAT, 50 Kr. - Jül Vem: ARZ'DAN AY'A SEYAHAT, 50 Kr. -
Mithat Tuncel: TERCUME NASIL YAPILIR, 25 Kr .• M. Behçet Ya
zar: EI>EBIYATÇILARIMlZ VE TURK EDEBiYATI, 150 Kr. - Ha
lit Fahri Ozansoy: EDEBiYATÇILARIMIZ GEÇiYOR, 50 Kr .• Mit
hat Sadullah Sender: TATBiKATLI GRAMER, ORTAMEKTEPLE
RIN BiR VE IKJNCI SINIFLARI lÇIN BEHERi 50 Kr. 

Kanaat Kitabevi ---------• 
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BOVRl.A R AD E B LE R iSTANBUI: - ANKARA - iZMiR 

TÜRK TiCARET BAMKASrA.S. 
•• 

HER NEVi B A N K A MUAMELELERi 

Adapazarı 

Bartın 

Bolu 

M~rke2i ! A N K R A 

Ş U B E L E R 

Bursa 

Eskişehir 

lstanbul 

lzmit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın fstanbul Şubesinde tesis edilen 

"GECE KASASI .. 
Çok müıaid ,artlarla ıaym mü,terilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gi,elerimize müracaat olunması. 

~- 1
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0.AL.ATA•HEZAAEN CAC. ,No, 84 

_____________ ..... ______________ _ 
MUHTEREM SUBAYLARIMIZIN 

NAZARI DiKKATiNE: 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 

Müessesesi lstanbul Şubesinde 

' p E ş i N ve E R E s i y E 
Olarak birinci sınıf harç, iıçilik 

ve aıa9ıdaki Fiatlarla 

Is arlama Askeri Elbise 
Yapılmaktadır. 

FIATLAR : Kasket dahil bir takım elbise 

44.5 • 42 • 40.5 • 35.75 Lira. 

KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabii meyva usare· 
•rinden yapılmıştır 

Taklit Pdilme:·n kabil olma · 
yan bir fen harikasıdır. 

INGİLİZ ı< ."-N7lJK ECZANES1 

BEYO<";I .TJ tST ANRUL 

# Saç bakırm ' 
1 Güzelliiin en birinci şartı. 1 

1 
Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesını 

•davı eden tesiri :nücerrep bır 
p ılfıçtır. 

• 
Sahibi ve Neşriyat Mtidürii Halil 
Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 
TAN l\fathaası 


