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Mutlaka 
okuyunuz 

Dün Mecliste M~arif Bütçesi 
Müzakere ve Kabul Edildi 

o 

Maarif Vekili: Köy Eğitmenlerinin 
Daha Fazla Artbnlacağını Söyledi 
o·emokrat Galatasarayın Pek Şahane 
isminin Değiştirilmesi Temenni Edildi 

A vrupaya Gönderilecek Talebeler 
işinde iltimas Edi ·memesi istendi , 

Ankara, 25 ('r~n Muhabirinden) - Mecliste 1939 yıb
llaarif Vekili Haan Ali Yücel nın Maarif batçesi görüşülürken ilk sözü alan Osman Şevk.i 

Uludağ (Konya) memlekette projesiz imar hareketlerine 
lng·ıı·ız • Sovyet 1 önayak 01an1ann taııhı, kültürel ve medeniyet abidesi olarak 

mevcut olan bazı eserleri hiç lüzum yokmuş gibi ortadan kal-

. _Anlatması _ :;;ta beis görmediklerine işaret etmiş, ve şun1an söyıe-

l'azan: M. Zekeriya SERTEL - Eğer ?viaarif VekAleti bunlan kati olarak tesbit etmez-

5 M_.. ..__, ·1ı· se ve müdahalede bulunmazsa ve devletin diğer şubeleri de 
1 uruCI ..,..,-ıyan ıue 1 1 

aytlanberi ilıi tarafın benimsemezlerse yavaş yavaş bu kıymetli abideler ortadan 
birbirine ivet.uı:x.: vü. kalkmış buhmacaktır. 

emn" ~.. , - T " lı tl"l" lı el" .::ntl 1.. • tü"" ı ·· ~ el • ur ı ıne ıymet uer un - en vır r a neuc ennn-
>'en I iliz _ Soıu t m ··zake- Konya mebusu bundan sonra 

.116 • 7';. a • memleket dahilinde ticaret yapan 
relen, nı/wqet lfl6İ.lu lıabıne- müesseselerin illnlannda Türk dtli-
ainin flünlıü lıarannclan •nra ne hiç bir kıymet ve ehemmiyet ve
artılı iü.nit ıuerici 6ir talhaya rilm.ediği noktasında ısrar etmiştir. 
A J.Ji8»aaee, .n·•.,..ıct ~s:a, matta, 

>1lk \'l'Upa aulhBnU tehc!ff fd4ill 1>'0- AraP98 bir çok tarifnameler oldutu 
!'Phe. ~ilkeye karp kurulacak sulh halde Türkçe bir feY göremezsiniz. 
~ ~ ~eti .dem~rasil~le IlAçlerda da ayni hal.. Bunun için 
ttya ~~nn bırleımesıne §!ddetle ih- Türkiyede ticaret yapan müeuesele
~ go~riyordu. Fak~t. ne ~vyet- rin mutlak surette Türk diline ehem
ht}e İngilizlere, ne ~~gılizlerm Sov- miyet vermelerini Maarif Vekaletin-

re emniyet ve ıtımadı vardı. den rica ederim, dedi. 
'-dı İıırillzlere göre, Sovyetlerin mak- (Sonu: Sa: 6, Sü: 2 de) 
~ bu fırsattan istifade ile İngilte-
> ~ Fransayı da arkasına takarak M •t y k•ı• • 
~IZJne karşı cihanşümul bır harp aarı e 1 ının 
~aktır. Bir tarruzu durdurmak D •• k•• N lk 
\-. tken diğer bir taarruza ımkin un u u u 
~ ~timali vardır. Veyahut Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -

Mlltvercllar 

Bulgarları 

Tür kiye 

NDnaselJalı 

ıcın 1•hdll 
· Etmışıer 

' eikted11ltere ile Sovyetle~ aruın- Maarif Vekili Hasan Ali Yücel Mec
'ebe ecek bir ittifakı bır harp liste serdedilen mütalea ve temenni-d:! aayarak derhal taarruza ge- - lere cevap vererek VekAlet bütçe
~ · Bu takdirde Avrupa sulbünü sinin 1934 yılında 9 370 000 lirayken 
~etmek isterken dünyayı harbe 1935 de 10 360 ooo' lir~ya 1936 da 
~ Iemeıc te~esi vardır. Onun 10,520,000 llray~, 1937 de '13,781,000 
"~garantilerle iktifa ederek liraya 1938 de 14,670,000 liraya çık
~tifaklar~ ve teahhütlere hğını söyledi ve dedi ki: 

MilaHJ'Cİlerin tesire ,alı,ıılılan mıntalıalan oe totaliterlerle 
aulla cephai hiilıümetlerini p.ı.,.en l,..Uis haritası 

gerektır. "- 9 milyon lira ile idare edilen 
tGp~~t Rusya da fngiltereden 934 senesinde teknik tedrisatt:ı 4,000 
~ edıyordu. Sovyetlere göre tn- talebe vardır. Bütçesi 14 milyona 
... ,_ r Polonya ve Romanya hu- çıktığı zaman 16,754 talebe okumuş
~~ Ruslara garanti ettınnek tur. Aradaki ilerleme farkı bariz o-

(Sonu: Sa: 6, Sil: 1 de) (Sonu: Sa. 10. sü. J) 

'•rlına 
11111111111111111111111111111 

Bu11Un Basladı 
• 

ŞEHABETTIN FUAD'ın Naklettiqi 

Fırtönaya 

Hayata ve insanları Emsalsiz 
Bir 8eligatle Anlatan Bu Esere 

Balkanlılar Pakta Daha 
Ziyade Dayanıyorlar 

Soıuyet lıumandanlarile tema eJ.:efi aöy/enilen l,..Uu -
Harbiye Nazın H. Belicha yeni bir nlô.laı deniyor 

lngiliz - Sovyet Paktı 

Türk - ingiliz 
Anlaşmasındaki Gibi 
Müşterek Bildirilecek 
lngillz • Sovyet Pak+.nın Askeri Cephesini 

K_.andanlar Beraber Göripcelder 
Lôndra, 25 {Hususi) - Londra haHmeti tarafından 

Sovyet Birliği ile anlaşmak ıçin hazırlanan formül İngilterenin 
%-tS.v 1-..v•a .:>\..İhl fft.-r Vilycı.m Sc.ed~'c gönd~. Sir v~-
Seeds formül ile birlikte 'Mister Chamberlain tarafından dün 
A vanı kamarasında irat olunan ve Sovyeı birJiiile anlapnanın 
süratle beklediiini anlatan nutkun bir suretini verecektir. 

Türk • lngiliz 
Anlaşmasına Dair 

Fethi OlıJJ•r 
v-e 

R UştU Arasın 
Mühim Nutukları 

Bundan bqka İngilterenın Moa
kova sefirine mufassal talimat ve • 
rilmi§tir. Sovyet sefiri Maiskinln 
Londraya avdeti üzerine anlaşmaya 
ait bütün meseleler aüratle intac edi
lecektir. 

/ngiliz - Soıuyet lııımantlanlan 

Anlatmanın siyasi cephesinin ik • 
maline kadar vakit reçirmemek ve 
bu anlaımanın fiili ve tatbiki sa
haya süratle intibllni temin lçha 
İnclllz - Sovyet kumanda beyetle
rinbı hemen temasa reçmeleri te
karrür etmittlr. 

Londra, 25 (A. A.) - Bazı gazete
lerin bildirdiklerine göre, harbiye 
nazın B. Hore - Beliaha, refakatinde 
harbiye nezareti eksperleri olduğu 
halde, phsen Moskovaya gidecek. o
rada Sovyet ordusu şefleri ile temas-

'larda bulunacak ve Kızılordunun kıy 
~ti ve organizasyonu hakkında fi
kir edinecektir. 

tngiltereden 58 
Vagon Alıyoruz 

Lpndn ZS (A. A.) - Türkiye 
hük6metl İnciltereye mühim bir 
lokomotif sfparitinde bulun • 
m11§tur. Bu siparlt 58 lokomo
tif hakkındadır. Ve takriben 1 
milyon İnrillz llruı kıymetin • 
dedir. 18 ay içinde teslim ecllJe
eek olan bu lokometlfler Av
rupalllll en bilytik ve ea kunet 
li makineJert oJaraktq. 

····~ · ····· -- ···· ····· ···· 
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Yazan: M. Turhan TAN 
Ofise Satllacak Afyonlar için Yeni K rar r vay Dz. Tic Kutup, daha düne kadar şarkın 

bir çok sa{dilh~rini imrendi • 
ren bir manevi paye idi. Onlar, o te
miz, fakat sa( yürekli insanlar küre 
üzerinde ilahi mertebelere müstenit 
\ "C tamamiyle gizli bir teşckki.il bu
lundui,rıına, o teşekkülün başkanlığı
nı da kutup adlı bir şahsiyetin yaptı
i:ttna inanırlardı. Kutup, mü'minter 
aleminde Tanrıya cıı yakın olan 
kimeslnc demek olup evtad ismini 
taşıyan iki vezir ile (üçbr) i teşkil e
derdi. Yediler, üçlerden sonra gelen 
''e erenlik yolunda kemale eren şah
siyetlerdi, mlinhal vukun geldikçe 
içlerinden biri (iiçler) derecesine 
yükselir ve onun ) erini de "kırklar" 
dan biri alırdı. 

•• u el ve 
ktri 

Satış Bedelinin Yüzde Sekseni üd .. r . 
1 Avans Olarak, Ziraat Bankası K 1 ırı y 

Hazirandan itibaren 

Belediye işletecek 
T ara J ı n. dan Derlıal Odenecek 

----0>---

Merkez Liman 

Reislikleri Kuruluyor 

Kutupların mahrem kalması şart
tı. Liikin erenlere tecelli ederlerdi, 
y&ni görünürbrdi Üçlerin iki rüknü 
ile yedilerin, kırkl:mn hiiviyetlcrini 
ise ancak Tanrt bilirdi. 

İstanbul elektrik, tramvay ve tü
nel idnrelerinin belediyeye devri 
hakkında hük(ımetçe hazırlanan ve 
Büyük Millet Meclisine verilen ka
nun liiyihnsı bugtlnlerde müzakere 
edilecek tir. 

Knnun kabul ve meriyte girer gir
mez mezkur idarelerin belediyeye 
devir ve teslimi hemen yapılacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisinin müs- kaldığı için alınamıyarak sahipleri 
tahsil ve tüccar elinde kalan afyonu elinde kalan 1938 ve daha evvelki sc
nlmak için koyduğu şartların iyi kar neler mahsulü afyonların Ofis tara
şılanmaması üzerine yapılan müraca- fından satın alınabilmesi için viıki o
atlan yine bu sütunlarda mevzuubah lan müracaatlll!'ı nazarı dikkate alan 
setmiştik. hükümuet bu afyonların ofisce mü-

Memnuniyetle haber aldık ki, 1 bayaasını muvafık görmüş ve Top
bu satış hesabından ofise :verilecek rak mahsulleri ofisi de bunun için a
afyon bedelinin yüzde sekseni Zira- hircn bir program tesbit ve gazete
at Bankası tarafından müstahsil ve lerle ilan etmiştir. 

tüccara verilecektir. Ziraat Bankası- Şu kadar ki harici satışı da bir çok 
bu münasebetle, dün şu izahatı ver- şeraite tabi olan bu afyonlann ofis 
miştir: 

kanaliyle tasfiyesinin ne zaman ve 
ne şekilde temin olunabileceği şim· 

diden malum olmadığı için Ofis umu
mi satış hasılatının yüzde yirmisini 
bu işe tahsis iztırorında kalmıştır. 

Bu şeklin afyon sahiplerinin alacak
larının tahsilatını geciktirmemesi 
için de Ziraat Bankast yine Ticaret 
Vekaletinin direktifleriyle ofisteki a
lacaklarının temlik! mukabilinde ala
kadarlara yüzde seksen kadar bir a
vans hesabı açmağı kabul etmiştir. 

Liman işleri umum müdürlüğiine 
bağlı olarak teşkil edilecek olan Js
tanbul merkez liman teşkilatı kadro
su tamamile tesbit edilmiştir. Bugilll 
lerde mecliste müzakere ve kabul e
dilecek teşkiliıt kanunu ile beraber 
çıkacak olan bu kadroya göre: 

Zaman, htılik ile mahli'ılmn suni 
merasim ve te§rifat ile tanışacak, 

anlaşacak vaziyette olmnchklnrını, 

Zaten her üç idare Nafıa Vekfıle

tince de yeni devir ve teslim alınmış 
oldukları için bu hususta o zaman 
tanzim edilen ve bugün için hiç bir 
tebeddül olm1yan defterler ve diğer 
devir ve tesellüm evrakı hazır bir 
halde bulunmaktadır. 

3491 'No. lu kanunla Toprak Mah- MOTEFERRIK: 
sulleri Ofisine intikal etmiş olan u-

'POLiS: 

80 lira maaşlı bir merkez liman re
isi, 70 lira maaşlı bir muavin 40 lir• 
maaşlı iki şeflik, 45 lira maaşlı bit 
kontrolörlük, 35 lira maaşlı 3 memur, 
30 liralık 8 memur, 25 liralık 4 ıne
mur, 20 liralık 4 memur 17,5 liralık 
beş liman memuru, 15 liralık on bef 
liman memuru ve 30 liralık bir koıı· 
trol şefliği. 

Ulu Tanrının azameti yanında bir 
zerreden de d~ğersiz olmalarına rağ
men kendilerinde kudret tcvehhiim 
eden insanların bu vehmine tabiatin 
cevap vermek tenczziiliinde bulunmı
yacnğmı lsbnt etti \'C din ile dünya 
işl~ri nrnsında münasebet görmenin 
manasızlığı sabit oldu. Bu durumda 
kutuplar, Kutbulaktaplar birer tarih 
kelimesi haline inkılap etti. 

O arada hakiki kutupların yani 1.:ii-
remizin üst ve alt noktalarının da 

Kanunun Haziran içinde müzake
re ve kabul edilerek her üç teşekkü
lün de belediye reisliğine tiıbi bir u
mum müdiirlük tarafından tedvir o-
lunmasına başlanacaktır. 

yuşturucu maddeler inhisarı her se- Balkan lktısat Konseyi 
Balkan Antantı iktısadi konseyine ne yetişen yeni mahsul afyonu müs-

J.ştfrak eden Türk murahhas heyeti
tahsilden T. C. Ziraat Bankası vası-. nin Cumartesi günü konseyin son 
tasıyle aldırmaktadır. Uyuşturucu toplantısına iştirak ettikten sonra 
maddeler inhisarının her sene tesbit memleketimize müteveccihen harc
ettiği mübayaa programı haricinde ket emelerl muhtemeldir. 

1 
Hasan Sakanın reisliği altında, Da 

avayoll rl Al!!.llıyor ı~i ~~tip Şin_asi, Ofis R~is.~ B~rhan 
3 1 Zihnı ıle Denız şube mudurlerındcn 

B. Orhandan müteşekkil olan heyeti

• 
enı 

kıymeti sıfıra du~rn. çnnku bir z:ı. Devlet Havayolları Bütçesi Medise Verildi. 
mnnlnr erişilmesi güç, hatta imJ.;iın -

miz Cumartesi günü hareket ettikle
ri takdirde Pazar 'lÜnü limanımızda 
olacaklardır. 

sız olan o ıssız, o buz tabakalarındnn iki Büyük Tayyare Daha Alınacak 
müteşekkil ölüm mıntnkalanna yıl- Bağcıoğlu Çeımesi 
Jnrdanheri kolaylıkla gidiliyor. 'l'ny- Devlet Havayollnrı 1939 bütçesi de bütçeye 16,500 lira tahsfsat kon- Şehir dahilinde susuz semtlere ter-
yareciliğin ilerlemesi kutupların da Büyük Millet Meclisine verilmiştir. muştur. Bu paranın 7,500 lirası mu- I kos isal.esi .~aaliyetin~ devam edil
csrnr:.nı açığa vurdu, dnlıa doğnısu Bir milyon lira masrafa mukabil 65 vakkaten işletmede vazife alacak as· mektedır. Dun de Yenıbnhçede Sulu-
o sırlnnn hülya tnbakalnrından ibn- bin lira varidat gösterilen bu bütçe- keri pilotlara verilecektir. I kuleye su isal edilmiş ve bura~a 
ret olduğu meydana çıktı. de tevazünü hazine temin edecektir. bir de çeşme yaptırılmıştır. Beş yü-

Bu sebeple Kutup yıldızı ndlı bir 65 bin lira varidatın 43 bin lirası An Uçucu kadrosuna ait 23 bin lira 90 ze yakın sekenesi olan bu mahalleye 
:filmin İstanhula geldiğini duyunca kara.- İstanbul, 10 bin lirası Anka- bin liraya çtkarılmıştır. Buna sebep çeşme yaptırılması Sulukule sekene
adcta mernka kapıldıı\t:Şark kutup • rn - lzmir, 8 bin lirası Ankara - A- uçucu kadrosunun genişlemekte ol- sini yok eeviq,dirmiş ve dün Şehir 
)arı anılnrn-..oJdu1' t:rn simnl ve cc • uamı cı, .. .,. ,,..,. .... ·- -,., • ••• ' ...... oJ....... ~Ün ·huzuriyle çeşmen1n küşat resmı· 

1 a dan tcmln edilecektir. 
nup kutupları coğrar~·n kitap nrın n n· BELEOlYEDE: yapılmıştır. Bican Bağcıoğlunun bu 
kb.welfımlnr çer.çel'~ içine girdikten Dört bin lira da ıAdana - ıyar· mahalleye çeşme yapılması için sar-
sonra hangi nmhnrrir bııgüniin zih· bakır hattı için konulmuşsa da bu {ettiği mesaiden mütehassis olan Su-
niyetinc bir kutup yıldızı kabul etti- hattının 1939 senesi içinde açılmasın- Yol inşaat ve Tamirat. lukuleliler çeşmeye "Bağcıoğlu çeş-
rebilir? Bu suali kendi kendime tev- dan sarfınazar edilmiştir. Belediyenin 1939 bütçesine şehir mesi,, .ismini vermişler, dün geç vak-
cih ederken f!ark kutupl:ırını, şimal A dahilindeki yol inşaat ve tamiratı için te kadar çecme başında dlentiler 

~ Havayolları ldaresi programına n s 
ve cenup kutuplarını hatırladığım E . 180 bin liralık bir tahsisat konulmuş- yapmışlardır. 

kara - Samsun, Ankara - rzıncan 
gibi kutup '"Ildızmın denizcilikte ve t I şaat sezonundan istifade etmek 

" hatları da konulmuştur. Bunlardan u. n Kuyruklu Yıldız Geçti yan \'ohşi yerlerde yapılan seyalıat- · · b"'t · tasdiki beklenmeden 
Ankara _ Samsun hava hattı 1939 ıçın u çenın Dün gece saat on bire çeyrek kala lcrde oynadığı rolü de düşünmiiyor ·1 · t' B 

E . geniş inşaata karar verı mış ır. u Hnssel denı'len 1939 D kuyruklu yıl-dcğildim. Bununln beraber gittim ve ·mali yılı içinde, Ankara - rzıncan 
1 · maksatla belediye şubelerinden iste-gördiim. Meğer Biiyük Harpten son· hattı da 1940 senesinde iş etmıye a-

ra doğan kutup yıldızları zarif ''2 lfı- çılacaktır. Bu hususta şimdiden faa- nen tamirat keşifnamelcri hazırlana
tif artist bncaklnn imiş. liyete başlanmıştır. Bu arada Anka- rak dün merkeze gönderilmişlerdir. 

Gördiiğii rağbete hakılrrsn CiJmin ra - Dıyarbakır, Ankara - Van hat- Hemen bugünlerde inşaata başlana· 
iyi oldui:rıına şliphe yok. Fnknt ben, larmın da işletmiye açılmasına çalı· caktır. 
hu filme neden "Eteklikli yıldızlar" şılacaktır. 

denmeyip te kutup yıldızı dendiğini Devlet Hava yollarının ikisi mek-
hiiln anlayamadım. tep tayyaresi olmak üzere mevcut 10 

Mersinde Necmettin Olnçere: 
Hastalığım sırasında gelip tc hennz ce

vap verifomiyen mcktuplnrın s:ıyısı yOz 
clllyi geçmiştir. Bunların hepsine - fakat 
yavaş, yavaş ve sırn ile - ccvnı> takdim 
etmek borcumdur. O arndıı sizin de dile
ğiniz yerine gelirilecekUr. 

M. T. T. 

ONlVERSITEDE : 

Tarih Dersleri 

tnyyaresine ilave edilmek üzere iki 
büyük tayyare daha alınacaktır. Bu
nun için bütçeye 200 bin liralık tnh
sisat konulmuştur. 

Telsiz ve Gönyemetre cihazları 
mübaynası ve tesisi için 50 bin ve 
yeni hava istasyon binaları, atölyeler 
ve garlar inşası için de 159 bin lira 
tahsisat ayrılmıştır. , 

Beynelmilel bütün hava hatlarında 
pilot, pilot muavini ve uçucu olarak 
çalışnnlara katettikleri kilometre mik 
tarına göre ikramiye verilmesi usul
dendir. Bu usulün Devlet Hava yolla
n idaresinde çalış'anlara da teşmili 
kararlaşmış olduğundan, bunun için 

Darülaceze Yatl Okulu 
Belediye Darülacezedeki yatı mek

tebini kapatıp buradaki talebeyi ma
arl.f e devredecektir. Okmeydanı yatı 
mektebi ismiyle tanınan bu mektep
teki talebeler Büyükçekmece yatı 
mektebine nakledilecektir. Bunun 
için de Çekmece yatı mektebine Çek 
mece nahiye müdfülüğü ile dispan
ser binaları da eklenecektir. 

Yeni Röfüiler 
Belediyenin Ayaspaşa ile Dolma

bahçe arasında yaptırmakta olduğu 
röfüjler, yarın bitecektir. Bunlardan 
sonra da Laleli ile Aksaray ve daha 
sonra da Fatih Edirnckapı arasında· 
ki röfüjler tanzim edilecektir. 

dızı dünyamıza pek yakın olarak geç

miştir. Meraklıların bir çoğu kuy

ruklu yıldızı görmek için bir hayli 

müddet gözlerini semayn dikmişler

se de Hassel yıldızı _çok parlalt gbr1Hf

mediği ve semanın bir kısmında bu
lutlar dolaştığı için kuyruklu yıldızı 
kuyruksuzlardan tefrik edememiş· 

lerdir. 

Hıfzıssıhha Komitesi 
Milletler Cemiyeti hıfzıssıhha mü

essesesindeki Türk delegesi Dr. Hü
samettin Kural dün Semplon ekspre
si ile şehrimize gelmiştir. Doktor ga
zetecilere: 

- Milletler Cemiyeti hıfzıssıhh.• 
komitesinde dünya umumi sıhhatini 
alakadar eden meseleler görüşüldü. 
Bu işler ilmi mahiyette olduğu için 
komitede siyasi hiç bir müzakere ve 
karar olmamıştır. Bu akşam Ankara
ya gideceğim. Demiştir. 

~~~~~~~~~~--~~~--== 

Su Yüzünden Yaralama 
Evvelki gün B::ıkırköy kauısının İkitelll 

k8yünde k~y ihtiyar heyeti dzalarından Oç 
kişi arasında knvga çıkmış, neticede bun· 
lardan birisi bıçakla knsıltından a~ır ya.-
raJanmıştır. 

Vaka söyle olmuştur: 
Mecruh Alinin evinin 8n0nde bir kuyu 

vardır. Bu kuyudan komşulnn Salih ile 
İbrahim de istifade etmek lstemektedirlf'T. 
Evvelki g{ln Alinin kuyudan su 3lınmnm
nn mOs::ıode etmemesi yüzünden kavııayn 
tutuşmu~Jn r ve !ı;:tc hu sırnd::ı fbr:ıhlın 
bıçağını çekerek Aliyi yaralamıştır. Yaralı 

Bu teşkilat İstanbul deniz ticnret 
müdürlüğü teşkiliıtının hemen ne_: 
men aynidir. Buna nazaran bugünl<U 
teşkilattan hiç bir memur açıkta kal• 
mıyacnktır. Liman işleri teçhizat dır 
iresi reisliğine eski lktısat VekiıJeti 
nakliyat umum müdürü Ayet Altuğ 
ve liman hizmetleri reisliğine de yU1' 
sek deniz ticaret mektebi eski müdÜ' 
rü Zekinin tayin edilecekleri söyleJ1• 

Ccrrııhpıışn hastanesine geUrilmis, suçlu 1 mektedir. 
yakalanmıştır. Yeni layihaya göre Türkiyed~ 

• DO? saat 15.30 dn Eyüpte İsl!ımbey Trabzon Samsun Zonguldak, Ista11· 
mahalle~ınde Karlı sokakt:ı bir yangın ' ' . l ındl} 
çıkmış. iki kul!lbe tamamen yanmıştır. bul, İzmir ve Mersin lıman ar 

a Vatman Kemalettinin idaresindeki birer merkez liman teşkiüıtı vücudB 
Kadıköy - Bostancı tramvayı Erenköyde getirilmektedir. Her merkezde birct 
Bıığdat caddesinden geçerken sürücü Mus- sicil dairesi bulunacaktır. 
tarımın yOk nrnbasınn ı:arpmıştır. MO.ıa-

deme çok şiddetli olmuş, araba tamall'en 
parçalanmıştır. Başından al!ırca yarala
nan Mustafa hastaneye kaldırılmı:J, vat
man yakalanmıştır. 

e Kenan tarafındnn idnre ~dilen husu-
. ~ -·· ·· ·_ ......... _ _. . . . 
cağından ynral:ınııstır. Yaralı tedavi nllı
nn alınmıs. şoför. yakalanmıştır. 

A Şorör Hristo taro.fınd:-ın idare olunıın 
2220 numaralı otomobil Meşrutiyet c:ıd
deslnden geçerken o civarda oturnn M"h
met isminde bir şahsn çarparak başın
dan yaralamıştır. Şoför yakalanmıştır. 

• Knragümrükte oturan Ahmet bicılk
letıe tramvay caddesinden geçerken Tu
ran isminde bir coC\ı~n çarparak başın
dan yaralamıştır. Yaralının tedı:ıvisi yap
tırılmış, Ahmet hakkında takibata bnşlnr.
mıştır. 

e Paş:ıbııhçC!dc ispirto fabrikac:ındn 
müstahdem Hasan kendini çalıştığı mnld
neye kaptırmam neticesinde sol eli e7:!1-
mietlr. Yaralı Haydarpaşa Nnmunc hasta
nesinde tedavi altına alınmıştır. 

Danimarka Sefiri Geldi 
Danimarkanın Ankara sefiri Du

urlov dün Ankaradan şehrimize gel
miştil'. Bugün Atinaya gidecektir. 
Kendisi Danimarkanın ayni zamanda 
Atinada da elçisidir. Sefir, dün ken
disiyle görüşen bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

- Türkiye ile memleketim arasın
da evvelce açılmış olan ticaret mü
zakerelerine Ankarada devam ettim. 
Bu müzakereleri yaz tatiline kadar 
bitirip yeni bir ticaret anlaşması im
za edeceğiz. Türkiyenin bizden aldı
ğı mal, bizim Türkiyeden aldığımız
dan fazla olduğu için muvazene tesi· 
sine çalışmaktayız. Yunanistanla da 
ayni şekilde müzakerelerde bulun
maktayız. 

Aydında iki Kaza 

Ölümü , 
olmuştur: 

9
• 

ı - yeni yepılnn su bendinde 
11

• 

mele Burdurlu Ahmet oğlu 18 ~ 
'Şında Mehmet Yıldız, yıkanmak .~~~ 
re girdiği 270 santimetre dcrinlıSiP 
deki bentte boğulmuştur. 

2 - Umurlu köyünden Giritli tıii• 
seyinin oğlu talebe Nihat, atları& 
otlatmak üzere tarlaya göturürJtetl 
hayvan ürkmüş, çocuk inmeğe 111t~ 
bur kalmışt1r. Fakat hayvanın ~ 
lannı koluna bağlıyarak yürüt.rll. • 
istemiştir. Hayvan yine ürktÜ~e 
den Nihadı 500 metre kadar yer 
sürüklemiş, kafası taşlara çarpan ~ 
bir kaç çifte yiyen çocuk, f ecı §~ 
de ölmüştür. • 

Aydında Çocuklara 
ve Fakirlere Yardırn 

.ıJ 
Aydın (TAN) - Halk evi soSJ 

yardım şubesi, 421 lira sarfede!~' 
97 fakir çocuğa çamaşır, mektep fo~ 
ması, çorap ve ayakkabı vermiştir· 

Bu şubenin bakım evine bfıtaıı 
mütehassıslar devam ediyor ve t>tJ 
doktorlardan herkes istifade ediyor· 

Fakirlerin reçeteleri de bednva 'i8Y' 

tırılıyor. . • ·it' 
Şube şimdiye kadar yırmı fa}; 

losaya kundak takımı. vermişt~ 
__.,. 

Mebus olarak Edebiyat Fakülte
sinden ayrılan Profesör Şemsettin 

Günaltay ve lsmail Hakkı Uzunçar

şıdan inhillıl eden derslerin bir kıs
mını profesör Sadri Maksudi ile Fa
külte Dekanı Hlımit Ongunsunun 
vermeleri takarrür etmiştir. KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

TAK V 1 M ve HAV~ 

26. Mayıs 1939 
CUMA 

Dil Öğretmenliği Kursu 
Edebiyat Fakültesine bağlı yabnncı 

diler öğretmen kursu, tedrisatına de
vam ettiği Namık Paşa konağından 
çıkarak Edebiyat Fakültesine gelmiş
tir. Yeni bir bina bulunana kadar 
tedrisata Edebiyat Fakültesinde de-
vam edilecektir. ~ 

Bilecikte Çoculi 
Esirgeme Kurumu 

Bilecik (TAN) - Çocuk esirgeme 
kurumu senelik toplantısını yapmış, 
yeni idare heyeti şu şekilde seçil
miştir: 

Reis: Vecihi Divitçi, reis muavini: 
Atıf Seyhun, katip: Reşat Tarcan, 
veznedar: Hulusi Yücel, muhasip: 
Hakkı Tasavul, aza: Akif Gür.alp, 
Fi.ıtuhat Talu, Yakup Bulut. 

S - Polis olmak için ne yap • 
mak ve nereye müracaat etmek 
ltızım? 

C - Mahallin en yüksek mül· 
kiye memuruna müracaat edilir. 
Orta mektep mezunları ile orduda 
erbaşlık vazifesi görmüş olanlar 
imtihansız mesleğe kabul edilirler. 
Bunun haricindekiler müsabaka i· 
le alınırlar. 

• 
S - Polis mektebine girebilir 

miyim? 
C - Polis mektebi polis staji -

yerlerine mahsus bir müessesedir. 
Polis mesleğine intisap edenler bu 

rada yetiştirilirler. Tahsil dokuz 
aydır. Bu tahsili bitirdikten sonra 
kadrolara ithal edilirler. 

• S - t)ni\'ersitc Hukuk ve Mül-
kiye fakülteleri mezunları polise 
girerlerse ne mevkie tayin edilir • 
ler? 

C - Yüksek mektep mezunu 
olanlar doğrudan doğruya polis 
komiser muavinliğine alınırlar ve 
derhal Ankaradaki polis Enstitüsü 
yüksek kursuna sevkedilirler. Do
kuz ay süren kursu muvaffakıyet
le bitirdikten sonra komiserliğe ve 
baş komiserliğe terfi edilirler. 

S - t tanbuldaki yatılı ilk o· 
kullara talebe alınmıyor diyorlar, 
bu doğru mudur? 

C - İstanbulda dört yatılı ilk 
okul vardır. Bunlardan Erenköy ve 
Galatasaray ilk kısımlanna para~ 

siyle talebe alınır. Hnkimıyeti 
Milliye ve Dumlupınar ilk okt.,lla-

nna da hiç talebe alınmamaktadır. 

Bunlar tedricen ilga edilecekler -
dir. Yalnız Hakimiyeti Milliye Şe
hir yatı okulu göz hastalıklarına 

tutulan çocuklar için açıldığından, 
bu gibi çocuklar bu okulun 

kliniklerinde tedavi edilmektedit'. 

.. ... . ; ' ) 

C E-.V .~A-- P _ _.· 
, . 

~ ' . . . ., 

S - lstanbulda kaç tane Kız 
Enstitüsii \'ardır ve bunlar nt!re • 
Icrdedlr? 

c _üç tane vardır. Biri Mü -
hürdar caddesindeki Kadıköy Kız 
Enstitüsü, iıdncisi Çapadaki Sel -
çuk Kız Enstitüsü, üçü!'lcüsü de 
Doğancılar caddesindeki Üslci"tda 
Kız sanat Enstitüsüdür. Bu Enstitü· 
leri bitirenler atelye açarak, müs
takil çaltşabilirlcr, dikiş yurdu a · 
çabilirler, liseye ve Güzel Sanotlar 
Akademisi tezyini şubesi:ıe giıebi

lirler. 

5 inci ay 
Arabi: 1358 
Rebiülahar: 7 

Giln: 31 

Güneş: 4.34 - Öğle: 
İkindi: 16.10 - Akşam~ 

Yntsı: 21.24 - imsak: 

Hava Vaziyeti ___.; 
ııtı· 

Yeşllköy meteoroloji lstasyonundall ~ t• 

nan malOmata göre, hava yurdun rııı• 
Kocaeli ve Karadeniz kıyılan bölgele tı.ıl' 
de az buluUu, diğer b81.gelerde çok b~rl 
lu ve mev%lt yağışlı geçmiştir. Ril~c ıı• 
Trakya ve Egede garbl, diğer yerle ıcıı'' 
mumlyctle cenubi istikametten ortıı 
vette esmiştir. ,.e 

DUn İı;Uınbuldn hava çok bututW 
meV2.U yağışlı geçmiş, rtızgl\r garptarı t. ı~ 
niyedc 3 - 6 metre hızla esmiştir. s~~ıııı' 
te hava taeyikı 1009,S mlUbnr fdl. 

6 
.,. 

net en yüksek 2~.7 ve en dOşuk 12.0 
tıı:rat olarak kaydcdilmlstır. 



.......___N 1 
lıgiliz • Sovyel 
Anlaımasına . 
Doğru 

Yaon: Om.r Rmı DOllRVL 

Lort BaHfamn Parla n Ceaene
de 1apbjı kon11f1B8lar, daha 

.... Londraya vertliil izahlar, İn· 
ll1ia • Sovyet anlqman hakkında 

.. 
s.k llldain bir hava a18IM'lmmf •• 

Jtbtlea Chamhrlaln eYYelld ıh· 
'8 1te1anatmtla, SoyYet BlrUil De 
,.._.a ............. bmalan•Mln • 
t... Sok tbnitll olduiuaa ıa.termlt • 
tlı. 

Loatlratla •tlldbn dm nlklttnllk, 
hlll tleiUtllr. ı.,tıtenaın ••tek· 
~ 19vk ftl'lei ltlr nota ile ce
'tat.. vermekten pldmaesl, ve Parla 

Cenevre kon11f1Ulaıuua aedcesl· 
111 lııekıem..ı •-- ilk albaetiytlL 

Lort Ballfuın Parlate il. Dala • 
e.r De ıw...,..ı ita nlkltlnlill tak· 
~etd. 

Düa IOlll'll il. potfttlrlaln Ttlrki
,.._ prl dinerken ......,.. n 

~a 7aptJlı temulania pk 
"" tesir 1taraktllı Lontlraca anlllpl • 
.... 1na ,.._ LontlraU w..oı ... 
............. fasla UerJemlttl. Ce
--- ............... , Jıllater Cilam· 
-.....;,. tbnitleılal bnetleadlr • 

Fethi Okyar Dün Radyoda 
lngilizce Bir Hitabede Bulundu 

Eski Londra Büyük Elçisi, Türk - lngiliz T eıriki Mesaisinin 
Avrupa Sulhüne Hizmet Ettiğini ve Müıterek Sulh 
Cephesinin lnsanhğı Tehlikelerden Koruyacağını Söyledi 

~ 't'e lrendlabaln çok ;r•lrm•• ... b Ankara, 28 (A. A.). - lqim radyo ictare.i Memleketimin colraft vulyethıln ukert ehemmi-
~ llllllapnan• tüakkak etmealnl tarafmdaa bbar edilm arm berine, Mi ,Bat- yeti ve onun kara ve deniz kuvvetleri Incillz kud· 
...,..,lbal aalatmM1Ba uik obn111· nldl •• Lonclra Bü-nL EH==, Bola Sa_._:yı ret ve milmettyle elele verince öyle itikat ediyorum 
t..r. ı- -v- ı- ki, Yakm Şarkta ve Akdenlzde deftmh bir ıulh em-

Btlten balan temin.._ AmD Fethi Ok,. Bü~ 81'İtaD7& dinl.,;dlerine niyet altına alınmıfbr. 
a..,... Blrlltt tarafuMlaa ı.tenea hitahea, İqiltent ile ,apdan Mhf'D""na dair Her lld milletin tam bir ltllif halinde olduklarına 
llattekat.ll17etba temla ol••Mlıiır. olmak üere, bu "'8• raclJocla inıilisce bir ve birbirlerine kup tam bir itimat beel~leriDe 

Anlaplan ......... Yai79t f11 hitabede w.......-. mutmain1m. T6rt ordusu her zaman In,WZ ordusu-......_.edlr: Fethi Okyar demlf*lr ld: nun kıymet ve teeaatinl takdir etmiftir. Diler ci-
ı.,n._. •lktmetl lloskna Ue 11

- Yeni Tilrk - 1naWz ttlllfı ha'Jrlnnda Ingiliz betten Londra'da ikametim esnımnda beuimle &6-
~ alukerelertle ı.tlk · l'nn· dinley.jcUeriJJe Ankaraclan bir kaç kelime hitap et- l'Ü§IDÜf olan bütün ın,wz zabiUerl memleketimin 
._ • Raa it lteraberlillnl tuld Ana· mek fınatmı ~ulduğumdan dolayı memnunum. ordusu hakkmda gayet takdfrklrane Hun kullan-
~ laauetmek latemlf ve •- lpa Türk Ciimhuriyetinl ın,lltere Kralı nezdlnde mil· lmflardır. Iqllb halla, eminbn ki, Atatürk ile onun 
""i taraflı kuph1dı yardım maalae • teadclit seneler tem.ı1 etme1r f8Nfin1 ihru etmif ... kudretli ve pUlat ha1etl IlllMlt IDönii'nün idaral 

fi EK 
Allah Seni 
inandırsın! 

Yam1: B. FELE&. 

B lr dltlrt plslkolojlsl btf.ula 
ve •-• Wr .. ,u ......... • 

lede tabi7e ettim. Zqtlrder nr; 
antllsl para urfetlemiJ'or ....... 
nm sarfettllhal de ı&rm•>W· YW 
1üm•aa sirmek fusatıaa .... 
1talanm111er. llauu aı..k ifla '* 
çare an1er ve •-• ........ W 
Hl 'para sarfettllhü ulatmakta k • 
hQ-or. Anuna ıe.Men briaala ..._ 
111.tarma elarak. 

• -Ne li1Jl70n- 1tlnııler. a.11· 
te JıUa Ml ABU teai bwa41m1a ~ 
pil .. ı.lr yerde .............. 

• npa elll llrabk IPI ~ 
Tirit p111170namın cıllf ,.,..,.,._ - Çatla• ... .. 1 
fle 1Hqrafmıa1 fclflJGll N.,., - Yek! ~ _.. ..._ ıRıl lt-
flalil Atq milli la7tlletimbıl• 1d 1pnes. ..... ba7ü ü10. Mmr . . ...... .......... ..,. ........ 

Nevyork Sergasınde t1e1a1 ... 11rap. o.ı.-a isti. 
' -l'ulake,ıtelmapm. 

- Ne ll7ltlyornn 7ala.t BlB .._ 
Yugoslav ... w. ._.1ar. llerlfe ... •s••& 

P A ld 
OnMla pbk, pttlk ..... . 

avyonu f ı ı sar> a - katlar ... nn., - .
BeJcrad, 21 (A.A.) - Nevyorktan ,.._. nna ••f IiM icWI- lw • 

Ml.ııı • .n.ııuw- ..rA- '---1-n ... 1 N pail7a, ... M7le ... Piti alda. ... 
.......... -.u- .-... ,_,,,___.,,, tv· Jlıl lln ....... ........ 
york ierp1lldeld Y~ paVJO- _ T..- ......... . 
nunun ldlpt remai, Y~umı -Çeaık • ._ w lleılf 
Nevyork teflr1 Fotlch, NftJOl'k bele- ,_. ... _ Ma4':. Wr '9tllil 
diye reisi Lapardie ve bu mOnıw- V • ,,.. 
betle Amerikanın muhtelif mmtaka- -.. arıalf ısw vutlır. Blllrlm. 
larmdan ıelmif olan Yupalav ıpu- lllr ...... 1tir ._ atla • _.. 
haclrlerinin husurlle a-1-....,... te tf.ulr. P--. ....... wt.ıl • 

y r~ ,er. EYbal ..._, ....-? Bul W.. 
Nnyor'lr belediye ~ 811'}>-Bır- .. ,_.. •tr bt halı ı ....... mlf 

vat lilalıı ile bir nutuk aoyledlll lfbt 0 ar .. ... 
l'otich ele bir nutuk irat etmı,tir. - E..t! 

Her iki hatip, YuıosJav ve Amer1- - .._.. ld bt u,m11f. Ylrlr • 
kan milletlerini yekdilerine - .. bil, eYÜ .... ceaaette ...... , 
yan kuvvetli dostluk rabıtalarına ip- Parkı••-•· Vallah pek l:rl 1rll • 
ret etmiflerdir. mberaa .... lllk ... ~ .... te.I •tluken etmekten ~lftl. ti bir Bfiyük Elçi nfatlyle iki memleket aruındaJd altmda TGıtdte Cümb~ taldp ettlll diirOf& 

~·ald M. DaWier'nln 'ba lf münuebatın böyle mesut bir tnklpfından bllbam ıdyuetl tuvtp etmlftlr. Bu ..ı,u.t, ~iltlerlne ... .. 9/ı•• ut ....... 
-...., laarpidEh 78Nllll ......... ~ ~inim bütiln va~ bu meı~ dabt ve milletleraruı lhtiWların 8Ullı 7olu ile hal-

tllrt Pft - ........... . 

~ zeınbılaı ~ .ı ... ıv-. rete tamamen 1ft1rak etmeldedlrler. Hatta ..._ u.- ıı ......._ ba•11e ..ulıebllir. Biiyilk Bl'ltanyamn czA;w;ia • .. , 
..___bnll 1 1 lııiıfttı taldn Mti... dil- ~T• - am11111I ~; .. :~_::a· :,: .. _ .. ~':...~t1:0..e-- m1.w-ı.v- -ı.ıı ... ~m..-ıAiu~..ıu... MJ•a.,daı'"&"agllıı;~ '"itıi1mla nw:m-gu !! .... PW~~e v~ "11,ı urnnucımi'eınYRT~uret-

~., .,,.. -•ar ... m1ftlt'. ı-. ta1cdtr etmekte ve Büyük Brttanyuun aon buh- Ankara, 25 (A. A.) - Maliye Ve- - Zeacm 'ft ttf ım! <>ıı 
.. ......__ ea ltlrlnl mldafaa ytldntlen Bunun lebebl l§fkhdır. O da ltlWın gayesinin randanberi medenı,etl bir fel&tettea Jmrtannak 1- kiletlnden: ... 'lliı 1Nıhtit nnnea. 
.;:-7• ile hube slrtttiil talrdlNe Akdenizde IUlh ve emniyeti t.ı. etmekten bqka ç1n earfetüjl cesunne P.Yretle.re ba.riuhk dlQ"- 1 - KIUr.eDeflerın *'il nmJerl. - Y.-ı.tı .U., 6r .... 
.... ~.de Mrlt~ mtlalheret et • bir f8Y 0J1DNM11dır. Her iki. memlekettn bu deniz- maktadır. ~ 1.._~~~ olu 1'12-1 
......_~. 0n-1p. ita 8~ dnlet de de bayati menfaatleri vardır. Bu menfaatler ancak __.AR" - -v-- kai1ı yata- - Gll-11"5bt ~ aı.,. 
-~ tamanıbiuu taahhlt ede- sulh ve emıpyetin hAtim olmuı auretl)'le muhafaza /,..,,ı7e1 teltlilıelenl .. AotUhii)OI' racaklan paralarm JDllrtanm, .u.rtn- ı...... ~ elll ldtlllk Wr ..,. 
~ara •a tlç devlet Litvan7a;ra olunabilir. Her Od memleket bu büyük mllU ve bey· Bu miiftetek pyret1er aruında l'nınunın da Bü- deki makbuzlara mm.caat etmebl- fet vent . ...._ ...... Wr 11• ••• 

t vereceklerdir. nelmilel müııakallt Ahuından alınacak lstlfac:lele- yük Brttaııy& ile !Delılılni tepik ett1llnl görmekle dıı derhal anlıyabilmeleri maksacWe nNı. Saaa ... ,.ıia? il• ..ı.ta 
'4. latonya ,.-.ı 41fer B a 1 t ı k rfn herkae pmll ohnuını arzu etmektedir. lbbat memnunu ve eminiz ld, SoV)'et ittihadı ile devam 2184 uydı kanunla ihdas edilmif bu· lan, • •V)Vla naJetl. g ..... 
~lerine teminat veımep ve menfaatler böylece ayni olunca Od memleketin etmekte olan müzakerat o memleket ile dahi tam lunan veril eOr.danlen her mal un- ilik. 
~ Sirillmi:reeeii ulaplıyor. bunlan ko~ ve ieabında b•ktmtyet veya hayif- bir alapnaya milncer olduktan aonra b.._ milf- dılmda bez kaphlan 20 ve mefln - Bata olmMına mı? 
"---~tvu1UJD bndlti turnm ıizlik tefebbüalerlne bqı lulhü muhafaza etmek terek IUlh cephemiz in1aniJ9t1 bütfln korkulanndan bplılan SO kurup •tılmattachr. - Biç iman haYJuüa ... • 
~-.uq._ ı.. devletlen ...... • için tepik! mesai etmeler1nden daha tabii bir fe1 kıutancat ve her hanct bir tecavilzfin muvaflakı. 2 - Borçlu tarafından yapılacak lar ma? 
~ kuaati •llktbn ılnaelıı: • tasavvur oJummas, ,..um fmk,Dmı bir hale koyacak bdar kuvvetli o- tMlimat için kendilerine •)'ftea- mat - N-1 ltaalana ......... .... 
~ Aorapa ..ılellne miipterel Aiwt 'lllcaktu-. buz verilmekle beraber t.Glmat bu li)'Or? 

~~ ulyet ı.a merkme oldap Aft. BüsnWılyet uh1bi hiç bir m1llet1n, tecavüz nl- Bununla beraber, bu JnHlıı--a bftireceJW- n- cüzdanlara da kaydedilir ve her ~ - Yalla! 8aaa • Wha? ..__ 
~ ltalanu iL Malaky'nla yetincle veya h•ktmt,et emelinde ,.ı--- ı.ı .. ı..ı- _ ... ._ ... ,,... ........ kellef vergi cO.zdanJarındaJ kayıtlar para nr JIUL •---.aa-. c... w- . 
~ ti ~rı ~ uu rada, bütün mWetlerin ve onların liderlerinin ""·-- lada .....:-1-1 -·..y- ..-llllla 1• ihuneal &serine ual•pna· devletin Avrupa sulhüne yapdu bu müftenk htz- ~ veaaMNU& ödedllhd ispat edebilir A"' aYU, • 
._. kanalıea ... ltlt etlileeelbae Jatik • meti taclJkten pr1 kalnuyacaıuu annederim. l'll- k• için IUlhtea daha bü.,yük bir menfaat mevcut 3 - Cüzdan a1m.ıc: milkellefler _ 8flae destma 1tnl ,.._ .. 

ı...1110r. haklta bu tefriki mesai herkete açaktar. Bir çoklan- olmad!tuu ve hiç bir arul ilhakı emelinin, ıuç bir için mecburi dellldlr. Ancak bQtün der .ıT 
~tdla eeplıetl h tekflde tebnunUI nın aulJı taraftatı olduldan klcllemnuı ifltildJil nyuJ ihtira ~ - bunma bapnla- tiorç ile t-llrnatı bir arada Pferen - y..._ .. lls mi? ..... 
lılt ..;••at ve teeavtb slyuetl kati nralarda her hangi bir 1erf(lzeft ~uetlnden W:: ~ fam muhal olarak bbul oluna bile- bu- :n ciladanlar b67ilk bir kolaylık te- ._ as- p•ı•ı ....._ ......... 
..., be yiyecektir. kötü mıellerden beri oldulu dünyaca ınaltlm olan •-u harbin ,.t1receii muhakkak olan Zecaatleri ettlllnden her boı'Çlu Yatandaf ...__ a apk ...._ ..._ .. • .._ 
• -- ild memlek~ tefriki meailine lbefUm bir mana ve bbmetke bütiil) medeniyetin yıkılmamnı t4'1'fl ~ •hnmaa .fq4ala oldDla - .... - .. ..,.. ,..,.... _, 
"'llhaycla Bir 1... atfedilmesini m6fkül görüyorum. edecek bdar bO)'Ok olamı;aeaaına tamyacatdan il· ve arzu eden vatand8f1arm bedeli - Ya,....! He 1alaa il 1119 • 

·11 m1dJni ifade etmek ilterbn.,, muJtabillnde mal ~ ala- 11m. 7 

Neferi lfr Japon --~::-:-------:-:=----~...;..._-r=:..=;::=--:==------- bilecekleri te1>111 qtunur. - Vallahi._, • ...,.. a. ~ 

~~>~·- Çine Batan Tahtelbahirden ltalyanlar ;~-:.:.=-..:==.: 
~ deniz kuma""am,bir fnıtlla Yardım 33 Kı·şı· Kurtarıldı 1 - .,.... - ....... .... ~·neferinin bir Japon zabıtmı spanyaya ... yabn .., ............ ..... 
~ tercümanı yaralamuı ile ne- y 1 k cu.b mqa? ~ ..... .... 
~ 1an bacUteyi İnlUiz apı ac:a " T .... Gta .................... • S ..:inde ficldetJe pro= •••111e1 •---• • Anza Daha "'..... op Veriyor Wr..,. b•·-· .-ra .. ...._. ~. Centm., 2S (A.A.) - Çin- .ıa- VRllle daa tlefa7ı ............ 
~in, bir tngWs Babrı, poıı lhtillfı b•kkındaki müzakere, 26 Kitinin Öldi&al: A19L..d. Roma. - Bitma ••-. O.U. ..,.. 
.... ~ bir İngiliz mü~ dün tanzim .,. Çin .mfnu11fll ~ ....,,. ... .-yor 2S (A.A.) - ltaıpa Lejyo- lıltmea. .......... ,.. tek wne 119. 
~6:sauu himaye etmek :::!.1yı. dan kabul edil.mit olan lld karar .u- n.!ı~>odE, ~ CA.A.) - Squalm ele- ziine ~. :ı_1er1topı:-yı t.erbttikJıll'i a- ._. lan7..._. Bafftıe lClllu .. ._, 
~yııı k81'f111Dda ttin Pootunı· reth>in NJe konulman nret.ftl• bu- içinde J:9 -. dün IUt 18,te ta DaJııç çamDın denls altındaki tık deceklıerdlr Le l'ran1röya teallm .. ,.... ..... ...._ .__ ... .... 111. 
'lr.raya çıkanJmuı emamnda vu- ıGn hitama erecektir. bir Wılil9e ~ ~uta balde (lç 88Yabatlnhı her biri, iki ... ı ele. lerlne ~:lerf ..... ...._ Dalıa ...... Wr ...,. .... .. 

l. lebnit oldµtu söylenmektedir. Birinci brar NNtt, ceml7et ha- Talallliy• ~ lndirilmtfdr. vma etımftir. polide nakliye vapur= ~~ ... Bnlık ..,_ ell llı.aıls .._ ': 
~~ menabilnden alınan haber- l1Jldan olan bütün devlejlere Çine ıemJsl bllh ~u indiren l'aleoR Son hPfinde ctaı,ıç çanı, 150 ka- mıftır. ~ .. - fella" • ,_.._ ........_ 8eua ili 
~'löre, İngiliz Bahriyelileri, hall· ferdt ıurette her türlü yudum J•P-~ •• 4enlaaltı a-ıileriDf dem derlnllkte kablolara tala1nıqtır Bu Je ~ Ohmlt ...... "eW Dn,I 
~ Pootung'u tahJıye etml§ bu- malan tavatyesinde buhm~tadır. vapurdur. için teçhiz edllmff bir J>alcıçlar, çam kurtarmak lfln 4 ~ zar jyonerlerin ilk kaftlest. .,._ W. ....._ 
~tadırlar. l:suen oÇen Ddnci Dmm ayında ela ~ at bOmmab bJr surette çahpnf)ar- ıünG Caclixde vapura binecektir. .... .. h .......... takdir lcla 
~a, U (A.A.) - Uzak Şark böyle bir karar lureti küul edllmif Jflchola ile ı. .. ~!_841 ~ te)Qlen cbr. Bu eanac1a mürettebattan hayat- tir. 5 A1ıDan gemisi, Alman Mtll4 ._.,. )'Is in .....U 
~~ 1ncniz donanmaın bat- idi. memuru .,. --ıT9 NezaretinJn bir ta bulunan l ldfi ile çan içinde 1nm1f rini almak üzere VJao UmeaınM de- - ... •il•! 
~ Japorılaniı Banpure a- lldncl karar IUl'etl, .ıvn abaltnln Nlcbola .!:n~· . oJan bit Jdtl W'dalJ& Nıbtl•n gıb1 mlrlemiftı,. ~ helb lçlD _,. - ..,..,..._ 1ran1..- a.. 
'l ~-~ vapuruna dur, emri- havadan bombardıman ecHJmesfnl N-ıafll ne diler iki ka~ J.etmen birbirine IU'llmıt bir halde obijen ton ve mWıtm m8ttarcla dıt9 ~ ,_ .....,. .... ...._. lra,u.r. &la-
't tct;~ ve tabll7etbdn tetld- pıot.esto etmekte ve cemiyet au.uı- dukluı lü.t 1 1Ubayın ut ol- ft helium De ten.ıfiil ~ IDlf olan bu ....._ •vet .... Bilenir. a. .,. 
~ ~ vapura zabitler ~ dan o1nn, olngıan bltüıı clmetı.rf bulanan -.: nln inç taratlnda Ceman 33 klfl kmtardmıf&ar. a~' yarm Vlpdm • • ~-....... 
~ •pon müımatı neıcltnde fld· Japılaclik bu kabm bombudımaDJar ..ıa m11haktQ ~ttenon De 28 Squalua'cta b1mıt olan cUlel' 38 iri- • -KapaCqt • 19paealf 
~teato etmlftlr. NıkkJnda konseye bir' nıl6DMtt ver- m ~ Uf olduJrlan. flnln ölmOf ohnalan ıaubtemeldir. - Ne P!*ü .. IAf .. nW 
~ name, bu bapta fuhat ı.- mete davet qlemektedlr. Tahtelbahir· IDflrettebe Donanma )'übelt Jwmaıic1anı, fe- Albay Collet Al*arad• Çoeak ti•ı llJll7919aa. Pan ,ı,. • s -:ı=balde bu kabil hfdi. Çinin bir anket ~- Çl- )'atta bulPDq. 80n leldz ~ --~ cwtlerlDI IU 7iisüne Ankara, • (A.A.) _. l'rıime - ..... Para ....... ... ..._. 
' etmeme.ini Wla ne t6nde.rlhnesl smetlntleJd ta1ebf, lam llnirleri 'botandırab en ... çıb""a Jcln bu .._ı..ıa fecir VÜtl RataJda)d ~ Albe mıl 19r llM .,......, ..,... ,.lr. 
~. nmn itlbare atınmıl&lr. p'lrbtll bir PJfttten ilecek n-. Wav. ite haf)aaılanm daJ8ıçlara kaç lihi k im t Qzue ~!rollet, bir - ValWaı .......... 8ia -

IOnra • ,e. emretmiftir. mittir. ~ • uan ıeı. •1r fq. ,.,.,..,._ 11111, ... ._ • 

<L4tt.n '9;fa~ Qeflrhda.) 
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1 4 ncü Parti Kurultayına 
Verilen Halk Dilekleri 

Yerine Getirildi 

.M. ah keme ı er cı· e - İngilizler 
Rumenleri 
Yendiler 

. . . 

Bir Olüme Sebep Olan 
Şoförün Muhakemesi 

ingiliz milli ta!um1 Yugos -
lavyndaki maçtan son.ra Biıkreş 

ANKARA RADYOSU 
T ürkiye 
Türkiye 

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

Radyodifüzyon Postalntl 
Radyosu Ankara Radrosı1 

D alga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 J{\\'• 

19,74 m. 15195 Kes. 20 J{\ 

Cerrahpaşada Celal Efendi soka
ğında 39 numaralı evde oturan 1333 
doğumlu Bursalı Ismail oğlu 7322 si
cil numaralı şoför Ihsan Yazıcıoğlu 
Martın üçüncü günü sabahleyin Ka
rakbyden Tophaneye giderken oto
mobili Lea isminde 65 yaşında bir 
kadına çarmış ve olümüne sebep ol
muştur. Sorgu hakimi o vakit kendi
ni tevkif etmişti. Asliye Birinci Ceza 
Mahkemesinde dün duruşmasına 
başlandı. Davacı yerine lspiro oğlu 

Niko Moya isminde bir genç geç
mişti. Olenin oğlu olduğunu söyliı
yordu. Mahkemeye istida ile müra
caat ettiği için reis kendisini dava
dan çıkardı. Sonra Ihsanın sorgusunu 
yaptı. O: 

lı bir kadının yolun sağından soluna 
geçmek istediğini gördüm. Fren yap
tım. Durdum. Kadın geldi. Otomobi
le çarptı ve düştü. Sonra da kalkarak 

kendi kendine yoluna devam etti. 
Ben de çekilip gittim. Kadın herhal
de ya sağırdı, ya kör veyahut dal
gındı, dedi. 

K ararnamede şoförün sür atle git
tiği ve kadına çarparak öldürdükten 

sonra da kaçtıgı söyleniyordu. Uç şa
hit d inlenecekti. Bunlardan yalnız 
bir isi gelmişti. O da hadiseyi görme
diğini .söyledi. Bundan sonra suçlu-

nun avukatı söz aldı. Müvekkllinin 
tahliye edilmesini istedi. Muhakeme 

duruşmaya gayrimevkuf olarak de
vam edilmcSlni kararlaştırdı ve gel
miyen şahidin çağrılması iç.in de mu
hakemeyi başka bir güne bıraktı. 

tc Romanya miJH takımı iic 
karşılaşmış ve maçı İngili7.ler 
2-0 kaznnmıslardn·. 

İngiliz milli tnkunı A \'rupa
da ilk karşılasma ını İtalyanla
rn, ikinci maçım YugosJa ,·lara 
knrşı yapını hr. Bu mfüıabaka L:: iiçüncii oyunlarıdır. _I 

Ankara, 25 (A.A.) - Dördüncü ı Janmı:,ı, diğer kısmının da fşletmeğe haıır
Büyük Kurultayın tesbit ederek va- IıklarJ ve ctildlerl bltlrllmek üzere çalışıl
zife halinde tevdi eylediği işlerden maktadır. 
ve Parti programının daima devnm 2 - İş kanunu çıkanlmış ve bunun tat-
eden h ""k'" ] · • t tbik blkatını kovalamak için İktısat Vektiletin-

.. u um crı.nın a atından ol- de kurulnn iş dairesi faaliyete geçmiş bu-
mak uzere, Beşınci Kurultaya kadar lunmaktadır. 
geçen dört sene içinde başarılmış 0 • 3 -- Devlet pHinları mucibince kurulnn 
lnn işlerin umumi hatlar halındc fabrlkal, r: Bakırköy bez fabrikıısının tev
hulasası şunlardır: sil, Kayseri bez fnbrikası. Nazilli basma 

fabrikası, Ereğli bez fabrikası, Bursa Me-
Adliyed e : 

1 

rlnos fabrikası, fzmtt kağıt fabrikası, Gem 

S d• K 1 • . . . . lik Sun'i ipek fabrikası, İsparta gülyağı 
a 1 arsan zmıre l - Hfıkımler kanunu, hakıınlık ve fabrikası, Kilkürt ftıbrlkası, Zonguldak sö-

Gidiyor ~Oddelum~mlllk m~slkeklerlnl kor\Jyacok mlkok fabrikası, Cam ve şişe fabrikıısı, 
e mensup arını mcs e lerlne daha bUyQk Pll"lar mucibince kurulmakta olan falı· 

Bu hafta Ankaranın DemirsporJ nltıkn ile ba[:lıyncnk şekle konmuştur. rlkalar: 
Ateşspor ve Doğansporla ~illi küme 2 - 936 senesinde kabul edflen meshud 
karşılaşmalarını yapmak üzere tzmi- suçların mnhkeme usulüne dair çıkan ka-

id nununun tatbikatından rnllsbet neticeler 
re g ecektlr. Futbol F-:xicras~onu ve tııydalar elde edilmiş ve bu kanunun 
gördüğü lüzum üzerme, İzmir. ha - Uıtblk sahnsı 1938 sent'slnde genlşletiler"k 
kcmlerini kontrol ettirmek üzere ha- ağır suçlulara da teşmil olunmuştur. 

Malnlya bez ve iplik fabrlknsı. Karnblik 
demir ve cellk fcıbrlknsı, KarnbUk boru 
fnbrlko ı. İzmit kftğıt !abrlkcısının te\•sll 
"ikinci kfl)tıt fabrika ı", Se1Hlloz fabrlka"ı, 
Hllmızı kibrit fobrlkası, Silperfo rat fab
rikası, Klor fabrikası, Sıvas çimento fab
rikası, İzmit kaolın fabrikası. 

81,70 m. 9456 Kes. 20 J{\\'• 

Cuma, 26. 5. 1939 

J2,30 Program, 12,35 Turk müzfği (Pi 
13 Memleket saat nynn, njans ve mete
oroloji haberleri. 13,15 - 14 Müzik (Sc • 
fonlk mUzJk - Pl.) 

18,30 Program, 18,35 Müzik (Opere'· 
ler - Pl.) 19 Konuşma (Hııftanın spet 
sen·lsi) 19,15 Turk müdği (Fasıl heyet 
20 Memleket saat ayarı, ajans ve met& 
roloji haberleri. 20,15 Türk mlizlği: 1 -
Osman Beyin hil:r.zam peşrevi, 2 - Mıı· 
sunu Osman BeyJn hüzzam Ş. (Neşeyabl 
lOtfun) 3 - Etem E!cındlnln hlizzam Ştll'' 
kı: (Eşki ceşmin) 4 - İsak Varanın bilı' 
zam şarkı: (Bilmem bende nasıl) 5 -
Ahmcıt Rasfm Beyin segah şarkı: (Beni 
sen nemsin) 6 - Ayaş tOrkusü: (Ay\• 
çiçek açmış) 7 - Sadettin Kaynağın rntı• 
ha;yyer şarkı: (Seni ey dil) 8 - Sadettlıı 
Kııynağın muhayyer şarkı: (Adına aııd 
içerim) 9 - Lemlnin uşak şarkı: (RU' 
hunda buldum) 10 - Lcmlnin uşak ~~ 
kı: (Nefor çekdlm neler), 21 Konuşı1l • 
21,15 F..sham, tahv!Hit, kambiyo - nuıcııt 
ve Ziraat borsası (fiyat) 21,25 Ncs<' 
plıiklar - R. 21,30 MOzlk (Riynsetıcnrr· 
bur Fil. Ork. Şef: Praetorius) ı - Er· 
manno Wolf - Ferrari: Dlvertlmento ıte 
majör, op. 20. n) VarinzJnnl su un tcı11• 
caprJccloso, b) Cnnzone Pastorale, c) S ~ 
clllnmı, ç) Final, Rondo. 2 - Adnan Sıı> ' 
gın: Divertimento, 3 - Claude DebuSSf 
La mer. n) De l'aube a midi sur la nıc!' 
b) Jeu de vaggucs, c) Dlalogue du veıı1 

et de la mer. 22,30 MUzlk (Melodiler 
23 Son ajans haberleri ve yannki pro · 
r:ım. 23,15 - 24 Milz.ik (Cnzband) Pl. 

- Bay rei sben yolun sağını takip 
ederek gidiyordwn. Korna da çalı
yordum. Birdenbire gözü yerde yaş-

Mühür Taklit 
Ederek Para 
Çalmış 

Avukat Nurinin katibi Enver Fıka
raperver Cemiyetinin ve daha başka 
müesseselerin mühürlerini ve bazı ta 
ınınmış kimselerin imzalannı taklit 
ederek Fıkarapervcr Cemiy etinden 
paralar aldığı için tevkü edilmiş ve 
Ağırccza Mahkemesine verilmişti. 
Enver muhakeme esnasında reisin 
suallerine hiç cevap vermemiş ve 
mahkemede akil vaziyetinden şüphe 
lendirecek hareketlerde bulunduğu 
için de adlt tıp işleri müessesesinde 
müşahede altına alınmasına k arar \·e
rilmişti. Dün muhakemesine devam e 
dilecekti. Enverin Bakırköy akıl has
t anesien gönderildiği -ve müşahede

nin bir müddet daha gecikeceği anla-
şıldığı için..m_µhnk alık t:\ln.ıı. 

Madamı Bağlayıp 

Evini Soymuşlar 
Recep, Radol, Kiryako, Dakoş ıs

minde dört kafadar evvelki gün ge
ce Fenerde oturan Madam Rabako
nun evine girmışler, madamın ağzını 
mendille bağlıyarak evde yükte hafif 
pahada ağır ne bulmuşlarsa aşırmış
lardır. Müddeiumumilik dün tahki
katını bitirmiş ve suçluları ikinci 
sorgu hakimine vererek tevkif ettir
miştir. Tahkikat derinleştirilmektc
d ir. 

Mahlieme Salonunda 
Karısını Öldüren 

Halilin Muhakemesi 
Diın Ağırceza Mahkemesinde uç 

ay evvel Patih mahkemesi salonunda 
karısını tabanca ile öldüren Halilin 
muhakemesine devam edildi. Suçlu 
kendisini müdafaa ederken: 

- Ben karımı zina ederken ya
kalatmıştım. O gün muhakememiz 
vardı. Mahkemeden çıkarken bana 
hakaret etmişti. Kendisini öldürdüm. 
Diyordu. 

Mahkeme bu müdafaa üzerine As
liye Uçuncü Ceza Mahkemesinden 
zina davasının durumunu sormuştu. 
Di.ı.n cevap geldi, okundu. Mahkeme 
suçlulardan birisinin ölmesi üzerine 
davanın sukut ettiğini bildiriyordu. 
Mi.ıddeiumumi dosyayı tetkik için 
istedi. Muhakeme başka güne bıra-
kıldı. # 

Bir Ağır Yaralama 
Bakırköytinün Telliköyünden AH 

isminde bir genç arkadaşı tarafından 
bıçakla ağırca yaralandığı için Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır.Ta 
bibi adil Enver Karan yaralıyı mua
yene etmiştir. Müddeiumumilik tah
kikat yapmaktadır. 

larda biraz mübaliığa \'ar gibi geli
li~ or. 

- Ekııil'•i \'ar, fodası yok. Allah 
se•ıi inandırsın, herif Pcndiğc gitmek 
için tren tu turor, tren. Kı~ın oturdu
ğu eve de tramvay tutacak d iyorlar. 
Stın kimin e\•ini soruyorsun? Azizim. 

- Mazhar Osınnnın! ... 
- Ala~ ı b ırak. Ben sana ne diye 

geldim? H a! Aklıma geldi. Uizim 
mutemedi bulamndını. Bana yarım 

l iran \'arsa ver ene! 

kem komitesi azasından Sadi Karsa- 3 - Ceza kanunumuzun bazı kısımla
nı Demirspor takımı ile beraber İz- nndıı esııslı değişiklikler yııpılmak sure-

Aıallıdakl yaz ı l ı fabrikaların da kurul· mire gönderme~·tedı'r. Ulo devletin iç ve dış emniyeti geniş mil:-
'A yastn mlle;yyldelerle takviye edilmiştir. maaı mukarrerdir: 

Güreıçiler Gittiler 4 - Bir çocuk ıslahancsl yapılmıştır. Bakırköy bez fabrlkıısının ikinci tevl!ll, 

D ••kk ""' Kendir ihzar fabriknSl, Ateş tuğlası fnb-U anını Ankarada yapılacak Türkiye hi - Maliyede: rlkası, Motör fabrikası. 
rinciliklerine iştirak edecek olan 1s- ı - fmklln elde edildikçe mükellefler 

Müşterisinin tanbul güreşçileri.dun öğle treniyle lehine vergilerde ıızaltmalar yapılmasınn Ziraat işlerinde: 
Ankaraya hareket eımişl::>rdir. rağmen memleketin gittikçe inkişaf eden 1 - Buğdny kanunu tnthikatı her sene 

B V k H ihtiyaçlarını knrşılıyncnk şekilde bütçe ge- dnhn ziyade genişlPtilerek memleketlr. 
aşına .l l mış aftanın Maçları HrJnin orttırılmasına nıuvaf!aklyet hasıl buğday istihsal ınıntakalanna teşmil edil-

B h r olunmaktadır. 
D .. S l U a ta cumartesi giinü T<ıkslm mektcdlr. Yirmi alım merkpzi, dört sene 

un u tanahmet Sulh Birinci Ce- t 2 - Vergi matrnhlannın milmkOn oldu- 1 s adında Fenerbahre V f ·1 çlnde arttırılarak altmış bire çıkarılmı"-za mahkemesinde bakkal ıırehmedin ı. e a ı e pazar ğu kııdıır safi irat ve vasıtalı esaslara fr-
ı~ gt" .. d i T k · tır. Keza beheri dörder bin tonluk milhll'"! 

d ınu e Y ne ~ smı stadında Ga - caı hedefi gözönilnde bulundurulmakla otur uğu dükkanı kafasına yıkan ma 1 merkezdeki siloya iUlveten bin ile on bln 
nav Sallhin muhakemesine başlandı. atasaray - Be~iktaşla milJj küme beraber, vergi kanunları; ameli ve tatblkı tonluk arasında olmak ilzere on bir silo 

Şikfı karşılaşmalarını yap:ıcaklardır kolay ve milletin tediye kabiliyetine uy- dahıı insa edilmiştir. 
yetçl davasını şöyle anlatıyördu. F V f İ · gun zihniyetle tekamül etUrilmektcdir. 

- Ben Salibin Küçükpazardaki ener - e a maçını zzet Muhit- 2 - Orman ç!ftllltl pulluk fabrikası tev-
dükkanında kiracıyım. Kirasını da tin Apak, Galatasarap • Beşiktaş Maarifte : si edilerek geçen yıl yaptırJlmış olan on 
muntazaman veriyorum. Icar muka- maçını da Nuri Bosot idare edecek - 1 - 1036 - 1937 de ilkmektep miktarı bin pulluk göçmenlere ve kombinalara \'e 

1 • B tir. 5960 iken 1938 - 1939 da 6171 e çıkml8, talip olan zürraa satılmış ve dağıtılmış-
ve emız var. una rağmen Salih be-ı talebe sayısı 1936 - 1037 de 711,728 iken tır. 
ni dükkandan çıkarmak istiyordu. Oğ Gül Kupası Müsabakaları 745.844 e çıkmıştır. 
rendiğiıne göre daha fazla kir a veren Gelecek hafta FenerbahC'e S L..ı.dm- 2 - Mevcut köy okullarımızın ihtiyaç-
birisi varmış. Ben çıkmadım. Bir ge- ton çok eksik olduğunu ve bu işin dııha 

da üçüncü ve dördüncü kategor:ıer omell "olda g" uı · ı ö " u d t t ce Salih yanına beş, on işçi almış, • ., n ur mesın g zun n e u an 
için Gül kupası müsabakaları yapı _ Parti programının hOkmUne uyularak, 93;; 

3 - Ormanlıınmızın fenni işletme, i
n'lnr, nrttırma ve koruma işleri ehemml
yetlP- gözlSnOnde tutulnrnk bu islerin ln
klsnr ettlrllmesine ait tısdblrler ıılınmış, ü
zerlerlndc çalışılmakta bulunulmuı;tur. 

geldi di.ikkô.nı güriil güriil yıktı. Be- yılında eğitmen usulil ile tam de\•reli ilk· 
· h lf kt K · lacaktır. İstanbul atlet ı·zm · 1 v r · · l · nı ay zarara so u. endısine ce- aı;ın.ıgı mektep ııçılqmıyan köylerde köyliiyil 0 • ıcaret lf erı : 

za verilmesini, zarar ve ziyanımm da müsabakalara iştirak kayit müddeti- kutmaya teşebblis edilmiş ve bugfin muh- 1 _ Parti programının talep ettiği 
hüküm altına alınmasını isterim. rü "k' · d k b telif kBylerdeki eğitmen sayısı iki bini, 0 • "Memlekette kredi faizinin ucuzlatılm!\Sı _ _ ,__ .._ ayın ı ısın c apayacak u t.ıırlhe kul sayısı bin dokuz yOz elliyi, okutulan 

- Dükkan zaten maili inhidamdı. - -Yme ·oy seraıtıne uygun vasırnı 
mek hnklkmı kaybedeceklerdir. d k kö ı d Kendisine çıkmasını teklif ettim. Çık ve köyler e çalış:ıcn ·y çocuk arın an 

Lebip Ameliyat Geıl!İrdi ilk okul lSltretmenlcrl yetiştirmek ilzere 
rnadı. Ben de tehlikenin izalesi için ~ muhtelif yerlerde bu tip öğretmen okulla-
dükanô.ı yıktım, diyordu. Fenerbahçe müdafii Lebio u:r.un rı acılmıe ve buradııki talebe mevcudu 

Hakim şahitlerin ve bu arada be- zamandanberi ayağından sakat bu - GOO ü bulmuııtur. 

lediye mühendisinin de çağrılarak lunmaktaydı. Doktor!ar son mımye- Nalıada : 
dinlenmeleri için muhakemeyi talik 
etti. 

Palto Hırsızı 

Mahkum Oldu 

nede ayağından ameliyata lıiıum 

göstermişler ve dün kendisine ameli

yat yapılmıştır. 

1 - Dcmiryolu inşnsı programına devam 
edilmektedir. Bu sene programın bu kıs

mı Erzurumn vnrııcaktır. Progrnma yeni
den eklenen İrnn ve Irak hudutlarile bir
leşme işine de Diyıırbakırdun boşlanmış, 

bu kısımdn dıı önilmUıdckl sene içinde 100 
kilometre ilerlenmiş olacaktır. 

işt,t ~ıkarılan bir kanunla ve kurulan kre
fecıllkle knnunu mansusuıııı un un.au "'" 

cadele edilmektedir. 
2 - Memleketin ekonomik faaliyetine 

ait resmi "konjonktilr" tetkiklerini yapa
cak bir merkez olarak kurulan "konjonl:
tilr" servisi faa1lyetlne devam etmektedir. 

3 - Ziraat Bankası, son Ziraat Bankıı
sı kanunu ile sahipleştirilırlis ve progrıı
mın Ziraat Bankasına kredi hususumla 
tc\'di ettiği vm:ifeler, çıkarılım kanunlar 
dairesinde tatbikat yolunu almıs bulun-
maktadır. 

Aydında Bayram 

Türkiye için 
Radyo Konseri 

Moskova, 25 (A.A.) - Voks ceın" 

yeti ile radyo komitesi, Türkiye i ifl 
26 Mayıs C~ma günü Turkiye sanU
le snat 21,15 te bir radyo konseri tet• 
tip etmi tir. 1744 metrede MoskoVll• 
1210 m etrede Simferepol ve 309 me: 
rede Odesa istasyonlarının verecetı 
bu konserde Rus kompozitörlerindefl 
Balakirev'in bir Rus temi üzerine u· 
vcrtürü ve Rimski - Korsnkov·ı.ııı 

İspanyol kapriçio'su senfonik or r: 
yonaı muısauuıuııuruu Ka~anmış pı) 8 

nist Fliycr, orkestra refakatinde Çs.)" 
kovski'nin piyano konscrtosunu çnl8" 
caktır. 

=====================~~ 
Bir Muallim Öldü 

l ıtanbul Ööretmenlerl Yardım Cemıye· 
tinden: 
Çatalcnnın Daklnlı k8y0 okulu öğretme

ni Osman GUneri maalesef aramızd:ın C"' 

bedlycn kaybettik. Kederli nllcsine ve sıı· 
yın arkadaşlara tnziyetlerlmlzi sunarız. 

Mühendis Mektebi muamelat me
muru iken eroin iptilası yüzünden 
kaydı terkin edilen Kemal Akdağ 
Divanyolunda Bozkurt ve Adliye kı
raathanelerinden paltolar çaldığı için 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mah
kemesine verilmişti. Dün muhakeme

Oltu Civarında 
Bir Kaçakçllık 

Otlu {TAN) - Pineskirt köylü Ali 

Altay, Yusuf Mecnun, Ahit Ali, Ah

met Yaşar ve Mehmet Dinç i5:minde
k1 şahıslnr, Ardatuçtan aldıkl:ı.rı 40 
kilo k açak tütünü, Ulur nahiyesine 
bağlı Pırdanas yaylasından ge~irlr
lerken görülmüşler, kaçmak istemiş
lerse de jandarma ateş ettiğinden 

durup yakalanmışlardır. 

2 - Trabzon, Samsun, Ereğli, Mersin, 
limanlarının inşasına, İnebolu, Amasra, 
Giresun, Antalya dalga kıranlarının tamir 
ve ıslahına ait a\•an projC'leri lhznr edil
miş ve Tekirdağ limanının etildUne bns
lanmı:ıtır. 

Aydın (TAN) - 19 mayıs bayra- ,----------·· 
mı, ayni zamanda Aydının Atatı.irk 

sine devam edildi. Suçlu: 
- Ben beyaz zehirin müptelnsı

yrm. O benim herşeyim gibi şerefimi 
memuriyetimi de mahvetti. Ben ero· 
inmanım. Bu zehiri bulamadığım za
man delilik buhranları geçiririm. Iş
te böyle buhranlı bir zamanda bir 
kaç gram eroin tedariki için bu pal
toları çaldım, diyordu. 

Hakim suçunu sabit gördü. Ken
disine 9 ay hapis eczası verdi. Yalnız 
sabıkası olmadığı için cezasını iki ay 
on güne indirM. 

Memnu Mıntakanın 
Resmini Almıılar 

Beyoğlunda oturan Handan ile Me
lüha t kendilerine Almanyadan misa
fir gelen Hanri isminde bir Alman 
avukatına evvelki gün Boğaziçini gez 
diriyorlarmış, vapurda fotoğrafı çekil 
mesi memnu olan mıntakanın fotoğ
raflarını çektikleri görüldüğü için o 

Bir Cinayet Muhakemesi 
Mahmutpaşada arkadaşı Mehmedi 

öldüren Kör Arifin dunışmasına dün 
Ağırceza Mahkemesinde devam edil
di. Servet isminde bir şahidin dinlen 
mcsine karar verilmişti. Ahmet is
minde bir şahit tc yalan yere şeha

dette bulunduğu için hakkında tıı:O. i

bat yapılmasına lüzum görülmü§ ve 
dosyası birinci sorgu hakimliğine 

gönderilmişti. Mahkeme bun un sorul
masını istemişti. Şahit Servet bulu
namamış, sorgu hakimliğinden de ce
vap gelmemişti. Bu iki işin tamam
lanması için muhakeme başka bir 
güne bırakıldı 

--
sırada mevcuden müddeiumumiliğe A ••••••••••••
verilmişlerdir. Müddeiumumilik tah-
kikatını yapmış ve dosyalarını dör
düncü sorgu hakimliginc tevdi et
miştir. Sorgu hakimi suçluları ser
best bırakmıştır. 

Bir Doktor Hakkmda 
Takibat 

Müddeiumumilik Bcyoğlunda otu
ran bir doktor hakında takibat yapı
yordu. Bu doktor hamamcı Abdulla-

F k .. t . 1 
hın refikası atmaya ur aJ yapmış 

ve dlümı.ine sebep olmuştur. Müdde- 1 

!umumilik suçun işlendiği neticesine 1 

vardığı için suçluyu ve dosyasını Bi
rinci sorgu hakimliğine vermiştir. 

Adalı Marika da hadiseye şehadet et-
miştir. 

DiKKAT! 
2500 metro h er cins \'e muhtelif 

renklerde kumaşlar 

2 P ROVA İLE ISl\IARLAl\IA 

KOSTÜMLERiNiZi 

26 J/ 2 LiRAYA 

EKSELSYOR 
elbise mağazasından temin 

edebilirsiniz 

Galata • Karaköy ______ , ı 

3 - Susıf!ırlık, Bakırçay, Gedir., BUyük 
Menderes, Adana ovası, Malatya ovası, U
zunyayld, Y<'şilırmıık, Sakarya, Iğdır ova
sı. En:incnn ovası hnv:uılanndnkl bataklık
ların kurutulması, maznrrat veren sulann 
Jslah edilerek zararlarının bertaraf ed!l· 
mesi ve müsait olanlarının civar araziyi 
sulamalarına imkdn verecek hale getiril
mesi işi Cnnllyctle devam etmektedir. Bu 
snhalı:ırdnkl işlerin en güç safhaları ikti
ham edilmiş ve en ırcç bes sene icinde ta
mamlanmııı olacaktır. 

lktısatta : 
ı - K6mlir, bnkır. demir, krom, kur

~n. simli kurşun ve altın madenleri ü
zerinde yapılan aramalarda müsbet neti
celer elde edilerek kısmen işleUlmeğe baş-

gün ü olduğu için, burada bir araya 
gelmiş iki bayram şeklinde tesit e
dilmiştir. 

B u bayramlar mün asebet ile, hal
kcvinde b ir resim ser gisi acılmıstır. 

Sergide 38 eser vardır. 

MEVLOT " . 
Sevgili annem Bayan Bclıirenin ve-
fatının k ırkıncı güni.ine miisadif 28 
Mayıs Pazar günü ikindi namazını 
müteakıp Teşvikiye camisinde mev
l(ıt okunacağından akraba ve dostla
rımızla arzu buyuran zevatın teşrif
lerini rica ederiz. 

Peymanizer Bakırcı 

İ~İ MUA17AM VAPUR. 

........................................ 
LALE 

Bu Hafta büyük Yıldızlan toplayan b ir Salon 
Şah eser F ilimleri göste ren bir sinema, herke
si sürük ley en bir zevk Ku tbü oldu. 

Senenin ... Mevsimin ve Günün en büyük Filmi 

939 ALTIN ARAYAN KIZLAR 
DİCK POVELL, JEANNE BLONDEL 

ve şimdiye kadar yapılan sergüzeşt filtmlerinin en muazzamı 

s O N D ö G U ş 
RETTİE DAVİES, EDWARD ROBiNSON 

Bugün L A L E Sinemasında 

DABKOVİÇ 

ve Ski. 
Vapur Acentahğı 

a8CHULDT • OR IE NT • LlNEıı 
Eşyayl ticariye nakli için seri postıı: 

ŞARK • GARP HATTI (Hamburg. 
Bremen, Anvcrs, Yunanistan, TOr· 
kiye, Bulgoristan, Romanya) ve aY
det. 

Eşya tahliyesi için beklenen \18-

purlnr: 
Fa\"Orit vapuru 29 Mayıs:ı doğnı. 
Troyburg vapuru 2 Hazirana doğru 
Tahmil için brklrnPI" vıımırlardıırı· 
Troyburg vapuru 20 Hazirana doğ
nı. Favorlt vapuru 6 Hıızirana dol!ftl· 

H. PAJKURIÇ 
Vapur Acentası 

ttZETSKA PLOVIDBA A. O.-ı1 de 
Kotor Ba l kıı n antantın ı n ekonomi" 
konfıırıı n11nda te.la edllen enter• 
balkanlk hat. BOyOk IUks modern 

"LOVCEN .. 

1

11 vapuru Ue lstan~ul, K6stence, pi· 
re, Korfo. Arnavutluk, oa ı maç)'• 
sahlll, Trlyeste. Ve"edlk v susal< 
arasında muntazam posta. 

Yolcu ve eşyayı ticariye alır . 
Tenezzilh ve zevk seyahati için 

M flc:te n fmm t. 

KÖSTENCEYE 
ilk posta 13 Haziran saat 13 Je 
PİRE, KORFU, Arnnvutluk. o~I 

maçyn s:ıh!llerl. Venedik ve Tri:Y""ıı· 

teye ile posta Hl Hıızlrnn saat 15 dt" 
Her nevi tafs!Uıt için Galatad~ 

(Yolcu salonu karşısında) umuf"l 
tıcentcllğe: Telefon: 44708 ve bOt01" 

' seyahot ldıırchıın lerlne mürıı('rıat. / 
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26 Mayıs 1939 

TA N 
A80Na BEDKLI 

TDrklye 

1400 Kr. 1 len• .,.. 

750 " 1 Ay 
400 • 1 Ay 
150 • 1 Ay 

ıc11ebl -2800 Kr. 
1IOO • 

IOO • 
100 • 

MilleUeraraaı posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeU• için abone 
bedeli mQddet aıruf7le 10. 11, •· 
1,5 liradır. Abone bedeli petindtr. 
Adrea deliltirmek 25 kufultur. 
Cevap için mektuplara 10 kurutluk 
pul UAvesi llzıındır. 

el1: lll :ıtı \1j!49j;I1 
Hücumlara 
Cevap 

A iman ve İtalyan psete " rad· 
yolan, hııiliz • Ttlrk anlatma· 

IQu bir ttlrlü hazmedemiyor, hlll 
htlcumlarma ve propasuulalarma 
devam ediyorlar. 

. ··~,,~ -. ,_ - . 

• 
GOP'tJŞLEf) 
60 Dilek 
1' CDCDI: Sahilt-.ı ZJıeriya Sertel 

Halk Partisinin kongresi mtlaa • 
sebetlyle, vlllyet fırblan, 

halkı dlnllyerek tesblt ettikleri dl • 
leklerl merkese bildirdiler. Balk 
Partisi merked bu dilekleri elektea 
~mtlkten sonra 80 dilek halin .. 
mllletln ve partinin ı&ıdi önüne ser-
di. 

Bu, inlollbm ve fırkanm tarlhla• 
ele ileriye dotru atılmış bir adımm. 
İsmet lnönUntlD Ctlmhar riyuetiDe 
seçlldlll silndenberi halkın clllekle • 
rine verdiil ehemmiyet, buglln Pa
ti pbelerlni de halka inerek, deri
lerini dlnlemeie sevketmiştir. Mem
lekette 'yapılacak ulahatm tepedea 
inme kararlanlan dyade, halkın .ı • 
leklerine ve ihtiyaçlarına dayanm
demokrulnln bir teklmilltldilr· 

Yakın samana kadar, 

Şimdi de bu anlaşmayı tecavtbl ma· 
hiyette bir ittifak teklinde ıöster • 
llleje, ve Balkanlan tehdit makn • 
~yle yapıldığını ifaaya çabpyorlar. 
Bizler bu anlapna Ue Balkanlardaki 
bçflk milletleri tehdit ediJcrr, on • 

~~~~~~==:;~~~~~-~~~~-:.~~~ fakat pttikçe aydınlaaı7or, diyor 
lNGILtZ _ soVYm MO~EBI: Chomberlain halka fal baktwyor. Falcı: -B .. tıs lnılatla pıroııayu, • • 

tanat devrinin bir m i r a ı ı ola
rak, halkla devlet blrblrind• a)'ll i
la mtleue1e halinde yaşadı. Mutlakl-
1et idaresinin nazarında halk, de•lel. 
heaabma istismar edilecek bir umv
du. Balkı yilkaek vergilerle eoynıalr. 
halkın ıstırabı ve sefaleti p11bHı• 
devlet btltçeainl kabartmak, iatlpdat 
idarelerinin mtlmeyyls bir vufl 1A 
Daha dolrmu, halk devletin req .. 

lana htlrriyetleriae tecavtb ediyor • 
lll1qm. Küçük milletlere hak tanımı· 
J'all devletlerin fimdl ele yutam .. ık· 
lan lokmalan başkalarının yutJnala 
salıştıtuu iddia etmeleri kadar sil • 
linç bir şey olamaz. 

H itler Ve Mussolını· 
idi. 

Balkan devletleri menfaatlerini 
lllthlrlktirler. Teeavtb ve tehlikenin 
ile taraftan geldltfnln farkındadır • 
lar. Onlann hürriyetine dilpnaD oJan 
ara.pun Jıangi pup oldujuna da 

Harbi Niçin Kazanamaz 
nrilltemlekelerl bbnları tanin et • 
medlli glbl, pamuk, yön, bakır, 
kurfun, manganez, 1Astlk ve diler 
bir çok maddeler de ekliktir. 

Ne Tanzimat, ne Meınıtlyet W.. 
nd halkla devlet aruuulaJd ini .,... 
nlJiı ortadan bWıramadı. Kir• 
f91airll71, halk devleti korkunç ltb ... 
damarcı olarak tamdı. ÇilDJdl ~ 
tın revıl, halkla devlet aruaadald .. 
~urumu derinleştirmekten b:lfka •• 

..ınttırlar. 

Alman ve İtalyan radyo ve mat • 
huatının bu htkumlan cevaptan bile 
llllistainidlr. Çünkü o derece bariz 
Jropqandadır· 

Milletleri kurtaraeak olan, dtbı • 
1• ıulhüntin devamını temla e4ec•k 
olan kuvvet, latill ve imparatorluk 
Petlnde kopnlann Jıınlan delil, bu 
hll'll durdurmak için kurulan aulla 

A vrupanın bugünkü vazi· 
yeti geçen harpte çok 

mevzuu bahis olan "Harı> as
kerlere terk edilemiyecek ka
dar ciddi bir iştir." sözüne 
yeni bir ehemmiyet verdir -
mektedir. Çünkü askerlerin 
muhakeme ve salihiyetine 
tam itimadımız olsa dahi, 
harp yalnız onlara terk edile-

heıldlr. Fallla adkı Atq, Vhuta mez. 
.uiz kurtulut müeadelelerimidn edebilmek, askerlik 1abaaından çı

..... danberl Udli, Btltl ve79 dlrtltl, karak it sabasına ginniftlr. 

laer tilrlfl hegemonyalann dtlflll•Dl • Harp sahasında, inlanın yerini 
11z: Kemalbm, kflçtlk btlyflk btltfln makine aldığı gibi, ordulan cephe
lllllletler arasında mflaavat w htlr· ye sevkeden ve bfitfik faclanm ze-
tiyet latemlttir. minini tefktl eden sanayi olmuştur. 

Bir imparatorluiun hududu ne • Fabrikalar ve petrol kuyulan lh'•? Bu hiç bir zaman teabit ecllle • tiyacı tatmin edecek kadar lstlhaal 
llıez. Doymak bot bir aözden ıı.ar.t • yapmadıkça cephedeki kuvvetler 
Ur. Fakat ıene uman•m•sda, nuıl atıl bir kitleden bqka bir fl'1 d .. 
ı.ı, ıamttrıeal olmıyan kea1f atlfaalu ilidir. 
1-1.tıyar memlekeder varsa, atlfm Seyirci halka, geçit resmi ya. 
'-zlalıtuu bahane ederek imparator- pan piyadeler ne kadar hapnetll 

lllktar fethedea devletlerin, ne kala· bir menr.11ra arzedene etsin, bıarp-
1-ııktan, ne de iktisadi sıkıntıdan te bunlar bellerinden balb iplerle 
~adıklannı ıirmekteyls. oynatılan kuklalardan faritlı delll-

"Berkesl memnaa olmakta bir • dirler. Dünyayı büyük bir facia -

lettırebilecek UçtlaeO yol, beynelml· dan kurtaraeek olan yeglne lmll, 
leı ltbirliifcllr. İfte biz hilrriyeılerinl bu hakikatin anlafılmasıdır. 
"• toprak biltibalflklerlal mihlafaa Eğer müstakbel harpte yalnız 
etnıek ve bu qblrllilai lalç Jdmaeıe mevcut ordu ve tesllhat rol oyna • 
1-ddetmemek fikrbade olanlar bir a· DUf olsaydı, manzara çok daha ka

~J'a topalmyorm " 1na toplantıya, raıahk olacakb. 

fee.Ylb lhtirulanm fayduız ve im· K.aooel maoaenai 
ita.._ bırakabilecek bir fhaal ve -----------
kıavvet vermek iatiyoru. Ne kimseyi M ünih anlqmuı, Ayrupa mu· 

Aı.MPlfti ve "l 'bırakmak, ne de kimseye pda ol- vuenesini de~--f. 
.._ hnesiade)'IL Saib ltlolnma lftl· bir müddet için olsun Frama. ve 
"-k İngilterenin ate~ çevirmiftir. 

eden bbler, harbin lmular ve Bu devletler, Çekeslovakya ile be-
'dltettert teretldlden koruyan bir tas raber kaybettikleri iyi mücehhez 
flıe •uıtan oldutu kanaatinde de 35 Çek fırkasmm ve bu fırkalann 
41'111b. Bayat ve tabiat, imnlann işgal edeceği Alman fırkatarmın 
~.ın_fUetlerln, eeaaret irade ve ulm· yerini kolay kolay dolduramazlar. 
:-raaıı teerilbe edebilecekleri bin ttlr· Teslilıatı ne kadar tesri ederlerlle 
:,:kantar vermektedir. Bir kısır etsinler bu kayıbı kolaylakla tellfi 

lı dotartmak, klylfl)'tl tarJa • edemezler. 
"-4. botuıanıaJdaa üJaa un bir Şimdi f1l heldbtl kabul em. 
'-'eadele menuudar. le meebunu ki, buıün Almanlar, 
~•cavik, kuvvetle rlmHilebl • İtalyan kuwetleri hariç, cepheye 
"-· iman yJiınlaruma lairrl1ete yüz fırka alker sevkedebilirler. ln
~ları olmadıfı ldclluınm kendi - ,Utere ve Framamn mart ayına ka 
~dir. Teeaviiz, htlr milletlerin dar liJAbJanınadald fM111etlG'l 

'-Yat fikrbıl reddedea BU111inı id· ancak AJmanJana ÇekollofttY• • 
~ içinde ve ldndedlr. Bu uır- daki kuancma fıeb'biil edebilir· 
..__ ICSatia ve abdia ltlr delerf olmak, Halbuki Alman7UJft ,.mm alU" 
~•hnllel hukukua Wr '••w top •bumdl kuvfttlnl bir mm • 
"-· ......... sen hlr 1IJ'1l78Dlana ... lede iki mt.11ne çıkardılull .ayıer
..... le1in esir ayamaıyacaldaruUlaa ler, fUDU dıa •utmamü ]hlmdır 
~olduktan bir abam ve teaaalt ki, Alınan ve İtalyan yardımı l'raa 
--~ lbımdır. Bular uinu koJU da onlar taratma çetmtf, ve 
.~'-deleye ne ilim veriline vull • FraDla ile İnliltennin denis mO -
~. ~, insani vazifelerin ea 1tlkMil mblelerini tehlilre)'e diltQl'mfll • 
-.Jltan dtlşürtllemez." tür. 

Kapiten Liddll Hart 
(BEYNELMiLEL ŞlJHRETI HAiZ ASKERi MUHARRiR) 

20 neoi harp ilatİ)'flC' 

Bu bozuk muvazeneyi ancak 
Sovyet Rusyanın yardımı diızelte-

Rusya için de garp demokrilileri
le birleşmek için bundan daha mü
ait bir uman olamaz. 

Fakat 8*eri kuvvet, ekonomik, 
temele dayanır. Ekonomik vaziye
tin Alman kuvvetlerini besleme • 
je kftfi geleceği ise şüphelidir. 

Bir harp yapabilmek için 1U 
yirmi esaslı maddeye ihtiyaç var • 
dır: 

1 - Umumi latlhsal tein kıtnıQr, 

2 - Motörize kuvveUer tc:in petrol. 
3 - PaUayıcı maddeler için pamuk. 
4 - Yün, 
5 - Demir, 
e - LlsUk. 
7 - 8iWı ve elektrik ııtalsemeli tein 

bakır, 

ı - MObbnmat ve ce1lk 1U1D61lta 
için nikel. 

9 - Dinamit için ,u..ln. 
10 - Dwnanııız barut tçln ııellO~ 
11 - Tanare için alomln7~•-

Antimuvan, manganez, asit si

tus, mika. asit nitrik. )tükün ve sa

ire ... 
Kömür müstesna, mühim ~ 

tarda mevcudiyetine Oıtiyaç hllae
dilecek olan dljer maddeler lngil
terede bile yoktur. Fakat denizyol
lan açık bulundulu müddetçe hı
giltere bütün bunları j.mparatorlu
iu dahilinde temin edebilir. Nike
le gelince, bunun yüzde 90 mı Ka
nadadan, geri kalam da Framlz 
müstemlekesi olan yeni Kaledun
yadan gelir· Antmnuvan, clva, kü
kürt ve petrol menbaları da bir 
harp için klfl delildir. Fransız 

L ...._ _ıc;t_-e';'I ve Dı~~a~ 
MADALYA 

1 

Yazan: Hasan - Ali YÜCEL 

M lltareke ffvrlnla baflanada 
memleket havasında kor • 

kuç bir darpnluk vardı. tçbulea 
eenau çlkmq blr ev aeulzllll ile 
vatan, 6ldtlrtldl bir matemin il· 
k6aunda )'8f1yordu, Ytlder uık, 
alınlar buruıuk, rözler 11lak, göıo 
ltbler nkqık ve kalpler çaııtmtı • 
hydı. Bayatı biten bir aevpllnln 
eynlak ac1aı ytlnkl~re çökmiifttl. 
Cmit, 18nea bir san-.; emniyet, 
ka1bolan ltlr et pblydl. Mahsua • 
duk, 111971mtak, dertllydlk, bitldııa· 
elik. 

Aaadoluda b8tJay .. HVaf, de• 
ba pllhiY9tlerlni dillteDl•ri• 
bile bwıdırmadaa, memleket ha • 
ftlllldald ba •arsuaıutu datıttı; 
memlekette 'W2 eanbhll, ı.ır JaaN. 
ket batladı; 7Uder stlldtl; abalartla 
ld '"°'1lfaldar, kadnt ifa.. ... .. 
çbsilerle me•aaım detlttlNI; ,.. 
lerdeld )"aflar, bl•lerdeki 'neak 
.. enen.. meıabalDI abmya ..... 
lada; saiilaler kabardı; kalbler, 
kapayan balarla delda; kaybo : 
lan aevslllye UVUf!Dô heyeeaa • 
lan canlandı; tlmit, bulutlar ~ 
- bir ..... ...... tetaretlyle 

doluyordu; varlJlunlU emalyet 
ve iman, ruhumuza •t ol•u; Dlf9-
liydlk, ümitliydik, eanbydık. 

O halden bu hale ıeliflmls, bir 
lmanm bir mlllette ve bir mllletia 
bir imanda teceathn etmeel1Je ol
du. N• ve saadet. kemale •otru 
)'tlrümeain ... r1t11r. Blse Hım bb 
raye olarak verea Bib'tllı t...ma 
Ttlrk milletini, elalma, daha ıal • 
kemmele çeken lrH ....... ~ • 
mtld rtlldtlrea ve •a,.ttaa ll8ft 
aldıran bdnti •uNuk. "Mark 
Twaln hayatta olsaftlı, busfla. 
Ttlrk nıllletlae, stlfmmlal •• ha • 
1attan zevk almuım llretmft • 
lan" hu btlytlk ve w.bn lpa .._ 
manaaiyle ads ol• IDlau hl~ kba 
leden daha fada ha7N1t .......... 

... 1.a)'ledlr. Çtblkl bir mlllel. 
ona dotnı, ,.at kemale tlolnaı ... 
79ta, ..... '" .... De ptante 
dotra ondan al .. ktMlretle Jlrtl· 
melıtedir. Ba hakikati lfa4e eden 
altın ma"8J,a, pne •• eH7le 
mesat milletinin s8fatie takddı. 
O, bahtiyar olsanı (lalrl W. bah
dyans ve Wd bahd)'Ubla ertllrea 
oclar. 

Sovyet Rusyada bu maddelerin 
çolu mebzulen mevcuttur. Orada 
yalnız nikel, antlmuvan. llstlk, 
.ldlkürt, ve bakır eksiktir. Bu ba • 
kundan en iyi vaziyette olm dn
let &Dedim Blrletlk Dwletleri -
dlr. 

llilaoerin _,. 

B t:rım - ttoma - -ı:oxyo mlhve
rinin vQiyeti bu blıkımden 

çok femdır. ttaı,-.. kömör de da -
bil olmak a.n, MltOD bu madd• 
leri hariqt.a ~ mebuıdur. 

Japonya ayni vaziyettedir. 
Almanyada pamuk, 1tstlk, pll

mı, clva, mika hl~ yoktur, de • 
mir, bakır, antlmuvan, manganez, 
nikel, kfttırt ve yilıı1e petrol hiç 
mesabesindedir. Yün lhtiyacmı 

kısmen odwidan yaptılt yünle kar 
plamaktadır. Ustik ihtiyacının da 
ancak befte blrini sun! surette ya
pabilmektedir. Mahalli kömürden 
çıkudıtı petrol ile aneak fhtlyaeı
nm üçte blrtnt karplmıaktadır. 

İtte mibftrin harp yapma ka
blllyetlndeld zaafı buradacbr. Or • 
dulann tünden f(lne motarlO kuv
vetlere ,Uvenclili ve hava kuvvet.. 
lerlntn ukerf sahada hayat! bir un 
aur oldutu fU zamanda bu mahru· 
mfyet büyfik bir zaaftır. 

Almanya, sulh zamanındaki 

petrol lhtlyacmı temin için 1ıartq. 
ten bet milyon ton petrol ithaHne 
mecburdur. Bu petrolü Venezüel
le, Meklika, Amerib, Rı.wya ve 
Romanyaden temin eder. Harp ha· 
1lDde bunlann hepsiyle muvasala
• kesilecek, Romanyaya ela ~cak 
isti1i tarikiyle varabilecektir. Şu
nu da kaydedelim ki, bir harp w
kuunda Almanyanm petrol ihtiya
cı 12 mllyoa ton anac.ktır. Bu ih
tiyacı dahilde yapalacak IUDl pet -
rolle kartılamak milmJdbı delil • 
dlr. Bu açık. ancak ı.u.ra uira'• 
manda Romanya petrollerbıl elde 
etmekle kapatılabilir. 

Halbuki ltaıyamn ele harp ha
linde dört milyon ton petrole ihti
yacı olacaktır. Bu ihtiyacın ancü 
yti&de 2 atnl Arnavutluktan temin 
edebWr. Diler açıp kapatacak 
ft8IUa Joktur 

lfilaoerlıt ,...... ...,,,, 

Btttln ba p1fl ma..ıt prtlann 
feftfnde bir de llntrlerl prtJmlf 
aç Alman ve ttaıyan milletleri var 
dır. Her iki memlekette de sfWı • 
lanma utrun- hayati lhtffaçlar o 
kadar daralmıtbr ki, halk harp re
jimi içinde clhldtr· Alman ve 
İtalyan menbaları, bir harp halin-

netice vermemlttl. 
Ctlmhuriyet idaresi, OD h9f .... 

ilk teklmOlilnele, her ıtln Wras .... 
halka yaklapnaktadır· "Balk dnlet 
için delil, devlet halk l~in" dlr Juıkl
kati, baıtbı e1erlerile kendbıl 1~ 
mekWtr. Bu aehepledir ki, vna,..e 
partilerinin balkı dlallyerek, dil~ 
...... •Wt etmell, tlemokraalnln .... 
........ teUm818dlr. 

Bu altmıı dllele daha altmq 6 
lek ltlve etmek mtlmktlaclOr. Bun • 

...... -................. 
halk heaabma işlemesi 

Balk bflktmeti de ancak, )'111tan.._~ 
aşalı deifl, aşatıdan yakan yt1kte • 

len, halkın reylae ve ihtiyacına ... 
yanarak bnılan hflk6mettlr. Halkla 
devlet arasındaki duvar )'ıkıldıktaa 

sonra parti umdelerlnden olan ....._ 
çıbk hakiki m .. annı ifade ..ıer. Ba 
dileklerin kurultay tinttae ıelltl, ... 

varın yılahnakta oldufwıu ıöatena 

kuvvetli bir allmettir. 

20 Nlıaada llr 
Klyll Do•du 

Oltu (TAN) - Akrabasından biri
ni IÖrmek üzere Amasyaya giden ve 
oradan Kupa - Yusufeli yolu ile bu 
civardaki koyüııe dönmek istiyea 
Veli otlu Veysel, YusufeJmtn llerfı. 
sindeki Orl kôyüne 20 nlasnda vu
llllf ve geceyi açıkta geçirmıştir. Bu 
esnada donarak ölmiiftür. Zavalb 
nın üstünde on kuruı ile üç taa 
fekerden bqka bir 18)' bulWUDI 
mıfbr. 

de, mil1et1erlni bellemeje müult 
delildir· 

Ufukta ,c;nınen bayle bir harp
te, mihverin yeglne ümidi harbin 
çabuk bitmesidir. Fabt bir har • 
bin çabuk bitmesine mani olmak 
çok kolaydır. 

Ani ve kat! bir darbe vurmak 
lbdmall, müdafN vuıtalannm 
tekemmülü sayesinde, pek azal • 
mıttır. Kara harplerinde yepılan 
tecri1be1er ıa.termlştir ki, mahal
u bir muzafferiyet kazanmak için 
bile silAhça düşmana 3 misli fallı 
oJmak IAmndır. Hava harplerinde 
ele, taarruza geçenlerin evvelce 
lehlertnde olan lmklnlar kalma 
llUfbr. Hava bilcumlanna kU1I 
yapalan ,mukabil tedbirler arbk 
tayyare kuvvetlerini korkunç ol -
maktan çıkarmıftır. 

Onun için bir yıldımn harbi 
ihtimalleri artık ualmıflır. Nlte -
kim Avrupa havumdakl harp bu
lutlan, gürültü çıkarıyor, fakat 
yıldırım yapamıyor. 
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lngiliz - Sovyet 
Anlaşması 

(BR§ı, 1 incide) 
suretiyle kendilerini kenara çekmek 
ve Almanya ile Sovyetleri birbirine 
tutuşturmak niyetindedirler. Buna 
muvaffak olamazlarsa müzakereyi 
uzatara:k Hitlerc sulh yolu ile anlas
ma imkanları vermek, fakat avni z~
manda sulhe yanaşmadığı t~dirde 
Sovyetlerle anla§abileceğini göstere
rek Hitlcri tehdit etmek arzusunda _ 
dırlar. Sovyetler müzakerelerin uza
masını, İngilizlerin bir türlü karc:ı -
lıklı ittifaka yanaşmamalarını :. bu 
~ilde tefsir ettiler. 

Dün Mecliste Maarif 
Bütçesi Kabul Edildi 

Dün Ostündağın !E_K_O_N--0·~ M ıl 
Tecziyesi istendi 

<Başı 1 i~cklc) 
Sözünü mekteplerdeki çocukların 

saçlarına, mektep elbiselerine, mu
allimlerin boyanmaları hakkındaki 
karara intikal ettiren Osman Şevki 
Uludağ: 

ederek lise tahsiline devam edecek 
orta mektep mezunlarını bir seçimı 
bir imtihana tabi tutmanın doğru o
lup olmıyacağı esası üzerinde durdu. 
Ankarada bir umumi kütüphane tesis 
edilmesini ve ilim mevzulan için 
mükfıfatlar verilmesini istedi. 

min Yalman da A~!:~~:·:~~:~- Almanya Bizden Tiftik 

Ekalliyet mektepleri 

duğundan ifadeleri alınamamıştı. A- s A 1 • 
vukat Kenan Ömer, Hazinin bu işi atın mak 1 ortay~ koy~n adam olduğunu, eski- ç l n 
den hır polıs olan bu zatın şimdi na-· y • d p 
sıl olup ta, bulunamadığını sordu ve enı en e . v . 
:~~~~kakm:~~::~d:!ade:i~nain a~~~~ rm 1 er ı yor 

Bu sebeple iki taraf ta teklifle -
rinde tadilat yapmıyor, ve müzake -
reler uzayıp gidiyordu. 'f akat bu sırada İngiliz hüktime-

tini Sovyetlere karşı daha yum
~k ve daha müsait bir hareket hattı 
!kabulüne sevkeden mühim hadiseler 
oldu: 

"- Bir baba tanıyorum, dedi. Ken 
dim kadar tanıdığım bir baba kendi 
kızının mektebinde verilen bir mü
samereye davet ediliyor. Baba gidi
yor. Kızını arkadaşlariyle sahnede 
görüyor. Erken ayrılmaya mecbur ol
duğu için müsamere bitmeden kalkı
yor. Ayrılacağı vakit dışarda kızını 

bir daha görmek istiyor, çağırtıyor. 
Kızı karşısına geldiği vakit tanıyamı 
yor. Saçları ondüle olmuş, gözlerine 
remiller eçkilmiş, yüzünde allık, pud 
ra hepsi mükemmel.. Baba kızıyor, 

git yüzünü temizle, diyor. Biraz ha
şinçe söylüyor. Kız müteessir olup ağ 
layor. Bayılıyor. Bu kız 11 yaşında
dır. Kmn bayıldığını duyan mekte
bindeki alakadarlar koşuyorlar, va
kayı haber alınca babaya diyorlar 
ki: 

İstamat Özdamar (Eskişehir), e
kalliyet mektepleri tabirine itiraz et
ti ve bu mekteplere "hususi mektep" 
demenin doğru olacağını üade ede . 
rek, bu mekteplerde riyaziye dersle
rinin türkçe olarak okutulmasını is -
tedi. Vekaletin, bu mekteplerdeki ba 
zı muallimlerin müzayakalı hali ile 
meşgul olmasını rica etti. 

Bundan sonra hakimler he t• Almanya permi dairesi, Türkiye- r 
istinabe suretiyle ifadeleri alın:;ı~ ~en ithal edilecek yapak ve tiftjkler 1 r-------------, 
yan bu üç şahidin evvelce müfettis- ıçin yeni permiler göndermiye baş- B QRS 
Jer tarafından alınan ifadelerinin ~- ~a~ışt.ı.r .. Bu . sene bu iki madde A 
kunmasına karar verdiler. Bu ifad!- ıçın Turkıye fırmalarına dört yüz bin 
ler de okunduktan sonra, vakit geç- n:ıar~lı~ per?1i. :ahsLc; ~dildiği bildi-

Loncira 

tiği için celseye nihayet verildi. rilmıştır. Şcımmızde bır müdet tet-
lkinci celae kikat ve görüşmeler yaparak avdet 

Öğleden sonra celse 14,~0 da a ıl- etmiş olan .Fo.g<'t heyeti hareketinden 
dı R . 

1 
. ç evvel şehrımızdeki yapak ve tiftik ı Nevyork 
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<.:EKum 

5.93 
126.6575 

3.3550 

1 - İngilterede bi.itün gazet:?ler 
ve bütün partiler İngiliz hükumetine 
Sovyetlerle süratle bir ittifak akdini 
tavsiye ediyorlardı. İngiliz efk&rıu -
mumiyesi hükumet üzerincie kuvvet
li bir tazyik icrasına başlamıştı. O 
derece ki, Sovyetlerle anlaşmıyn mu
halif olan yegane gazete Daily Ex -
press bile bir gün şunu yazmağa 
mecbur oldu: 

"- Ne yapıyorsunuz? Biz falan 
berberden makyajcı getirdik, bu ço
cukları boyamak için." 

''İngilterede Sovyet1crle karsıhklı 
bir askeri ittifak akdine mı~haliC 
olan iki ki~i kaldı: Başvekil Clıam· 
berlain ve Daily Express. İngiliz 
efkiirıumumiyesi yüzde yüz Sov • 
yetlerle anlaşma taraftarıdır. o 
halde · imdid~n sonra hükumetin 
değil milletin siyaseti takip edil
mek Iazımdır. Biz de efkanumu -
miyenin tatmin edilmesini istiyo
ruz." 

Her şeyden ziyade efkarıumu -
miyeye istinat eden İngiliz kabinesi 
bu tazyika mukavemet edemezdi. 

2 - İngiliz kabinesinin, bilhas
sa Chamberlain ve City'nin ümidi 
İtalya ile Fransanın arasını bulmak 
ve bu suretle mihveri parçalayarak 
Hitleri zayıf düşürmekti. · 

İtalya kazanılırsa, Sovyetlerle bir 
ittifak akdine ihtiyaç kalmadan Hit
lerin dişleri sökülebilirdi. Fakat Hit
ler bu oyunu sezince Berlin _ Roma 
askeri ittifn1<1n-ın rnZUlllh1TttBt'nd8 15-

rar etti ve İtalyanın münferit bir ha
reket yapmasına imkan bırakmadı. 

Binaenaleyh İtalyayı kazanmak ümit 
leri de suya düştü. · 

3 - İngiliz ve Fransız erkanıhar
biyesi, bir harp vukuunda totaliter 
devletler karşısında demokra~ilerin 
kafi derecede kuvvetli olmadığına 
lkanidi. Çekoslovakyanın i41galinden 
sonra Almanya o kadar kuvvetle:ı -
mişti ki, eyllıldenberi silahlanmayı 

tesri için yapılan bütün gayretlere 
rağmen demokrasiler totaliter dev -
Jetlerle ikarada boy ölçüşebilecek va
ziyete gelmiş değillerdir. Bu bc·şluğu 
ancak Sovyet kuvvetleri doldurabi -
lir ve Almanynyı ancak bu kuvvet
lerin birleşmesi durdurabilir. 

4 - Sovyet Rusya Fransa - Rus
ya ve İngiltere arasında bir üçüzlü. 
veya Polonyanın iltihakı ile dördiiz
lü ve karşılıklı bir askeri ittifaktan 
başka hiç bir kombinezona yanaşmı
yacağını kati surette bildirmiş ve bu 
prensibin haricinde müzakereve bile 
lüzum görmediğini ihsas etmişti. 

B inaenaleyh İngiliz kabinesi için 
yapacak bir şey kalmamıştı. 

Ya Sovyetlerin ittifak teklifini kabul 
ederek sulh cephesini kuvvetlendire
cek veyahut çekilip mevkiini İngiliz 
efkarıumumiyesinin dileğini y<:rine 
getirecek kimselere bırakacaktı. 

Chamberlain birinci şıkkı kabul 
etti. İngiliz efkarıumumiyesinir, taz
yikına boyun eğdi ve esas itibariyle 
Sovyetlerle üçüzlü bir ittifak akdi 
fikrini kabul etti. 

İngiliz kabinesinin prensip itibcı
riyle kabul ettiği anlaşma şekli şu -
dur: 

İngiltere - Fransa ve Rusya ara
sında üçüzlü ve kaTşılıklı bir askeri 
ittifak aktedilecektir. Bu üç devlet -
ten herhangi biri taarruza uğrarsa 
diğerleri onun yardımına koşacaktır. 
Bu üç devletin haricinde kalan diğer 
devletler taarruza uğrarsa bu üç dev
let kendilerin<ien istenilen yardım 

nisbetinde onların imdadına yetişe

cektir. 

Bu prensip, Sovyet Rusyanın tek
lifine pek yakın olduğu iç.in araJa 
bir anlaşmaya varmak ümitleri ço -
ğalmışt1r. Prensipte anla~tıktan son
ra da teferruatın tesbiti gün mesele-

Konya mebusu sözlerini şöyle ta
mamladı: 

"Mektep sahnesinde görülen mek
tepli çocuk temiz mektep yüzü ile 
görünmelidir. (Çok doğru sesleri). 
Bunlara çare bulmasını Vekilden ri
ca ederim." 

Terbiye V ekiileti 
Nevzat Abbas (Bursa)ı kürsüye ge

lerek Maarü işlerini sistemleştirmek, 
Maarif sistemimizde kemiyet ve 
keyfiyet meselesi, ilk tahsilin mecbu
riyet ve meccaniliği, .Maarifimizde 
ahlak ve ideal, dilimiz, Maarif ve ter 
biye tarihimiz hakkında mütaleaları
m anlattı, ve Maarif Vekaletine, ter
biye vekaleti namı vermenin daha 
doğru olacağını söyledi. 

Ecnebi dili meselesi 
Samih, Erkman (Tunceli), çocukla

rın orta ve lise tahsilinde ecnebi di
li öğrenmediklerinden şikayet etti, 
metod olmadığını ve bunun 48 sene-
acn ocr:ı UCVa.tl& 'C'1.""2g·u1.1;-ov:r••:,,r---

Pariste bir müddet bulunan bir zatın 
Almanyaya gezmek için giden diğer 
bir zatın mekteblerde lisan hocalığı 
yaptıklarını söyledi ve "hepimiz türk 
çe biliriz, fakat kaçımız türkçe hoca
lığı yapabiliriz?,, diye sordu. 

Samih Erkman, bundan sonra, lise 
den çıkan çocukların Avrupadaki 
yüksek mekteplerini takip derecesin
de bulunmadıklar?;11, lisan derslerini 
mekteplerden kaldırarak onun yerine 
diğer derslerin ikame edilmesinin 
daha doğru olacağını söyledi. 

llkmektepler 
Hacer Dicle (Kastamonu), ilkmek 

teplerin her sınıfında en aşağı alt
mış, yetmiş talebenin bulunduğunu, 
sınıflarda oturacak sıra bulunmadı

ğını, dersin ayakta ta~ip edildiğini 

söyledi. 
Doktor Saim Ali (Rize), veremli 

hocaların ders vermelerinin doğru ol
mıyacağını, çocukların iki diışmanı 
olup bunlardan birinin süt, diğerinin 
de hoca olduğunu, sütün kaynatıla
cağını, fnkat hocanın kaynatılamıya
cağını söyledi. 

Bundan sonra bir mektebe devam 
eden 20 çocuğun kırkının nezleden, 
gripten, veremden hasta olduğunu 

söyliyerek bunun için bütçede ayrı
lan paranın çok az olduğuna işaret 

etti. 

Kitap paraları 
Sezai (Kütahya), ilk tedrisat usu

lüne temas ederek bu şekilde mekte
be devam eden çocukların bir çok 
müşküllerle karşılaştıklarını, kitap 
paralarının çok fazla olduğunu, ilk 
mektep kitaplarının bugünkü fiyatla
rından yarı fiyat daha aşağ1 satılma
sı lazım geldiğini, mekteplerde gra
mer dersinin çok zayıf olduğunu. ve
kaletin bunun için ne gibi tedbirler 
aldığını öğrenmek istediğini, liseler
den değil, yüksek mekteplerden me
zun olan talebeye bile bir mevzu ve
rilse memnuniyet verici bir netice i
le karşılaşılamıyacağını ilave etti. 

Nazmi İlker (İzmir), liselerimizde 
her sene olan büyük tehacümü işaret 

sidir. Sovyet Rusya - Fransız ittifa
kından 50nra dünya sulhünün ~e -
melleri kurulmuş olacak, ve belki de 
Avrupa artık bir harp tehlikesine 
maruz kalmaktan kurtulacaktır. 

Galataaaray kelimesine itiraz 
Fuat (Konya)ı Galatasaray keli

mesinin değiştirilmesini istedi ve 
dedi ki: 

- Memlekete Fransız demokra -
sisinden pek çok şeyler vermiş olan 
bu müesseseye böyle tamamen şaha
ne bir isim vermek ve çocukları bir 
nevi imtiyazlı çocuk halinde göster
mek, bendenizcc doğru değildir. 

Berç Türker, ilkmektep öğretmen
lerinin aldıkları maaşın azlığından 
bahsetti, muallimlerin başka işlere 
kaçtıklarını söyliyerek muzır sinema 
filmlerinin çocukların körpe dimağ
ları üzerinde fena tesir yaptığını i
fade etti ve buna karşı tedbir alın
masın temenni etti. 

Ahmet Hamdi DikmelJ (Konya) e
ğitmen teşkilatndan bahsetti Ali Ka 
mi Akyüz, eski bir maarifçi ~ıfatiyle 
tecrübelerinden bahsederek bilhassa 
Darüşşafakanın yaptığı hizmetleri et
rafiyle anlattı, bugün mekteplerde o
torite olmadığını söyledi. 

Türkan Oz (Antalya) gençlerin ah
laki bedii terbiyesinden, ve bir keli
me ile insani terbiyesinden bahsetti, 
asıl meselenin çocuklara verilecek 
telkin, terbiye ve takip edilecek hat
tı hareketi bir proje veya bir tali
matname ile hocaları mutlaka tenvir 
etmek, gidecekleri yolu sarih bir su
rette göstermek ve ondan sonra ken-

i~lşli/ltr, a v1Up~dfil'dr.fl1ftfü~~RH@P.9JI 
lerinin adetçe arttırılmasını istedi. 

Rasih Kaplan, mekteplerdeki ec
nebi lisan tedrisatı fşi hakkında mü

talealarını söyledi ve kendi dilimiz 
tedrisatının dahi bugün çok zayıf 

kaldığını işaret ederek: 
- Millet işinde benlik işi dil ile 

başlar. Dil üzerinde sıkı durmıyan 

milletler. milliyetleri üzerinde fazla 
sıkı duramazlar,, dedi ve çok alkış
landı. 

Antalya Mebusu bundan sonra 

mekteplerdeki okwna kitaplarına 

"Türk gençliği ancak Türkle evlene

bilir,, şeklinde yazılar yazılmasını ri

ca etti, tiyatro mevzuuna geçerek 
son günlerde Ankarada bulunan o
perette Türkçenin fena konuşuldu
ğunu, seçilen mevzuların ailelere 
hürmetsizlik ifade ettiğini söyledi. 

Ahmet Hasip Altuna, maarif işle
rinin herbirine ayrı ayrı temas eae
rek düşündüklerini uzun uzadıya an
lattı. 

Süreyya Orgeenren maarif işlerin
de alınmış tedbirler hakkında vekil
den izahat istedi, dil işinde istikrarın 
ne vakit hasıl olacağını ve bu işin 
ne gibi gaye ve esaslara istinat etti
ğini sordu. 

Kızlarımız için temsiller 
Şehime Yunus, hemen her sene ba

zı değişikliklere uğrıyan lise müfre
dat programlarından bahsetti, müf
redatın değişmesine rağmen talebe 
randımanının matlup derecede art
madığını işaret ile programların müs
takar olmasını temenni etti. 

Izmirin kadın mebusu bundan son
ra sözünü kız talebeye naklederek 
dedi ki: 

- Kız talebe ne kadar tahsil ya
parsa yapsın hangi mesleğe 

sülük ederse etsin, nihayet günün 
birinde ann olacağını unutmasın. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) Esasen bu 
vazife aldığı vazifelerin başında ge
lir. Bu vaziyet karşısında demek iste
miyorum ki kızlarımız tahsil etme
sin, etsin, en yükseğini yapsın ve ni
hayette de evvela aevladını istifade 
ettirsin.,, Şehime Yunus liselerde ve
kaletin klzlar üzerinde bu telkini 
yapmasını istedi ve kızlarımızın bir 
çok kötü maceralardan bu sayede u
zaklaştır:rlabileceklerini beyan etti. 

. eıs maznun ara, bu şahıtler d 1 . . 
hakkında bir diyecekleri olup olma- epo arını gezmıştır. 
<lığını sordu. 

Muhittin Üstündağ, Ahmet Emi
nin ifadesinin gazetelerde yapılan 

neşriyatın ayni olduğunu ve müfet
tişlerin kendisine sorduğu bütün su
allerin bu yazılardan çıktığını, böy
le bir ifadenin kendisince muteber 
olamıyacağını söyledi. 

Ekrem Sevencan, bu şahitlerin ki
misinin mağduriyetinden, kimisinin 
de bazı kimselerin aleti olarak ve 
bazı hadiselerin tesiri altında ifade 
verdiklerini, bunları kabul edemiye
ceğini bildirdi. Bundan sonra haklın 
Ustündağa htaben: 
"- Tahkikatın tevsii için bir di

yeceğiniz var mı, diye sordu. Üstün
dağ, kendisine atfediJen bütün icra

Arpa Talepleri 
Italya ve Almanya için piyasa ıarı

mızdan arpa talep edilmiştir. isteni
len miktar fazla olduğundan mevcut 
stok, ihracatçıları tarafından topla
nılmış ve arpalar 4,18 kuruştan 4,32,5 
kuruşa fırlamıştır. ltalyadan diğer 
bazı me.<4delerimiz için istekler art
maktadır. Balık almak için de dün 
bir Italyan gemisi gelmiştir. 

lngilizler- Palamut lstiyor-
Ingiliz firmalarından bir kaçı pi

yasamızdan valone denilen palamut 
hulasası satın almak için müracaatta 
bulunmuşlardır. Ayrıca Izmir ve Ça
nakkaleden de mal talep edilmiştir. 

atın ve mesuliyetin birer birer ceva- iHRACAT •• 
hını verdiğini ve vesikalarla da is-
pat ettiğini söyledi. 

Müddeiumumi muavini Halis Çan
kaya, ayağa kalkarak iddiancımesini 
okudu: 

Bu iddianamede Muhittin Üstün
dağ hakkında isnat olunan her su
çun hukuki ve kanuni mahiyetleri 
teşrih edilerek, suç teşkil etmediği 

müdafaa edilen fiillerin ne suretle 
suç teşkil ettiği ilmi bir şekilde izah 
ediliyordu. Bunlarla berc:1ber diğer 
subut delillerine iktiranı kabul ve 
i<ldia edilen 7 - 8 maddede 230, 
ffsiuni:fagın eczıyesı 'ısfenııJYotdti.' 

Lüzumu muhakeme kararının ba
zı fıkralarında müstakil suç olarak 
gösterilen fiil ve hareketlerdP.n bazı-
1.ıınnın diğer sübutu kai:ml edilen 
suçların birer unsuru diğeri olduğu 
beyan ediliyordu. 
İddianamede Muhittin Üstünda~a 

isnat edilen iki suçtan da bet'aati is
teniyordu. 
Diğer suçlu Ekrem Sevencan, fen 

müdürü Hüsnü Keseroğlu, varidat 
müdürü Neşet Turgayın da 240 ıncı 
madde ile tecziyeleri talep ediliyor
du. 

Reis, maznunlara müdafaa yapıp 
yapmıyacaklannı sordu, Onlar da 
müdafaalarını hazırlamak için mu
hakemenin tehirini istediler. 

Asri mezarlık davtUı 
Reis, asri mezarlık davasına devam 

edileceğini söyliyerek Muhittin Us
tündağa hitaben: 

- Kemal ve Ali adlı iki zatın mu
hammin olduğunu bildiriyorlar. As
ri mezarlığın mübayaası 1934 Mart 
ayında pazarlık suretiyle yapılıyor. 
Bu muhamminler o vakitler vazife 
göriiyorlarmış. Bu mezarlığın kıyme
tini bu zatlara niçin tahmin ettirme
diniz. 
Ustündağ şu cevabı verdi: 
"- Bu işi encümen yapar. Dosya

ların tetkikinden de anlaşılacağı veç
hile bu zatlar şehir dahilinde yapıla
cak istimlakata kıymet takdir eder
ler. Belediye hudutları dahilinde ya
pılması lazım gelen tahminleri ya
parlar. Halbuki asri mezarlık beledi
ye hudutları haricinde olduğundan 

bu işi encümen yapmıştır. 

Bunun üzerine iddia makamı: 

- Ustündağ, benim yaptığım bü
tün iş havaleden ibarettir, diyorlar. 
Kanunun belediye reislerine ve va
lilere tahmil ettiği vazifeler malum
dur. Eğer hakikaten iş sadece gelen 
kağıtları havaleden ibaret ise böy
le valiliği kim olsa yapar, dedi. 

Avukat Kenan Omer buna cevap 
vererek Ustündağın vazifesinin evra
kı havale olmamakla beraber o za

manlar belediye reisi, vali, parti baş
kanı olduğunu, spor işlerine de baktı 
ğıiıı söyledi ve bu kadar kesif işler a
rasında mesuliyeti icap ettiren bir 
noktanın da havaleden ibaret bulun
duğunu, mesuliyetin siyasi ve idari, 

Sovyetler Piyasadan 
Yapak Topluyor 

Bugün bir Sovyet vapurunun lima
nımıza gelmesi beklenmektedir. Va
pura yüklenmek üzere büyük parti
lerde ~apak hazırlanmıştır. Sovyetler 
re satılan malları tamamlamak için 
Ankara vapuriyle Izmirden bin balya 
kadar yapak getirilmiştir. Sovyetle
rin aldıkları bu son parti 400,000 ki
loyu bulmuştur. Bugün gelecek va
de gelmesi beklenmektedır. ~ovyet
lerin derilerimizden fazla miktarda 
mübayaatta bulunacağı söyleniyor. 

Çürük Kadın Çorapları 
!pekli kadın çoraplarının çürüklü

ğü bakında yapılan şikayetler üze
rine yapılan tetkikat bitmiştir. Ti
caret Odası sanayi şubesi müdürlü
~ünce sanayi birliği ile birlikte ha· 
zırlanan rapor Ticaret Odası idare 
heyetinde tetkik ve kabul edilerek 
Cktısat V ckiıletine gönderilmiştir. 

Keçi Derileri 
Almanya için keçi kılı yüklenmek

tedir. Son gelen malumata göre Al
man ithalat daireleri keçi derileri
mizin bu sene fiyatını yükselttikleri 
gibi oğlak derilerini arttırmışlardır. 

Keçi derilerinin çiftini 210 kuruştan 
ve oğlak derilerinin çiftini de 155 
kuruşa almıya talip olmuşlar ve bu 
iiyatlar için permi vermişlerdir. 

mali olacağına göre burada bunların 
hiç birinin mevcut bulunmadığını ila 
ve etti ve: 

- Müvekkilim, sadece bir evrakı 
havale etmiştir. Burada kendisine 
düşen mesuliyeti mucip bir hal yok
tur, dedi. 

Hakimler heyeti, bu hususu tetkik 
için müzakereye çekildi. 10 dakika 
sonra celse açılınca asri mezarlık 

mevkiinin belediye hudutları dahi
linde olup olmadığının tahkiki için 
Istanbul müddeiumumiliğine bir tez
kere yazılmasına karar verildiği teb
liğ olundu. 

Sürpagop mezarlığı davası 
Bundan sonra. Sürpagop mezarlığı 

davasının muhakemesine ;':eçildi. Üs
tündağ dahiliyeden vilayete gonderi
len bir kararnameye göre hareket et
tiğini bildirdiği için burada kendisi
ne hiç bir rnesuliyctin teveccüh etmi
yeceğini iddia ediyordu. Halbuki 
dosyadaki kararname suretinde ken
disine tebliğ edilen kararnamede bu
lunmıyan bir fıkra mevcut idi. Ha
kimler heyeti vekaletten vilayete 
tebliğ edilen kararname suretind~ki 

ayrılığı anhyabilmek için asıllarının 
celbine karar verdi. Her üç muha
kemeyi 23 Haziran Cuma günüünc 
talik etti. 

Parla 
Milllno 
Cenevre 
Amstcrdam 
Bcrlin 
BrOkscl 
Atına 

Sof ya 
Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
BOkrcş 

Bclgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

6.6625 
28.52 
68.035 
50,8150 
21.56 

1.0825 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34,62 
30.5475 
23.9025 

ESHA:\f VE TAHVİLAT 

Sıvas-Erzurum 1 
Anadolu Demlryolu 

MOmessil pcljin 

19.59 

40.70 

'-~-----~~----·~ 
lÇ PlY ASALAR : 

Dün Gelen ve 
Satdan Zahire 

Dün piyasamıza 150 ton buğday, 
46 ton arpa, 15 ton çavdar, 171 ton 
mısır, 29 ton mercimek, 36 ton un. 
15 ton kuş yemi, sekiz ton susam 
gelmiş ve bir kısmı satılmıştır. Buğ
daylar 5,32, sertler 5,12,5, çavdar 
4,08 kuruştan verilmiştir. 

Fabrikaların Yapak~~~~ 
ı C.1 J.1 .&.a.6AJ.:.&.ıa1. ıı.11.ı~.1!.1 .&Ja.uu.ı.1"111 

ve Trakyadaki yapak mübayaatı de
vam etmektedir. Piyasamıza gelen 
haberlere göre yerinde teslim şarti
le yapağın kilosu Bandırmada 65 ku· 
ruşa, Trakyada ise 62 - 63 kuruşa 
yükselmiştir. Ceyhan mıntakasında 
da muameleler artmıştl. Bu mıntaka 
mallan da yerinde kilosu 60 kuruş
tan toplanmaktadır. 

Sergi Komitesi 
Bugün sanayi birliğinde yerli mal

lar sergisinin ihzari komitesi içtiı:na 
ndccektir. 

Mezbahada Kesilen 
Hayvanlar-

Evvclki gün mezbahada muhtelii 
cins koyunlardan 2394 koyun 10644 
kuzu, 70 manda, 41 malak, 126 öküz, 
40 inek, 23 dana. 69 oğlak ve dört 
boğa kesilmiştir. 1939 senesi başlan
gıcından beri ilk defa olarak bu ka· 
dar fazla hayvan kesilmiştir. 

Slovak Köylüleri 
Macar Hududuna 

Geçtiler 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre 22 mayısta CsU· 
toterk yakınında Macaristan - Slo
vakya hududunda bir hadise olmuş· 
tur. Bu noktada Slovak köylüleri 
Macar arazisine girmişler ve bir Ma· 
car karakolile çarpışmışlardır. 

Köylüler. karakol efradı üzerine 

ateş açarak kaçmışlardır. Vaka ma

halline koşan bir Slovak gümrük 

memuru, karakol efradından ayrı 

bir tarafta bulunan bir Mrıcar aske-

rinin attığı bir kurşunla yaralanarnlC 
ölmüstür. 

--~----

Valide Krali«ie 
iyileşiyor 

Londra, 25 (A.A.) - Otomobil ka
zasına uğrıyan valide Kraliçe Mur.Y
ye dün Rndioğrafı yapılmıştır 

Kraliçenin kemiklerinde hiç bit 
kırıklık olmadığı anlaşılmıştır. HastB 
bir takım berelerden ve sızılnrdıı11 

muztariptir. Sol gözü iyileşmekte
dir. 
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arap içme Yasağı 
• 
1 i erin Müsellôh Bir 

Subaşı da Etrafh 
Nümayişine Sebep Oldu, 
Bir Dayak Yedi 

Gevher MülQk Sultan, küçük 
bir mescit içi kadar büyük olan 
odayı işte bu korkunç vaziyette 
dolaştı, yanağı okşanan kızın kar
şısında dikildi: 

- Erimin, dedi, eli yumuşak 

mı, yanağında gül bitti mi? Söyle 
rnelun! 

Ve kızın oğız açmasına meydan 
vermeden silahını zavallının kal
bine soktu. 

yecanını hoşnut etmeğe çalışırlar
dı. 

Fakat kendinin başından geçen 
bir vaka, masal sevgisini de unut
turacak derecede onu endişeye dü
şürdü, günlerce elemlendirdl: Bir 
gün o, kayıkla Haliçten geçiyor
du. Kürek~ller kıyıdan uzaklnş
mıyacak bir surette kayığı yürüt
tükleri için sahile sıralanan kah
vehaneler, ayrancı dükkanları, 

meyhaneler - içerlerine kadar -
görülebiliyordu. İşte bu sırada bir 
rum meyhanesinin öniinden de 
geçildi. Orası yeniçerilerin küme 
kiime gelerek keyif çattıklan yer
lerden biriydi ve saltanat kayığı
nın geçişi esnasında da bir kaç 
manga yeniçeri içeride kadeh to
kuşturuyorlardı. 

Onlann kafalan hayli tütsülüy
dü, ayranlıkları da kabarmış ol
duğundan yere, göğe bir pul ver
mekten müstağni bir durumda bu
lunuyorlar demekti. Fakat gözleri 
nç:ık, iradeleri uyanıktı. Bu sebep
le hep birden padişahı görmüşler, 

neşelenmişler ve onu - meyhane 
alemine yakışır şekilde - selfım
lamak hevesine kapılıverm!şlcrdi. 
İ~lerinden biri, bu hevesi açığa 
vurunca, öbürleri bir ağızdan hay 
hay, dediler, birer dolu kadeh ya
kalıyarak dışarı fırladılar, koşa 
koşa kıyıya geldiler ve kaddıleri 
knyığa doğru uzatıp bağırdılar: 

- Sıhhatine, senin sıhhatine i
çiloruz! 

S ultan Murat, bu naraları pa
dişahlık gururuna savrul

muş birer balgam saydı, saraya 
gelir gelmez, bir hattı şerif kale
me alarak müslümanların şarap 

içmelerini, meyhanelere gitmeleri
ni yasak etti. Fakot üç gl\n geç
meden üç yüz sipahi tarnfından 
bu irade aleyhine müsellah hir 
nümayiş yapıldı, yasağın kalrlırıl

ması lüzumu hissettirildi. Payi
tahtın subaşısı sipahilere gözdağı 
vermek istemişti. Onu - kardeş-

Nakleden : Ş hôbettin Fuat 

çe görüşüp anlaşmak bahan .. sile -
aralarına aldılar, kemikleri kırı
lıncıya kadar patakladıktan son
ra: "Haydi git, hünkara selam 
söyle,, Deyip bıraktılar. 

Sokullu, asker arasında sevHe
geldiğine güvenerek, sipahilere 
nesihat vermek ve kendilerini 
hanlarına yollamak teşebbfü;i.mde 
bulundu. Fakat padişah tarafından 
muhtelif suretlerle haysiyeti kın
ları vezirin artık asker yanında da 
nüfuzu kalmamıştı. O sebeple is
tihza olunarak karşılandı ve nğız 
açmasına meydan verilmeden: 
"Ya gidersin, ya dayağı yersin!., 
Tehditleriyle sahadan uzaklaştı

rıldı. Bu vaziyette hünkarın ya
p&cağı, yapabileceği biricik iş var
dı: Emrini geri almak! .. O da bu 
küçüklüğü kabul etti. Meyhanele
rin eskisi gibi, her müşteriye açık 
olduğunu ilan ettirdi! .. (2). 

İşte nedimler şebekesi sadraza
mın nüfuzunu kırmakla, bu çirkın 
neticelerin yüz göstermesine yol 

açarken, kadınlar grupu da. padi
şahın iradesine - gönül yolile -
tahakkiim için hümmalı bir faali

yet gösteriyorlardı. Bu küme için
de en çok çalışan Nuru Banu ile 
Mihrimahtı. Safo yüzünden ve ilk 
önce hakaret görmüş olduklarını 

unutamıyorlardı. Fakat gün başı
na bir güzel kız bulup padişaha 
takdim ettikleri halde, henüz 1'tlu
ratlarına c.e.rmis_deıZil~rdL Cünkü 
nunKnr, aonup CR>raşıp, .-:>W.ouwı 

aşkında karar kılıyordu, o körpe 
körpe kızcağızlan unutup gidiyor
du. 

Nuru Ban11 ile görümresinı 

küplere bindiren de, Muradın bu 
haliydi. Adamcağız, anasından ve
ya halasından yeni bir halayık 
gelince Safoyu da, çocuklarını da 
unutmuş gibi görünüyor, )'aman 
bir telaş içinde onu yıkatıyor, süs
letiyor, gelin haline koyuyor ve 
kendisi ertesi gün soluğu Salonun 
yanında alıyordu. 

TEFRiKA No. 1 
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nen ~Petrograd,, ı çok severim! Neden bilmem, 

bu şehire bayılınm : Hele köyden dönerken... işte 

vagonun penceresinden fabrikaların bacaları, kilise
lerin kubbeleri ve sayısız çatılar belirdi: Yüzlerce, 
binlerce çatı ... Gökyüzü nihayetsiz ve dumanlı. Kal
bim heyecan içinde kuş gibi çırpınıyor. Içim içime 
sığmıyor. Neredeyse istasyona gireceğiz. 

"Petrograd., a, resmi dairelerden birinde çalış
mak üzere geldim. Henüz on beş yaşındayım. 

Tren durur durmaz atladım. Aman yarabbi, in
san aklını oynatacak: Ne kalabalık, ne kargaşalık! .. 
Halk bağrışıyor, koşuşuyor, birbirine giriyor.. Is· 
tasyonun içi mahşerden farksız. 

Sepetimde biraz erzak var: Bu erzağı ~ehirdeki 
aç babama götürüyorumı Fakat, galiba, ileride 
kantarların yanında yoklama yapıyorlar. Milis ne
ferlerinin etrfına bir sürü halk toplanmı~. Yoksa 
erzak, zahire vesaireyi harp ganaimi diye musade
re mi ediyorlar? Milis efradı saran ahali arasında 
ağlaşanların, yekdiğedne küfürler, tehditler savu
ranların haddi hesabı yok. 

Acabn küçiık sepetimdeki yiyecekleri de alacak
lar mı? 

Çok şükür! Kantann yanından müşkülata uğra
madan geçtim. Vakit te gecikiyor. Istasyonun saa
tine baktım: Altıya on var. Eyvah, neredeyse tram
vayı kaçıracağım. Altıdan sonra tramvaylar işlemi
yor. Gideceğim yer de uzak mı uznk... Ta limana 
kadar gitmek mecburiyetindeyim! Acaba tranwııy 
bulabilecek miyim? 
Koşarak istasyondan çıktım. Gözlerim etraftaki 

insanları görmüyor. Deli gibi koşuyorum. Kalııba
lığı itekaka kendime yol açmağa çalışıyorum . 

Arkamda iki saç örgü muttasıl sallanıp duruyor. 
Herkesin bana güldüğünü hissediyorum. 

"lznamenksiya,, meydanına bir çılgın gibi çık
tım. Arabacılar, hamallar birden etrafımı sardılar. 
Ne kadar do utanmaz, arsız şeyler! üstüme başıma 
sürünüyorlar, adeta yakama yapışıyorlar: 

- Matmazel, matmazel, bir araba istemez misi-
niz . 

- Buraya buyurun matmazel! 
- Buraya, buraya! .. 
- Dağılın ulan .. Matmazeli sıkıştırmayın! 
Gözlerimi kaldırıp baktım; ve bu son cümleleri 

söyliyen adama teşekkür ettim. Kendisine o kadar 
müteşekkir kaJmıştım ki... Biraz evvel etrafımı sa
ran külhanbeylerinin arasında az kalsın yeisimden 
ağlıyacaktım. 

Etrafımdakileri dağıtan adamın yüzü geniş, sa
de ve kırmızıydı . Gözlerinde büyük bir şefkat oku· 
nuyordu. Uzun kumral bir sakalı vardı: 

"- Şüphesiz, dedim, bu adam beni ııldatmıya
cak. Böyle iyi yüzlü bir adamın beni diğerleri gibi 
aldatabilmesine imkan tasavvur edemiyordum. 

- Matmazel, lutfen paketinizi verir misiniz? 
Korkmayın canım .. Merak edilecek bir şey yok. Ya
bancı ve acemi olduğunuzu anladılar da, etrafınızı 
ondan sardılar. Ben sizi götürürüm. Tramvayla mı 
gideceksiniz? 

- Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Beş 
numaralı tramvaya bineceğim. Tramvay acaba ne
rede? Bilmiyorum yerini... Çok rica ederim .. Ya
rabbi, yanlış biniyoruz zannederim! Ben limana 
gitmek istiyorum .. Bu nereye gidiyor? 

- Çabuk, çabuk matmnzcl! Son tramvayı da 
kaçıracaksınız. Buna binin havdi atlavın. bekleme-

TAN 

Muradın anasiyle halası, bir 
kaşık suda boğmak istedik

leri gelinlerinin gerçekten güzel 
olduğunu inkar etmiyorlardı. Lfı
kin padişahın ona gösterdiği bağ
lılığı bu güzellikle de ölçtilemiye
cek kadar geniş bulduklanndan 
arada bir sır olduğuna ınnnmağa 
başlamışlardı. Esmihanla Gevher 
Mü1Cikün de iştirakiyle yapılan 

bir to_\'antıda bu r.ımn mahiye
ti araştırıldı ve Safonun büyücü
lüğünde karar kılındı. Zavallılar 

güzelliğin en kahir bir cfsfın, ze
kanın ise güzelllkten de kuvvetli 
bir ~ihir olduğunu düşünemiyor -
Iardı. Batıl bir itikatla Venedik
li dilberin büyü yapıp kocasını a
vucu içine aldığımı kanaat getiri
yorlardı. 

Fakat bu kanaati Murada aşıla
mak imkansızdı. Çünkü o, dört 
taraftan sunulan kızlardan kam 
almıyor değildi. Yalnız kalbini Sn-

foya vermiş görünüyordu ve o 

kalbe yeni bir sevgi sokmaktan 

uzak kalıyordu. Bu vaziyette Sa
foyu ithama kalkışmaktan bir ne
tice elde edilemezdi. 

1 

Bununla beraber ne Nuru Ba

nu, ne Mihrimah fütura düşmüştü. 
Onlar ve öbür sultanlar yine şevk

le, azimle Safoyu düşürmek gay

retini güdüyorlardı. İşte bu sıra- , 

da Esmihan sultan, taçdar kartle

şine bir ziyafet verdi ve yalnız o
nu Şehzade camii civanndaki bah

çeli konağına davet etti. YRlnız, 

dedik. Çünkü Murat, bu gibi da

vetlere, Nuru Banunun, Safonun 
çağrılmaması şartiyle icabet eder
di. Valide ve haseki sultanların 

çağrılmadığı. bir yere başkalan da 
davet olunamıyacağından ziyafet 

pek hususileşirdi, Murat ta bu du

rumdan haz alıp dilediği gibi eğ-

lenirdl. 

Sokullunun, biri Alay köşkü ya
kınında, biri de, Şehzadebaşında 
olmak üzere iki büyük konağı 

vardı. Onun karısı bulunan Esmi
han sultan - kocasının yine dev
let işleriyle meşgul olmasına, zi
yafette bulunmamasına müsaade 

l - - -

mel bir harem bahçesini de ihtiva 
etmekte olan Şehzadedeki kona
ğına çağırmıştı. Çünkü tasarladığı 
planı yürütmek için geniş bir bah- 1 

çeye ihtiyacı vardı. 
Muradın maskaralan, mukallit

leri, cüceleri daha sabahtan Şeh

zadebaşına taşınmışlardı. Verile

cek emre göre hemen işe başla

mak üzere hazır bulunuyorlardı. 

(Devamı var) 
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RADYOL. 
En büyük sergilerde 18 diploınBı 

48 rnndnlyn knznnnıı tır. 

Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOLIN 
Kullananların 

Dişleridir. 

Diş Tabipleri Diyor ki: 
"Dişlerin ve ağzın sıhhati sabah, Uğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir." 

A ............................................ , 

V EN O S kadar güzel olmak isterseniz 
Meşhur Alman güzellik mUtchns!nsı Profesör Doktor E. WİNTEH 

tarafından formUIU yapılan ve diinyada mevcut müstahı.a

ratın en mükemmeli olan VENÜS güzellik 
mHstahzerRh nı kullnnını7.. 

Umumi deposu: Nureddin Evliyazade Ecza, nlıit "" 
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q 

Itriyat depoı;u i tanbul 

...................................... 1 ........ 1 

11 DAVET 
HORNIPHON RADYOSU MÜŞTERiLERiNE 

Alman HORNİPHON radyosunun 1460 liralık eşya piyangosu, l 
haziran 1939 da saat 15 te İstanbul 5 inci noteri huzurunda çekilecel<· 
tir. Satılan her radyonun numarası bu piyangova iştirak etmiş addO
luhur. Sayın müşteriler o gün noterlikte bulunabilirler. 

2 
3 
4 
5 

" 
" 
" 

, "-n7Ul> 

" Altın 14 ayar cep saati " 100 
" PerpetuumP S 1. Otomatik piköp ,l?ramofon " 55 
" ti p s 3. " ,, " " 40 
" Doksn marka altın 14 ayar kadın kol saati " 50 

410 
10 numaraya birer erkek kol saati 
1 O " · " kadın kol saati 
25 " kaplama RW marka taşlı kadın fantazi bilezik 
50 " ranforse 18 K. RW. marka kurşun kalem 

100 " gümüş taşlı f antazi kadın yüzüğü 
100 " RW. marka gümüş kurşun kalem 
200 " birer lira kıymetinde muhtelif hediyeler. 1050 

Yekun Lira 1460 

(1) Petersburg'un en hiiylili caddelerinden biri. 
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Haftahk Radyo Programı 

1 ... ~~~~~-~~~~~~~:~!~i~~!~~~~~~~~~ 
Pazar, 28. 5. 1939 Poppy (Endülüs vahi), 3 - Flotow "Mar- oroloji haberleri, 13.15 - 14 Müzik (Ka

tha" operetinin uvertürü, 4 - Ch. Silver rışık program - Pl.) 
"La belle au bois dormant" operetinden 19.00 Program, 19.05 Müzik (Operetler 
seleksyon. - Pl.), 19.30 Konuşma, 19.45 Türk müzi-

Fakat Karakol Kumandanı 
Bırakmıya Hazırlanmış ve 

Cevdet Çavuş Onu 
işi de Tamamlamıştı 

12.30 Pragram, 12.35 Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - J. Strauss 
(Neşeli vals operetinden) Buseler valsi. 
2 - Lindermann (Volga) Potpuri. 13.00 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteorolo
ji haberleri. 13.15 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 3 - Niemann 
(Çarliston) Dans, 4 - J. Strauss (İlkba
har sesleri) Vals, 5 - Paduk (Paraphra
se), 6 - Tschalkowsky (Romans). 13.50 -
14.30 Türk müziği, 1 - Nihavent peşrevi, 
2 - İsmail Hakkının nihavent bestesi: 
(Feryat ile yad ... ), 3 - Rahminin niha
vent şarkı: (Saçlarına bağlamalı), 4 - Ni
havent şarkı: (Söyle nedir ... ), 5 - Arta
kinin nihavent şarkı: (Koklasam saçları
nı), 6 - Hacı Arifin nihavent şarkı: (Şa
rap iç gülfeminde), 7 - Saz eserleri. 

18.30 Program, 18.35 Müzik (Neşeli ği (Fasıl heyeti), 20.30 Memleket saat a
plfıklar) Pi. 19.00 Konuşma. 19.15 Türk yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.45 
müziği (Fasıl heyeti), 20.00 Memleket sa- Türk müziği: 1 - Suzinak peşrevi, 2 -
at ayarı, ajans ,.e meteoroloji haberleri. Mustafa Nafizin sunizak şarkı: (Sensiz bu 
20.15: Türk müziği: _ Mahur peşrevi, sabah), 3 - Mustafa Nafizin suzinak şar-
2 - Şeref İncilinin ınahur şarkı: (Alamam kı: (Üıniasiz bir sevisle), 4 - Ahmet Ra
doğrusu), 3 - Dedenin mahur şarkı: (Sa- sim suzinak şarkı: (Söyle ey cananı ru
na layık mı}, 4 - Klfırnet taksimi. 5 _ hum), 5 - Leminin hüseyni şarkı: (O ırü
Kürdili hicazkar şarkı (Aşkınla dolan si- zel .::özlerle), 6 - Saz semai~!. 7 - Ke
neme), 6 - Kürdili hicazkar saz semaisi, mençe taksimi. 8 - Arifin (Bir melek sl-
7 - Artakinin eviç şarkı: (Aşkınla harap ma peri), 9 - Şevkinin (Düçarı hicri var) 
olduğumu). 8 - Yeıoari Asımın eviç şarkı: 10 - Mahmut Celdlettin pasanın (Nari 
(Benim öksüz benliğimde), 9 _ Halk tür- firkat), 11 - Mustafa çavus (Canım tez
küsü: (EHi gözlerine kurbnn), 10 _ Sarı dir). 21.30 Konuşma, 21.45 Esham, tah,·i
kurdela. 21.00 Haftalık posta kutusu, 21.151 lat. kambiyo - nukut ve ziraat bor~ası 
Esham, tahvilat. kambiyo - mı,ut ve Zi-ı (fi~t), 21.~5 Neşeli .pl~klar: 22.00 Müzi~ 
raat bor!';a!';ı (Fiat), 21.25 Neşeli plaklar _ (Rıyasetlcumhur Fılarmonık ork. Şet. 

R. 21,30 Müzik (Küçük orkestra _ Şef: Praetorius). L. Vıın Reethoven: 2 nci Sen
Necip Aşkın), 1 - Backer fİlkbı:ıhar) me- foni, Re majör Op. 36: 

. lfadise, yalnız Yenimahalle ve 
cıvarını değil, Itilaf devletlerinin 
Polis karargahlarını da telaşlan
clırı:nıştı. Halimin ve arkadaşları
nın tutulması için, hadise mahalli
ne, binbaşı (Bover) kumandasın
da bir polis müfrezesi gönderil
ll'ıişti. Sanyer ve Büyükderede o
turan büttin Islaın evleri basılı
Yor, aranılıyordu. Her aranan e
Vin sahibi Halimi kaçırmakla it
~aın ediliyor ve tabü söyletmek 
1Çin tazyik ve işkencedeu de çeki
llilıniyordu. 

B u vaziyet karşısrndo. N aflz 
Bey ve arkaclaş!arı karar

laştırdıkları ikinci akma çıkama
ll'ıışlar ve saklanmak mecburiye
tinde kalmışlardı. Çünkü Kemer
hurgazdan ve lstanbuidan getir
tilen iki düşman bölüğü Boğazm 
Ituıneli Kavağından Kefeli köyü
ne kadar olan kısmım dağ tara
fından sarmışlar ve bütün mah
reçleri göz altına almışlardı. Na
fiz Bey, bu sırada göz önünde bu
lunnıamak ve frrsattan istifade 
ile, Beykozla Omerli arasında da 
Yeni bir teşkilat yapmak üzere Sa
r1yerden ayrılmış, köy köy cloJaş
mağa başlamıştı. Pek az bir za
manda o havali köylülerini uyan
dırmış, düşmanlara karşı milli ve 
müşterek bir harekete hazırlo.
ınıştı. 

Ra.Iim, hadise günü Yenimahal-
leden Sarıyere kaçınış ve bir dost 
sandalı ile Beykoza atlamıştı. Fa
kat, orada da kendini emniyette 
&öremeyince Alemdağı ve Omerli 

o .. .» -

:tnişti. Fakat, bir gün Omerli civa-
rında yakayı ele vermişti. O sıra
da Omerli jandarma karakol ku
ll'ıandanlığında Cevdet isminde 
&edikli bir başçavuş bulunuyordu. 
lialen Bursada züccaciye ticareti 
ile meşgul olan bu milliyetini ve 
l'l'ıeı:nlekctini sever delikanll, Hali
~n, o sırada kendinin de dahil bu-
Unduğu Nafiz Beyin teşkilatına 

illensubiyetini anlamıştı. Istanbula 
sevki halinde idam edileceğine hiç 
te Şüphe etmediği bu yurt kulunu 
Serbest bırakmağı bir milliyet bor
~ ~a.ymıştı ve borcu muhitin ve 
b~rıcın fark ve şüphe edemiyece~ 
b ıı: tarzda ödemişti. Yapmağa mec-

ur olduğu muameleyi tamamla
~ış,_ tanzim etiği evrakı Halimle 
lrlikte maiyetinde bulunan Kon

Yalı bir jandarma neferine teslim 
~~~işti. Cevdet Efendi, yaradılışı 

Ur ve milliyetçi olan bu aslan 
lleferin muhit ve civarda yapılan 
ZUlümlere, hele üzerlerinden hiç 
eksik olmıyan düşman tahakkü
~Üne tahammül edemediğini ve 

u sebeple memleketi olan Konya
:~ kaçmak üzere fırsat gözledi
&ıni biliyordu ve onun arasıra co
Şa~ hissini beğeniyor, zihnini ke
~ırınekte olan firar teşebüsünü 
~klı buluyordu. Bu coşkunluğu 

YUziinden bir gün, bu yurt yavru
sunun tahammülünün taşmasından 
~e civarda düşman müdahalesini cel 

edecek bir hadise çıkarmasından 
Çok korkuyordu. Halim ile evrakını 
Verirken: 

lı -Arkadaş. Demişti. Bu delikan
l Y1 sen göti.ıreceksin. Haydi hazır-
an ve şimdi yola çıkın. 

A. slan yaradılışlı Mehmetçik 

1 kendisine uzatılan evrakı 
a. ll'ıanııştx. Titiz bir hareketle baş
r~uşunu selamlamıştı. Yaşlı göz
el'iyle odanın köşesinde ve ayak-
ta, duran Halimi işaret ederek: 

J.ı. - Başçavuş, bir ricam var sana. 
t' Skerim, baladan gelen emre itaa
~rn Çok. Emret, şuracıkta öleyim. 

akat, yurdumuza saldıran düşma
~ın bir polisini öldürmeyi ben suç 
eğil, bilakis vazüe sayanlarda

~.:ın. Verdiğin bu vazife, köyleri
ıze saldırılan kudurukların gözü 

~ilzun önünde yaptıkları alçaklık-· 
ata, zulümlere karşı bir şey yapa-

mamıya tahammül etmekten daha 
ağır geliyor bana. Bu delikanlıyı 
bir başkası götürsün, çok yalvarı
rım sana. 

Demiş ve başını yere eğmişti. 

Başçavuş masasının başında, Halim 

de bulunduğu köşede ağlıyorlardı. 

Odayı matemli, hıçkırıklı bir ses

sizlik sarmıştı. U çü de derin bir 

düşünceye dalmıştı. Nihayet baş

çavuşun yaşı katrelenen kirpikle
ri oynamış, nemli ve kızarık gözle
ri açılmıştı. Halecandan sarsılan 
yüreğine elini bastırmış, kısık bir 
sesle mırıldanmıştı: 

- Bölüğe gidecek değilsiniz ki. 
Mehmetçik başını kaldırmış, baş 

:ravuşuna hayretle bakmış, bak
mış ve nihayet meraklı bir tavır
la sormuştu: 

- Bölüğe gidecek değil miyiz, 
Başçavuş? .• 

-Evet. 

- Ya nereye gideceğiz? .. 

- Dilediğiniz yere. Onu yolda 

kendi aranızda kararlaştırırsınız 

Bu söz Mehmetçiği de, hayalinde, 

uğrıyacağı acı akıbeti yaşatan Ha

limi de şaşırtmıştı. Uzun uzun baş 
çavuşa bakmışlar, bakışmışlaf, niha
yet dayanamamış, Cevdet Efendi
nin üzerine atılmışlardı. Uç yurt 
dertlisi biribirine sarılmışlar, öpü
şe öpüşe ağlaşmışlardL 

B
aşçavuş, masasının çekme

sinden çıkardığı Halimin ta
bancasını Mehmetciğe uzatmış, 

ve: 
(Devamı var) 

17.30 Program, 17,35 Müzik (Pazar ça
yı - Pl.), 18.15 Çocuk saati, 18.45 Müzik 
(Pazar çayı - Pl.}, 19.15 Türk ıyıüziği (Fa
sıl heyeti), 20.00 Memleket saat ayarı. a
jans ve meteoroloji haberleri. 20.15 Türk 
müziği: 1 ....'..... Hicazk!r peşrevi, 2 - İsma
il Hakkı - Hicazkar ağır semai: (Benim 
servi..), 3 - Udi Semil - Hicazkar şarkı: 
(Layık mı sana), 4 - Urviğin - Hicazkar 
şarkı: (Mestim bu gece), 5 - Hicazkar 
türkü: (Akşam olur), 6 - Hicazkar türkü: 
(İzmirin içinde), 7 - Hicazkar saz semai
si, 8 - Bedriyenin hicazkar şarkı: (Müm
teziç aşkınla), 9 - Nobarın hicaz şarkı: 
(Ağlamış gülmüş), 10 - Mustafa Nafizin 
hicaz şarkı: (Göğsünde açılmış). 21.00 Ne
şeli plaklar - R. 21.10 Müzik (Feyha Ta
lay - Violonsel). 14 yaşında genç violo
nistin kardeşlerine konseri. Piyanoda - Dr. 
Markovitz, 1 - Sen (Seans) Kuğu kuşu, 
2 - Brahms - Ninni, 3 - C. Cui - Ori
entale, 4 - D. Popper -Mazurka, 21.25 
Müzik (Riyaseticürnhur Bandosu - Şef: 

BÖCEKLER VE MİKROPLAR 

İhsan Künçer). 1 - Louis Ganna - Marş, 
2 - F. Von Blon - Çiçek dergisi (Fantezi), 
3 - Beethoven - Koriolan Uvertürü, 4 -
Dcbussy - Küçük süit, a) Vapurda, b) 
Resmigeçit, c) Manuetto, ç) Bale. 5 - A
doıtlotter - Hint tabloları. No. 1. 22.00 
Anadolu ajansı (Spor servisi), 22.10 Mü
zik (Cazband) Pl. 22.45 - 23 Son ajans 
haberleri ve yarınki program. 

Havada uçuşan, yahut oturdu
ğumuz yerlerde, yataklarımızda 
bile, dolaşan böceklerin hastalık 
mikropları getirmeleri hekimliğin 
epeyce yeni bilgilerinden biridir. 
Fakat onların insant sadece rahat
sız etmekle kalmıyarak kötü bir 
şey getirdiklerine de halk arasın-
da pe~ ~sk!._~!!~an!~ı:.<!~E:.~.C:!..i .. ~!! 
tel dolaplardan bellidir. Bunlar, 
tabit, sinekler bizim yiyecekleri
mize ortak olmasınlar diye değil, 
onların üzerine zararla bir şey ge
tirip te kokutmasınlar diye ittihaz 
edilmiştir. Yiyeceklerin kokınasile 
bulaşık hastalıkların hemen he
men ayni hadise olduğu ela hu za
manın bulu~u değildir. Pek eski 
zamanlardaki hekimler ıle hasta
lığı mayalanmağa benzetirlerdi... 

Ancak bu bilgi yakın zamana 
gelinciye kadar fence ispat edile
memiş bir kanaat halindeydi. Hal
buki şimdi böceklerin bize hasta -
lık mikrobu getirmeğe çok deCa 
vasıta oldukları iyice sabit olmuş 
bir şeydir. 

Böceklerin bazıları bizi hiç sok
madan mikrop getirirler. Bu mari
feti yapanlar en ziyade k.ua si
neklerdir. Bu marifeti nasıl yap
tığm1 anlamak ta pek kolaydır. 
Kara sinek hastalık mikrobu bu
lunan bir yere, en ziyade kirli 
maddeler üzerine konar, oradan 
kanatlarını bulaştırır, hatta o mad
deleri yerken mikroplan karnına 
indirir, sonra bizim yiyeceğimiz 
şeylerin üzerine, oturduğumw: yer
lere gelir, kanatlariy le, yahut kar
nından çıkardığı şeylerle bize milc
robu bulaştırır. Kara sineklerin, 
kara humma mikrobu ~etirdikleri 
epeyce zamandanberi bilinir, bazı 
yerlerde haylice geniş salgınlara 
sebep oldukları bile vardn'... Ko-
lera hastalığının salgın olduğu yer
lerde hastalığın sineklerle başladı
ğına ve sinekler kaybolunca, has
talıhn da söndüğüne dikkat edil
mişti.. Kara sinekler hayvanlar • 
dan gelen şarbon hastalığının bu
laşmasına da sebep olurlar.. Di
zanteri hastalığını, bulaşık göz 
hastalıklarını, küçük çocuklara is
hal hastalığı ıretirdikleri de olur. 
Verem mikroplarını bulaştırdığına 
da misaller vardır. 

Kara sineklerin - başka böcek
lerin de - bize hastalık bulaştır
maları için mutlaka yiyecekforimi
zin, yahut - göz hastalıklarında 
oldui'u iİbi - hastalık yaptıkları 
uzuv üzerine konmalarına lüztun 
yoktur. Sinek her hangi bir yeri
mize, mesela elimizin üzerine, ko
nar. Oraya ınikropları bıraka·. 
Sonra biz orasını kaşırız, mikro
bu tırnaklarımızın arasına alırız. 
daha sonra ırözümüze, ağzınuza 
götürürüz. Sineğin başladığı işi 
kendimiz tamamlarız. 

Bizi ısırmasından ziyade, çir
kinliği, dokunması ve kötü koku
siyle rahatsız eden tahta kurusu 
da verem mikroplarını ~etirir. O
nun daha başka hastalıklar getir
diğine de misaller vardır. 

Fakat bit gibi, pire gibi ısıran 

böceklerin getirdikleri hastalıklar 
daha mühimleridir. Lekeli hüm
fiıa ııa:sLauı;ının uıucuc uı..ıt<' ·?uı,;• 
nı, şüphesiz, bilirsiniz. Lekeli hum
maya tutulmuş bir hastanın ken
disi başkaları itin hiç bulaşık de
ğildir. Vü<'udünden çıkan madde
lerin hiç birisi hastalığı bulaştır
madığı halde, ancak hastanın 

viicudünün üzerinde bulunan bit
ler başkalarına hastalık götürür
for. Hastanın üzerindeki bitler te
mizlenince, bulaşmak tehlike:ii 
kalmaz. Hastalığın bulaşması için 
mutlaka bitin hastayı ısırarak o
r 'dan mikrobu alarak sağlam & 

dama - gene ısırarak - götür
mesi lazımdır. 

Bitler huınmayı racia denilen 
hastalığın bulaşmasına da vasıta 
olurlar. Fakat insanı ısırarak de
ğil. Bu hastalığın sebebini almış 
olan bitin insanı ısırmasında teh
like yoktur. İnsan ondan hastalığı 
kaşındığı vakit alır. İnsan kaşınır
ken bitin incecik ayakları kırılır, 
kırılan yerden bitin beyaz kanı çı
kar. Sonra insan, o beyaz kanı 
kendi eliyle, parmaklariyle oradan 
alarak gözüne götürür, hastalığın 
sebebi olan ispiroket gözden vü-n 
cude girer ..• 

Veba hastalığı pirelerle bulaşır. 
Bir pire bu hastalığın mikropları
nı insandan insana, yahut fareden 
insana götürür .. Fakat mikropları 
bırakması insanı ısırmasiyle değil
dir. Pire insanı ısırdığı vakit ilk 
kan darnlasiyJe karnını temizler, 
emdiğini çıkaru. Sonraki damJa
lan karnında saklar. Daha önce 
Vebalı bir hastanın kanını emmiş 
te mikropları almışsa, sağlam bir 
adanu ısırdığı vakit karnından çı
kardığı madde ile hastalığı bulaş
tırır, yani hastalığı ağzından değil 
de, öteki tarafından verir .. 
Sıtma hastahğının da ~ivri si

neklerle geldiğini bilmiyen artık 
kimse yoktur. Bizim memkketi -
mizde bulunmıyan hastalıkların 
böceklerle nasıl geldiklerini söyJi
yemiyeceğim. 

Pazartesi, 29. 5. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 13.15 - 14 Müzik (Ha
fif müzik) Pl. 

18.30 Program, 18.35 Müz.ik (Oda milzi-
-. • V •VU alrı. V&lUS'llla \ JJUl\.\V LUll 1'00.\\J, 

19.15 Türk müziği (Karışık program - Fa
sıl heyeti), 20.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri, 20.15 Türk 
müziği: İdare eden: Mesut Cemil. Ankara 
Radyosu küme heyeti. 21.00 Konuşma, 
21.15 Esham, tahvilat, kombiye - nukut ve 
Ziraat Borsası (Fiat). 21.25 Neşeli plak
lar - R. 21.30 Konuşma: Folklör (Halil 
Bedi Yönetgen), 21.45 Müzik (Virtüoz
lar) Pl. 22.00 Müzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın), 1 - Walther Schrader 
Akşam üzeri (hazin parça), 2 - Zleh
rer - Eşkıya operetinden - Potpuri, 3 -
Hans Stlip - Marş, 4 - Car! Robreht - Te
zat operetinden - Potpuri, 5 - J. Strauss 
(Cenup çiçekleri), 23.00 Son ajans haber
leri ve yarınki program. 23.15 - 24 Müzik 
(Cazband) Pl. 

Sah, 30. 5. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği (Pl.), 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 Müzik (Karı,şık 
program - Pi.), 13.45 - 14 Konuşma (Ka
dın saati - Ev hayatına dair.). 

18.30 Program, 18.35 Müzik (Operetler 
- Pl.), 19.00 Konuşma, 19.15 Türk müzi
ği (Fasıl heyeti), 20.00 Memleket saat a
yan, ajanı. ve meteoroloji haberleri, 20.15 
Türk müziği, 1 - Udi Eşrefin Hüzzam 
peşrevi, 2 - Ahmet İrsoyun hüzzam şar
kı: (Hatırında kalsın), 3 - Faiz Kapan
cının hüzzam şarkı: (Seni gördü o şafak), 
4 - Santur taksimi, 5 - Şükrü Şenoza
nın mahur şarkı: (Bu sevda ne tatlı), 6 -
Hicaz türkü (Bağa girdim üzüme), 7 -
Halk türküsü: (Şu dağları delmeli), 8 -
Ali efendinin hicaz şarkı: (Samur kaşlım), 
9 - puzinAk şarkı: (Sensiz geceler), 10 -
Muı::a Seyyanın hüzzam şarkı: (Sen san
ki baharın), 21 konuşma, 21.15 Esham, 
tahvi!At, kambiyo - nukut ve Ziraat bor
sası (Fiat). 21.25 Neşeli pJAklar - R. 21.30 
Müzik (Radyo orkestrası - Şef: H. Ferit 
Anlar). a) Adagio - AUegro, b) Andante, 
c) Menuetto - Trioı ç) Tllegro spiritoso. 
E. Grieg: Norveç dansları, Op. 35. a) Al
legro marcato, b) Allegretto tranquillo e 
grazioso, c) Allegro moderato alla Marcia, 
ç) Allegro molto. - A. Dvorak: Slav dans
ları a) Nr. 8, Grazioso e lento, b) Nr. 7, 
Allegro vivace, - J. Brahms: Macar dans
ları, Nr. 5 ve 6. 22.30 Müzik (Opera arya
ları - Pl.), 23.00 Son ajans haberleri ve 
yarınki program, 23.15 - 24 Müzik (Caz
band) Pl. 

ÇarJamba, 31. 5. 1939 
Böceklerin getirecekleri mik

roplardan korunmak için böcek
lerin kendilerinden sakınmak Ji
zım olduğu şüphesizdir. Fakat hu 
da dile kolay bir şeydir. Onbrın 
her birinden nasıl · korunulacağı 
ayrı ayn birer bahistir. 

Ancak onlardan önce, insnnın 
mikrop bakımından en büyiik düş
manını bilmesi lazımdır. Çiinkü 
böcekler de çok defa bir insandan 
aldıklan hastalığı başka bir insa· 
na götürürler. 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği, 1 -
Osman beyin hüzzam peşrevi, 2 - M:. Ce
JAlettln paşanın hüzzam şarkı: (Kerem 
eyle mestsne), 3 - Hüzzam şarkı (Çıkar 
yücelerden), 4 - Leminin (Yeter hicranlı 
sözler), 5 - Lerninin (Son aşkımı cana). 
6 - Taksim, 7 - Halk türküsü (Yürü 
dilber yürü), 8 - Halk türküsü (Demirci
ler demir.,.), 13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 
Müzik (Riyaseticümhur bandosu-Şef: İh
san Kilnçer). 1 - G. Gesesse (Marş), 2 -

lodi, 2 - Oscar Fetras (İkinci avcıları) a) Adagio molto - Allegro con brio, 
Fantezi. 3 - Demersseman (Aranjuezde b) Lar~hetto, 
bir bayram), 4 - Drigo (Serenat), 5 - c) Echerzo - Trio, 
Faul Lincke (Olimpiyatlarda) ::VCarş, 6 - ç) Allegro molto. 
J. Strauss (Artist hayatı) "vals'', 7 -
Chopin (Nokturne) mi minör, 22.30 Müzik 
(Melodiler - Pl.), 23.00 Son ajans haber
leri ve yarınki program, 23.15 - 24 Mü
zik (Cazband) Pl. 

Perıembe, 1. 6. 1939 
----------

12.30 Program, 12.35 Türk müziği (Pl.), 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 13.15 - 14 Müzik (Caz
band) Pl. 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Dam mü

ziği - Pl.), 19.30 Ronuşma (Ziraat saati), 

19.45 Türk müziği (Fasıy heyeti), 20.30 

Memleket saat ayarı, ajans ve meteorolo

ji haberleri, 20.45 Türk müziği: 1 - Sali
min hicaz peşrevi, 2 - Rıfatın hicaz şarkı: 
(Sislendi hava). 3 - Şe\·kinin hicaz şar
kı (Sen bu yerden gideli), 4 - Falkin hi
caz şarkı (Ateşi suzani firkat), 5 - Tan
bur taksimi, 6 -Koşma (Ebruların zah
ml), 7 - Rahminin kürdilihicazkar: (San 
ey canımın canı), 8 - Osman Nihadın 

kürdilihicazkar şarkı: (Akşam güneşi), 

9 - Sarnhattin Pınarın kürdilihicazkar 
şarkı: (Aşkınla yanan gönlüm), 10 - Sa
lahaltin Kaynak muhayyer: (Ne zaman 
görsem onu). 21.30 Konuşma, 21.45 Es
ham, tahvilat, kambiyo - nukut ve ziraat 
borsası (Fiat), 21.55 Neşeli plaklar, 22.00 
Milzik (Kiiçük orkestra - Şef: Necip Aş
lc1n) t - Becce (D:ımalfi serenadı), 2 -
Le\'ine (Humoresque), 3 - Wilhelm Wa
cek (Marş), 4 - Mich~li ('Üçüncü küçük 
süit), 5 - J. Strauss (Viyana kanı) vans, 
6 - Becce (Serenad), 7 - Tschaikowsky 
(Uyuyan güzel, haletinden: Vals). 8 -
Rubinstein (Kostümlü balo). 23.00 Son a
jans haberleri ve yarınki program, 
23.15 - 24 Müzik (Cazband) Pl. 

Cuma, 2. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete-

G. Bizet : Roma Süiti: 

a) Andante tranquillo - Allegro agitato, 

b) Allegro Vivace, 

c) Andante molto, 

ç) Tllegro vivacissimo. 

23.00 Son ajans haberleri ve yannki 
orogram, 23.15 - 24 Müzik (Cazband) PL 

Cumartesi, 3. 6. 1939 

13.30 Program, 13.35 Müzik (Neşeli mü
zik - Pl.), 14.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri, 14.10 Türk 
müziği: 1 - Peşrev, 2 - Artakinin klir
dilihicazkAr sarkı: (Cismin (iibi), 3 - Se
hak: (Çılgınca sevinç), 4 - Kemençe tak
simi, 5 - Faizenin: (Badei vuslat içilsin), 
6 - Şemsettin Ziya: (Ey gonca açıl), 7 -
Muhtelif saz eserleri. 14.40 - 15.30 Müzik 
(Karışık program - Pl.), 15.30 Milli küme 
müsabakaları (19 mayıs stadından nak
len). 

19.00 Pro~am, 19.05 Mii7.ik (Dans <:;:ıııti 

Pl), 19.30 Türk müziği (F11sıl heyeti), 20.10 
Konuşma (Dıs politika h!dieleri), 20.25 
Neşeli pl!klar - R. 20,30 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.45 
Türk müziği: 1 - Refik Fersan: (Cihanda 
birldk sevdlğ'im sen!;in), 2 - Şevki: (Bil
miyorum bana ne oldu), 3 - R. Fer!;an: 
(Göğsümden kııcıp gittin). 4 - Şem.~ettin 
Ziya· (Denizin dalgasını dinliyorum). 21.00 
Müzik (MuMelif seçilmiş b este, şarkı, ve 
semailer), 21.20 Temsil (Nedim gecesi, 
Yazan: Ekrem Reşit), 22.00 HRftalık pos
ta kutusu (Ecnebi dl11erle). 22.30 Müzik 
(Küçilk orkestra - Şet: Necip Aşkın: 1 -
Fried Walter (Rüya) Keman !;O]o ve or
kestra ic;-ln, 2 - Volgraf (Kalbimi aşkla 
doldur) ağır val11, 3 - Rahmaninoff (Pre
lude), 4 - Borkiewicz (Gavot). 5 - Baff 
(Kavatin), 23.00 Son ajan~ haberleri ve 
yarınki program, 23.15 Esham, tahvflit, 
kambiyo - nukut ve ziraat borsası (flat), 
23.25 - 24 Müzik (Cazband) Pi. 

Köyün Ekonomik, Kültürel 
Manivelası: Eğitmen 

(Başı 7 incide) 
Şimdiye kadar bizi taşıyan otobüsü, 
şimdi bu felaketli zamanda, biz 
mi taşıyacaktık? Makine çalışıyor, 
tekerlekler etrafa arasıra çamurlu 
bir su saçarak dönüyor. Omuzlar 
dayalı oİduğu halde, araba itiliyor 
fakat o, rahatını bulmuş gibi, kati
yen ne ileri ne de geri gidiyor
du. 

8 utün güç işlerin başında 

ve başarısında olduğu gi
bi, burada da etrafımızda 
bulunan köylüler, sapanlarını bıra
karak, imdada koştular. Yeni bir 
hamle, fakat ayni netice: Makine
nin feryadına rağmen otobüs ça
murdan kurtulamıyordu. 

Bunu gören "Vakit,, in sakin, sa
mimi ve nükteli tahrir müdürü 
Bay Refik Ahmet birdenbire, bir 
itimadı nefisle: 

- -Arkadaşlar, yürüyelim! Di

ye cesurane bir surette ileri atıldı. 

Otobüsle gitmek yürümetken daha 

kolay geliyordu. Beklemek yürü

meğe galebe çaldı. Bu zamanda, sa

hibinin başlarından gittiğini anlı

yan iki öküz, arkalarında sapanı 

sürükliyerekten, bize doğru geli

yordu. Köylü bunu görünce var 
kuvvetiyle: 

- Ovalı, ovah diye bağırdı. 0-
küzler bir an için kulaklarını di
kerek, bulundukları yerde dura
rak, sesin geldiği tarafa baktılar. 
Arkasının kesildiğini görünce ye
niden yürümeğe başladılar. Otobüs 
kenarında ayakları çamura gömü-

lü, terli alınlı köylü, dikildi ve bu 
defa daha kuvvetli, daha yüksek 
ve daha kızgın bir sesle: 

- O .. Vah .. O ... Vah diye bağır
dı. 

Oküzler durdu; sesin geldiği ta
rafa tekrar bakh; sonra başların
dan biri çekiyormuş gibi, geriye 
dönerek, geldikleri yere doğru iler 
lediler. Hayvanlann buahareketi, 
bu felaketli zamanımızda, bir neşe 
havası yarattı. Bay Hasan Ali Yü
cel gülerek: 

- Işte tabii eğitim, dedi. Hepi
miz güldük. 

On, on beş insanın birleşmiş 

kuvveti, küçük bir motörün işini 
göremiyordu. Otobüs bataklıktan 
kurtulamıyordu. Mandalara müra
caattan başka ümit yok denildi. 
Anlaşıldı ki, yalnız kuvvet, hiç bir 
iş görmüyordu. Onunla birlikte ze
kanın da işe karışması icap ediyor

du. Uç dört eski çuval bulunarak 
tekerleklerle çamur arasına sıkış

tırıldı. Sonra makine son bir ham

le ile geriye doğru işliyerek, zeka 

ve kuvvetin yardımiyle, kendini 

kurtarmıya muvaffak oldu. 

Bu defa "yürüyelim arkadaşlar,, 
yerine "otobüse binelim arkadaş
lar,, denildi. Köy yolu üzerinde, 
biraz önce bilgisizliğin acı netice
siyle karş1laştığımız için. tecrübe
ye dayanan bir ihtiyatla ilerlemiye 
başladık. 

* 
<Köydeki tetkiklere ait intiba-

ları müteakip yazılarda okuyacak) 
srnız.) 
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Maarif Vekilinin 
Dünkü Nutku 

lngiliz - Sovget Balkanlılar Pakta Daha 
Paktı 

Z1yade Dayanıyorlar 
(Başı, 1 incide) zım gelen tedbirleri almaktayız. 

larak görülüyor. 12,754 yükseliş var- Emelimiz, Ankarada bütün şube
dır. Orta tedrisat müesseselerimize leri teessüs etmiş tam bir Ünversite 
gelince: 934 yılında 50.000 çocuğu- kurmaktır. (Bravo sesleri). 
muz varmış, şimdi 104,000 çocuğu- ilk tahsil meselesi 
muz vardır. Yüksek tedrisatta 4.000 Gerek bugün gerek bütçenin heye-
tale~emiz varını~, . şi~d~ B,000 t~le- ti umurniyesJ müzakere edildiği gün 
bemız vardır, ıkı mıslı olmuş.ur. idarei hususiyelere ve ilk tahsil me-
1939 yılı bütçesini hükümetiniz 1 selesine temas eden arkadaşlarımız 
Mecliste ~6._ııo.oo_o lira ol~rak !ak- oldu. Geçen devreden kalmış arkadaş 
dim ctmıştır. Butçe encumenınde lar pek iyi bilirler ki, Ciimhuriyetin 
bazı ilaveler yapıldı. Ve ellerinizde onuncu yıl dönümü münasebetiyle 
bulunan layihada görüldüğü gibi o zaman Başvekil olan Milli Şefimiz 
16.164.400 liralık bir bütçe takdim .tk tahsil davasiyle yakından ataka
ctmiş bul~nuyoruz. Ş~ halde ~~çen I dar olmuşlardı. Geçen devrede parti 
seneye nısbetle Maarıf Vekillıgınin grupunda komisyonlar yapılmış ve 
bütçesi 1,5 milyon lira kadar bir !oz-

1 
bu mevzuda çalışılmıştır. 

lalık göstermektedir. Encümenlerden bir tanesi vazifesi-
Bu bir bucuk milyon liranın büt- ni bitirmiştir. Parti grupundan geç

çemizde nasıl tevzi edildiğini art:ct- miş ve vilayet hususi büb;elerinin 
mck istiyorum. kendilerini idare edebilir bir halde 

Geçen sene maaş faslı 5,5 milyon bulunmalarını temin için yeni ted
liraykcn bu sene 6.097.000 liraya çı- birler gösterilmiştir. 
karılmıştır. Bu sene 450 yeni mual- Maarife taalluk eden kısma ğelin
lim kadromuza iltihak edecektir. Ec- ce, biz bu mesele üstünde ehemmi-
nebi memleketlerde tahsilde bulu- tl d kt 1 Ç" k" ·ı · . . ye c urma ay z. un u ı erı 

nan talebemızden 35 kadar, Istan- 1 1 k tl d 'Ik t h .1. · ı mem e e er e ı a sı mı ya nız 
buldaki yüksek öğretmen okulundan 1 .1• tl . b t .1 ·d ed h. . . . . .. vı aye enn u çesı e ı are en ıç 
60 kadar, Gazı Terbiye Enstıtusun-ı b. 1 k t k 1 t B k. . ır mem e e a mamış ır. aşve ı-
dekı kurstan ve asıl sınıflardan 272 1. . d . t . B k.l ·· . . 

1 
k . y 

1 

ımız en rıca e tim. aşve a et mus-
kadar, musikı ve mes e ogretmen . . . . . • 

k 11 d 80 k d 11. t . tcşarınrn reıslığındc, Dahılıye Veka-
o u arın an a ar mua un evzı . .. . . .. 

. • . , letı musteşarı, ıdareı mahalliye mu-
ctmek ımkanı olacaktır. Bunlar bıze 

1

. d " .. b' . 'Ik ted . t "d" ·· ·· 
k t hh"tl"d.. B. d ke dı·ıe- uru, ızım 1 rısa mu urumuz, 
arşı aa u u ur. ız e n . . 
· · ·· rf d k h maliyeden murahhas ve zıraatten bır 

rını uç ay za ın a anunu ma susu .. .. . . 
·b· t · t k k d·ı · mutehassıs olmak uzerebır komısyon 

mucı ınce ayın e me , en ı erme . . .. . .. 
'f kl "k llc!' n· teşkıl ettik. Bu mevzu uzennde hu-

vazı e verme e mu e ız. ıııacn-

1 h b f ld ·· ··ıen ··kselı's e kümetle tetkikat yapmaktayız. Eğer a ey u ası a goru yu ~ v . . 
artış bu muallimleri yerlerine koy- bu tetkik.at yakında bıtecek olursa 

k ·f ı· k 1 ak ·ç· dır· bu sene ıçinde onu düsturlaşttracak ma ve vazı e ı ı m ı ın . 
.. . l kaoun layihasını hükumetiniz Mec-

Egıtmenler artırı ıyor 1. t kd' ed bil kti' , ıse a ım e ece r. 
Artan fasıllardan ikisi eğitmenle- A d k · t h ·1 • • 

re tahsis edilmiş olan paralardır. Ve vrup~ a 1 a s~ .'~' . 
k

• 
1150 000 ı· b 1 kt Avrupadakı talebelerımızın seçı-ye unu . . ırayı u ma a- .. 

d G 1500 ğ't . . minden ve teftışınden bahsedeh ar-
ır. cçen sene e ı menırnız .. 

d d lki ı 1 1950 kadaşlanmız oldu \'e onlardan hırı 
var ı ve on an evve · sene er e . 

bu seçımin tesir altında bulunmak-
yuvarlak hesap ki binlik bir kadro i
le çalışıyorduk. Bu sene bunu 3900 -
4000 e çıkarıyoruz. İki binlik kadro 
ile 60.000 koy çocup wc. 
Bu sene buna 70.000 ilave ederek 
130.000 köy çocuğu okutacağız. Bu 
çocukların yaşları 9 - 13 tür. Eğit
menler sade bu yaşlar arasındaki ço
cukları okutmakla iktifa etmezler. 
Akşam dersleri vererek bu yaşlann 
dışında kalmış okuma yazma bilmi
yen vatandaşları da okuturlar. Bun
ların adedi de 28.000 kadardır. 

Şimdiye kadar 500 köyde ayni tip
te köy okulu yapılmıştır. Bunlarda 
birer sınıf vardır, eğitmenin yataca
ğı, oturacağı oda vardır, mutfak var
dır, yıkanacak yer vardır. Önümüz
deki sene aldığımız tertibatla 1400 
köyde yeniden mektep yapmak im
kanı hasıl olacakbr. 

Orta tedri•at 
Orta öğretime gelince, daimi inki

şaf halindedir. Son iki üç sene zar
fında orta tahsil miiesseselerine ilk 
okullardan gelen talebenin adedi va
sati 15.000 dir. Her sene üç yüz şube 
açmak ıztırarı var demektir. Bu yük
seliş elimizdeki vasıtalara nisbetle 
başdöndüri.ıcı.i bir yükseliştir. Bir ta-
raftan yeni bina yapmak ve bir ta
raftan da yapılm1ş binaları mümkün 
olduğu kadar ucuz satın almak, is
timlak etmek ve buna da muktedir 
olamadığımız yerlerde çifte tedrisat 
yapmak suretile bu ihtiyacı karşı
lamağa elden geldiği kadar çalışmak-

sızın yapılması lazım geldiğini söy
ledi. Bunların imtihanı hakkında 

·-l-0 .............. ,h ... fntih,..,...1~- ~ 
kanunun emirleri dahilinde yapıl-
maktadır: Namzetlere verilen imti
han kağıtları kenarlarına isimleri 
kendileri tarafından yazılıp kapatı
lacak şekildedir. Ve imtihan yapılan 
yerlerde bu kağıtlar sahibi tarafın
dan kapatılmış olarak Maarif Veka
letine gönderilir. 

Kimin olduğu belli olmaksızın ta
kip edilip numara verilir. Başka bir 
hevet numaralanmış olan bu kağıt
la;ın isim yerlerini koparır. İsimle
ri meydana çıkarır. Binaenaleyh bu 
vaziyette tesire kapılmak meselesi 
mevzuubahs değildir. 

Akademi mesele•i 
Temennilerden birisi de, içinde 

küçük tenkitlerde bulunmak üzere 
a:kademi meselesi oluyor. Ben de 
şahsan memleketimizde bir ilim a
kademisinin bulunmasına taraftarım. 
Fakat bu arkadaşımızın buyurdukla
n gibi akademi ilimle siyaseti ayır -
mak ilim adamı yetiştirmek için kafi 
bir çare değildir. Çünkü büyük aka
demilerde başvekiller ve hatta rcisi
cümhurlar bile vardır. Puankarc a • 
kademisyen, Penlöve akademisyen, 
Mareşal Peten akademisyen, Amiral 
Laıkaz akademisyendir. Daha böyle 
bir çok adamlar sayılabilir. Bunların 
ayni zamanda askeri va siyasi sıfnt
lan vardır. Eğer ilim adamlarım si
yaset vadisine sapmaksızın yetiştir -

tayız. mek meselesi mevzuu bahis olursa 
Muallimler için tekamül akademinin dışında bir takım tedbir-

kursları !er alınmasını tavsiye etmeli idiler. 

bakımından bir haritası olacak ve 

(Jlnştnrafı. t incidP.J 
en münasip şekilde cevap vermekten 
geri kalmıyacağı ve bu cevap ıle i -
hata siyasetini akamete uğratacağı 

nnlatılmaktadır. 

bu haritada hangi binalar kıymetli- * 
dir, bunlar evvelden tesbit edilmiş Chamberlain bugün bir 
bulunacak yeniden yapılacak binalar nutuk söyliyecek 
ve açılacak yollar ona göre tanzim L d 25 (A A) B k·ı . . . on ra, . . - asve ·ı 
<;?dılebılecektır. Ch b l · b .. E'...J:-b • h . 

1 
am er aın ugun rUUıı urga a • 

Maarıf Vekaleti, stanbulun asarı 1 k t t · t' . • . re e e mış ır. 
atıka ve abıdat bakımından harita- y İsk k'l· · · • 

arın oçya ı ısesının umumı 
sını yaptırmağa başlamıştır. .F'akat 

toplantısında büyük bir nutuk söyli-
bu kısa bir zamanda bitecek bir iş yecektir. 
değildir, beklemeğe mecburuz. J 

ngiliz - Rus anlaşması da 
Talebelerin makyajı meselesi 

Türk - lngiliz anlas, ması Talebe makyajına gelince, hepiniz 
göri.ıyorsunuz, ben bu mevzularda gibi ilan edilecek 
çok alakalıyım. Hntta bazılarının ka- Londa, 25 (A. A.) - Siyasi nıaha-
naatince belki de şiddetliyim. nu iş- filde beyan olunduğuna göre, büyük 
ten haberim yoktu. Doktordan rica Britanya hükumeti Sovyetler ta -
ederim. Hangi mektepte olmustu, rafından yapılan tekliflere resmi ce
söylesinler. Tahkik ederim, alaka- vahı Moskova hükumetine bildirmek 
dar olurum ve bu işi düzeitirim. üzeredir. 

Mezkur mahafil, İngiltere, Fran
sa ve Rusyanın karşılıklı yardımları 
için teşriki mesaide bulunmnları 

projesinde prensip anlaşmasının el
de edildiğini teyit etmektedir. 

A.hlak ve inzibat meselesi 

Bu mevzuda birçok arkadaşlar ko
nuştular. Hepsine birden topluca bir 
cevap vermek istiyorum. Bizim, 
Parti programımız ahlak ve inzibat 
meselesini çok güzel tesbit etmiştir. 
Çocuklarımızın ve gençlerimizin te
şebbüs kabiliyetini kırmaksızın mü
rebbi vaziyetinde olan kimselerin an 
cak şefkatle ve merhametle onların 
hareketlerini karşılamaları esastır. 

Mekteplerimizde şu veya bu şekil
de vukua gelen bir iki hadise asla 
Türk çocuklarının ve Türk gençleri
nin ter.biyesi hususunda bizi endişeye 
düşürmemelidir. 

Mektebe alırken hiç bir pisişik 
ruhi muayeneye tabi kılmaksızın sı

nıflara koyduğumuz çocuklar içeri-
sinde anormal bir takım tipler cıka
bilir. Bununla koca bir Türk evlat -
ları kitlesinin ahlak bakımından, ter
biye bakımından, zayıf göstermek 
bence doğru değildir. Çocuklarımız 

terbiyeJidir, ahlaklıdır. Düşüniin es
ki idadileri, her sınıfın başmda ızban 
dut gibi bir mubassır bütün me:kte -
ı.,.,.. t.--: 1}1)1\ t'JC./\ ""-l.-ı--1ı. 9 ·-~ 
muavin bir müdür, mubassırlar. On-
lann başında bir de ser mubassır. 

Buna rağmen o güniin vakalarını bir 
de bugünü düşünün. Mekteplerde 
1500- 3000 talebe, bir müdiir, üç mu
avin, mubas:;ır yok. Ve bu talebele
rin hangi ahlaksızlığı hangi terbiye
sizliği vardır. Be'n çocuklarımıza at
fedilmek istenilen ahlaki kusurları 

kabul etmek istemiyorum. Arkadaş
ların bu husustaki fikirlerine iştirak 
etmiyorum. (Alkışlar) 

Kitap fiyatları 
Bir arkadaşım mektep kitapları

nın pahalılığından bahis buyurdular. 
Ve üç, dört liraya mektep kitapları
nın satıldığını söylediler. Bu kadar 
pahalı mektep kitaplannın satıldığı
nı bilmiyorum. 

Mektep kitaplarımızı daha ucuz

latmak çaresini düşünmüyoruz. Ilk

mektep kitaplarının ikisini, üçünü 

bir araya koyarak ciltten kazanmak 

istiyoruz. Ve diğer büyük kitapları 

da ufaltmak ve ucuzlatmak mevzuu 

bahistir. Esasen kitapların büyük bir 

kısmını biz kendi matbaamızda bas

maktayız. Ve hiç kar almadan mali

yet fiatına satıyoruz. Masraflarımız 

da kolayca tetkik edilebilir. lsraf yok 
tur. 

Sinema mesele•i 

Sovyet hükumetine verilecek ce
vap Cenevre konuşma1an ve İngiliz 
kabinesinin dünkü müzakereleri ne
ticesinde hazırlanan bir muahede, 
formülünü ihtiva eyliyecektir. 

Press Association'un öğrendiğine 
göre, İngiliz - Türk anlaşmasında ol
duğu gibi İngiliz - Rus anlaşması da 
evvelce ilan olunacak ve muahede -
nin imzası sonradan vuku bulacak
tır. 

Chamberlain muhalefet reİ•ine 
vaziyeti anlattı 

Londra, 25 (A. A.) - Avam Ka -
marasında işçi muhalefet partisi rei
si Attlee'in İngiliz - Sovyet mÜ7.ake
relerinin cereyanı hakkında sordu -
ğu bir suale cevap veren Chamber -
lain demiştir ki: 

"Avam kamarasının malUmudur 
ki, Lort Halifax Pariste Fransız na
zırlariyle görüşmüş ve keza Cenevre
de Sovyet büyiik elçisiyle Londrada 
ba.t::l11rn•"" ... u .. -.. -~ -" .. 
vam etmek imkanını bulmuştur. 

Bu konuşmalar neticesinde, her 
iki tarafın noktai nazarları aydınlan
mıştır ve öyle ümit ediyorum ki mu
allakta bulunan başlıca meselelc-r 
hakkında büyük Britanya hükumeti
nin şimdi yapabileceği teklifler üze
rine kısa bir müddet zarfında tam 
bir anlaşmaya varmak mümkün ola
caktır. 

Vakıa henüz halli icabeden bir 
takım meseleler daha vardır. Fakat 
bunların ciddi müşkÜlat çıkaracak 
mahiyette olduğunu zannetmiyorum. 

Anlaşmanın Polonyaclaki 
akisleri 

Varşova 25 (A. A.) - Pat Ajansı 
İngiliz - Sovyet müzakereleri hak -
kındaki aşağıdaki haberi vermekte -
dir: 

Fransa ve İngilterenin Sovyetler 
birliği ile yapmakta oldukları nıü -
zakereler karşısındaki hattı hareketi, 
bazı ecnebi ajansların haberleri hi -
lafına olarak katiyen değişmemiştir. 

Polonya, bu müzakerelere kendisi 
için yeni teahhütler tevlit edemiye -
ceğinden engel olmak fikrinde asla 
değildir. Polonya, ancak kendi men -
faatlerine dokundukları takdirdcdir 
ki mezkur müzakerelere karşı itiraz
larda bulunur veya ihtiraz kayıtları 
beyan eder. 

M aisky nikbin görünmiyor 
Cenevre, 25 (Hususi) - Her ta -

rafta anlaşmanın bir emrivaki haiinc 
geldiği kanaati hüküm sürmekte ol -
duğu halde Sovyet delegesi Maiski -
nin geçen pazar gününe kadar bulun 
muş olan formulün kabul edilir ma
hiyette olmadığı hakkındaki fikrini 
son formüllere de teşmil etmekte ol
duğu siyasi mahafilde söylenmekte
dir. 

(Baştaraj! 1 ınridcJ 

umuyv. ıım. Parlak bir istikbalin ya
kın oldugu hususunda şüphemiz yok
tur." demişti. 

ne taşkınlıkları mevzuu bahsetm 
te ve Fransız ve İngiliz gazetelerııı 
de Polonyalıları kışkırtacak mahl) • 
te fikrimuzmarlı haberler verıll· 

Alman - ltalyan ittifakı 
hakkında Chamberlain 

suretiyle Avrupa münasebetıerı 

izahatta bulundu 

' zehirliyerek bu işte methaldar bıJ 
lunduklarını söylemektedirler. 

Londra, 25 (A.A.) - Chamberlain 
dün Avam Kamarasında Alman-İta!-

Alman gazeteleri, dünkü hadis 
ler arasında en mühimmirıi, Polon) 

yan ittifakını resmen mevzuubah et
miştir. 

İşçi mebus Henderson 'un bir sua
line cevnp veren Başvekil demiştir 
ki: 

"l\tuahedenin neşrolunan metnine 
bakılırsa, bu muahedede 2 - 1 . 1937 
tarihli Gentlemens Agreement ve 
bunu teyit eden 16 - 4 - 938 tarihli 
İngiliz - İtalyan anlaşmsaile İtalya
nın gösterdiği teahhütlerle telif edi
lemiyecek hiçbir hüküm yoktur." 

Chamberlain, Fransa ile müzakere 
imkanlarına dair İtalyan hükumeti
nin İngiltereye hiçbir şey ihsas edip 
etmediği sualine de şu cevabı ver
miştir: 

"Fransız ve İtalyan hükumetleri 
arasında olabilecek veya olamıyacak 
şeyler hakkında herhangi beyanatta 
bulunmak bana ait değildir." 

Askeri ittifakın 
Yugoşlavyadaki akisleri 

Belgrad, 25 (A.A.) - Alman - ltal
yan askeri ittifak misakı hakkında 

mütalealar serdeden Samouprava ga
zetesi, bu misakın Roma - Berlin 
mihverini tarsin etmekte olduğunu, 
ve cihan efkarı umumiyesinin son 
derece dikkatini celbetmekte bulun-
duğunu yazdıktan sonra bu vesika
nın beynelmilel vaziyetin müstakbel 
inkişafı için fevkalade mühim oldu
ğunu söylemektedir. 
Alman hava müste,an Romatla 

Roma, 25 (A.A.) - Alman hava 
müsteşarı General Mich, beraberin
de üç Alman zabiti olduğu halde 
dün tayyare ile Romaya gelmiştir. 

General, İtalyan hava miisteşarı 
~diya'gfrlişmnşru;:-"n .,_ ---·- --

aenera1 Milch, italyada birkaç: 
gün kalacaktır. 

Roma,25 (A.A.) - Yugoslavya Ti
care't NaZlrı B. Tomitch, Romaya gel
miştir. 

Mihverciler 
ve Polonya 

Varşova, 25 (A. A.) - Kurjer 
Warzawski gazetesi, Berlin mahke -
mesinin Oppeln'deki Polonyalı ame
leden dördünün idama mahkum edi
lerek kafalarının kesilmiş olduğunu 
haber vermektedir. 

Bu gazete, ·Breslavdaki Polonyalı 
bir amelenin de Nazi aleyhtarı risa
leler tevzi ettiğinden dolayı idama 
mahkum edilmiş olduğunu ilave et
mektedir. 

Bir tevkil daha 
Danzlg, 25 (A· A.) - Daıuıgdc 

mukim Polonyalılardan Cyrsow, ev· 
velki gece Danzig polisi tarafından 
tevkif edilmiştir. 

Polis, tevkifin sebebi hakkında 

hiç bir şey söylememiştir. 

Alman gazetelerinin 
mütaleaları 

Berlin, 25 (A.A.) - D. N. B. bıJdi. 
riyor: Alman gazeteleri Polonyada 
gittikçe fazlalaşan Almanlar aleyhi-

ile pek çabuk surette neticelenecek· 
tir. Doğrudan doğruya karşılıklı yar
dım teahhütlerinin mahiyeti herkes
ce malumdur. Bilvasıta karşılıklı yar 
dım teahhütleri ise, üç devletten her 
birinin kendi h1.1susı teahhütleri do
layısıyle harbe girmek mecburiye -
tinde kaldığı zaman diğerlerinin yap 
mak mecburiyetinde bulunacakları 

yardımdır. Bu suretle mesela Fran-

hudut muhafızlarının bir Elbın 

kamyon şoförüne karşı silah istiın 
etmeleri keyfiyetinin teşkil ettiğif. 
tebarüz ettirmektedir. Zira, bu hiıd 
se, Koridor yolu ile yapılmakta ols 
transit nakliyatını tehdit edecek ıtı 
hiyettedir. 

F rar.sız - Leh nalıa anlaşması 
Varşova, 25 (A.A.) - Resmen bi 

dirildiğine göre Fransız Nafıa Nnzıt'I 
de Monzie'nin Varşovayı ziyareti e5' 
nasında başlanılan ve sonra Paristt 
devam olunan müzakereler neticcsiJI 
ne dün bir anlaşma imzalanmıştır. 

Bu anlaşma mucibince bir Frııns11 

grupu Lublin ve Strachowice'de il> 
büyük elektrik fabrikasile cereyanı1' 
nakli için icap eden tesisatı vücude 
getirecektir. Bu inşaat 420 milyoll 
franga çıkacaktır. 

Varşova, 25 (A.A.) - Var~ova siif' 
at katarının 18 Mayısta Dantzig iS' 
tasyonunda uğramış olduğu kaza ııv 
kında yapılan anket, kazaya VarşO' 
treninin fazla süratinin sebebiyet 
vermiş olduğunu meydana çıkarJJll~ 
tır. 

Bir gazete Polonyaya çatıyor 
Bcrlin, 25 (Hususi) - Nasyonsl 

sosyalist organı Danziger Vor Porteli 
gazetesi, Danzigin isteklerine taıısi5 
ettiği başmakalesinde "Polonya, 2V 
1-934 tarihli Polonya - Alman)'' 
anlaşmasına zemin hazırlamak içitl 
aktedilmiş olan 15-8-933 taribİ1 

Polonya - Danzig anlaşmasındııfl 
mütevellit vecibelerini ifa etmeınfr 
tir. Polonyanın Almanya aleyhindeki 
çemberleme cephesine iltihakı artıl' 
Polonyıyı Alman Danzige karşı ııı~· 
ahedelerde halisane liareket edeJl 'o\\ 
IH\!"M\!ırı1t:01P..r:ı k t.1>JA kld."'4; ~ .... 'lrA- ,,,-

Yahudiler Beş 

Arap Öldürdüler 
Hayfa, 25 (A.A.) - Çalmış oldu1'' 

ları bir otomobile binerek ellerinde 
ı. .. t· ruvelver olduğu halde Arap maı .. 

lesinden geçen bir yahudi grupunutl 
atmış oldukları kurşunların isabe' 
tiyle 5 Arap maktül düşmüştür. ÇS' 
lınana otomobil, Dr. Ham WeW 
mann'ın kardeşine aitti. Otomobil 
bir müddet sonra sahibinin ikaınet· 
gahı civarında bulunmuştur. 

Bulgaristanda 

Çekirge Mücadelesi 
Sofya, 25 GHususi) - Filibede ss· 

ker, halk ve mekteplilerden murel<' 
kep 5000 kişi çekirge müca6e1esiJle 

devam ediyor. Çekirgeler bir voll<9ıı 
lavı halinde ilerliyorlar. Şimdi)c 
kadar 7000 kilo çekirge imha edil' 
miştir. c 

Çekigelerden en ziyade tütün v 
ay çiçeği mahsulatı mahvolmuşw:: 

Çekirgeleri imha için benzin, pe·. 
rol alınmak üzere hük(ımet taraflfl 
dan 100,000 leva tahsis edilmiştir. 

Hendekte Tütün 

Fidanllğı 
Hendek (TAN) - lnhisar idnrt'~ 

burada bir tütün tecrübe fideliği \rtl 

cude getirmiştir. ıc 

Ecnebi dili için 256 muallime da- Nitekim bu devrenin başında Parti
ha ihtiyacımız vardır. Mevcut mual- mizin Genbaşkuru böyle bir tecriıbc 
}imlerin liyakatlerini yenilemeleri yapmış ve İstanbul Üniversitesinde 
ve kendilerini yaptıkları işlerle te- profesör ve mebus olanlara bunlar -
kamul ettirmeleri için önümüzdeki ı dan birini tercih etmelerini söyle -
yıllarda kurslar yapıp bunları bu miştir. Ancak biri orada kalmış, di
kurslara göndermeyi de düşünüyo- ğer arkadaşlar aranızda yer almış ve 
ruz. bunu daha 'muvafık bulmuşlardır. 

Öğretmenlerimizin sıhhatleri ile Demek istiyorum ki, ilimle siyaseti 
yakından altıkadar olmaktayız. İs- ayırmak için akademi yapmak kafi 
tarı.hulda Vnlidcbağıncla yapılmıya değildir. O başka dava, bu başka bir 
b" 1anm·ş olan sanatoryom bir sene müessesedir. 

::>ıuemn meselesi muhtelif baKım

lardan mevzuu bahis oldu. Henüz bu 
mevzuu esaslı bir surette cevap ve
recek şekilde tetkik etmiş değiliz. 
Bunu muhtelif bakımlardan tetkik 
etmek lazımdır. Biri tedris, diğeri 
esasen mevcut olan sinemalar bakı
mından çocuklarımızın ahliıkını siya 
net etmek noktasındandır. Bunlar 
için başlamış tetkikatımızı bitirip ay 
rıca maruzatta bulunmak l{ızım gelir. 
Şimdilik bir şey söyliyecek vaziyet
te değilim. Bilmiyorum. 

Maarif Vekilinin sık srk tasvip 
sesleri ve alkışlarla karşılanan bu i
zahatını müteakip heyeti umumiye 
üzerindeki müzakere kafi görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmi'j 
ve Maarif bütçesi tasvip olunmuş -
tur. 

Paris 25 (A. A.) - Hariciye Nazı
n Bonnet bu akşam Sovyet büyük el 
çisini ve müteakiben de Türkiye bü
yük elcisini kabul etmiştir. 

sa ve İngiltere Baltık devletlerini 
garanti etmeseler dahi, Sovyctler 
birliği bu devletleri kendi başına ga
ranti edebilecek ve bu takdirde bu 
teahhütlerini ifa mecburiyetinde bu
lunduğu zaman İngilterenin ve Fran 
sanın yardımından istifare eyliye -
cektir. Bu projenin esas hatları, Var
şovaya ve Bükreşe de bildirilmiş ve 
bu iki devlet buna karşı hiç bir itira"Z 
serdetmemiştir. 

Fidelikte kapalı, hasırlı ve. ~ç~ 
olmak üzere üç şekilde yetiştırıl .• 
fideler arasındaki farklar çok bÜf

1 

dir. Fidelik yaparken ne gibi şeraıt 
riayet edilmesi, tohumun ne mıktııl" 
da ve nnsıl atılması ltızım geldi~ 
ne şekilde gübre verileceği nokttı11111 
rı köylüye gösterılmek bakınıır.dS.I' 
bu fidelik çok faydalı olmaktııd~ı· 
İlaçlı ve ilaçsız olarak yetiştirılell P' 
delerde de hususiyetler göze çı:ı! 

icerLın<le bitecektir. .Abidelerin korunması i~in 
Yüksek tahsil Bir arkadaşımız, imar hareketleri 

Yüksek tahsil mevzuunda geTek 
İstanbul, gerek Ankara Üniversite
leri üzerinde dıkkatle, ihtimamla 
durmaktayız. Tedris bakımından, 

kitnp bakımından ve bazı arkadaşla
rın temas ettikleri fakir talebenin 
hem tahsil, hem hayatlarını kazan
ına imkanını temin bakımından la-

sırasında' memleketin muhtelif yer
lerinde bina yapılırken, eski ve kıy
metli eserlerin nazarı dikkate alın
madığını hatta .baz1larmın yıkıldığı
nı esefle söylediler. 

Bu meseleyi esaslı bir programla 
halletmek kabil olacağını zannediyo
rum. Mesela İstanbulun asan atika 

Vaktin gecikmiş bulunması dola
yısıyle Meclis bütçe müzakerelerine 
devamı yarınki toplantıya bırakmış· 

tır. 

Anla,manın uaslarında 
Pohnya ile Romanya da 

mutabık 
Paris 25 - Gazetelerin hariciye

den aldıklan malumata göre: 
Eğer Stalin, teklif edilen p1anı 

kabul ederse, müzakereler, gerek bil
vasıta gerek doğrudan doğruya üç 
taraflı karşılıklı yardım teahhütlerl
ni ihtiva eden bir paktın imzalanmuı 

Yine Press Association, Polonya 
ve Romımyanın ileri sürdükleri bazı 
itirazların bertaraf edilmiş olduğunu 
kati olarak yazmaktadır. 

maKk.~adl!,r. .. . . 1 ,.oıs.)' 
oy umuz ıçın yapı ması en ~ dl.l' 

ve masrafsız llfıcın kaynar su ol 

ğu anlaşılmaktadır. . . fı• 
İnhisarlar idaresi, yetiştirdığı 

deleri zürraa parasız vermektcdi\ı; 
Kizımlye köyünde de bir fide 

yapılmıştır. 



......... 
26 - 5 - 939 TAN ================:::-=========================- n 

MAZON MEYVA TUZU 
i N K 1 B A Z 1 defeder. M i D E ve B A R S A K L A R 1 

kolayhkla ve mülayim bir ıekilde bo§altarak rahathk ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, Şl~KINLIK, BULANTI, 
GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK ATALETi, INKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EK· 

ŞILIK ve YANMALARINDA ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 
MAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümuil müstahzarlardan daha çabuk, 

daha kolay ve daha kati bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 
Yalnız toptan satış yerJ: l\IAZON ' 'e BOTON Ecza deposu, Yeni Postane arkası No. 31 İSTANBUL 

BEŞiKT AŞ BAHÇESİ 
Bir lınçuk sencdcnhcri mütemadi bir ihtimam ve en yeni tarzda tarh 

ve tanzim edilen Besiktaş hahçe"i nek \'akında umuma acıtacaktır. .................................................. 

· Deylet Oeiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
26 - 5 • 939 tarihinde Ankaradan ve 27 - 5 - 939 tarihinde Haydarpa

§adan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar
Paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munz~m bir yolcu kata
rı işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14.05 te hareket ile 
saat 6.55 te Ankııraya varacak ve Ankaradan saat 16.42 de hareket ede-
rek saat 8 .20 de Haydarpaşaya varacaktır. "3635,, 

* Bulunduktan yer, bir senelik muhammen bedel muvakkat teminat 
'Ve k ira aktinin başlayacağı tarihleri aşağıda yazılı 7 adet kiığir mağaza 
her biri ayrı ayrı açık arttırma usuli le kiraya verilecektir. 
Arttırma 12/ 6/ 939 pazartesi günü saat 10 da Sirkecide 9 işletme bi

nasında ynpılacaktır. İsteklilerin teminat mektuplarile beraber komis
Yona müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan 
Verilmektedir. (3646) 

Bulunduğu yer Muhammen M. teminat Akit T. 
bedel 

Kr. Kr. 

Sirkecide No. 16 kagir mağaza 84000 6300 27/ 6/ 939 ,, ,, 14 ,, 
42000 3150 27/ 6/ 939 

" ,, 13 ,, 
42000 3150 27/ 6/ 939 ,, 

" 15 " 42000 3150 1/ 6/ 939 

" 
,, 

4 
,, 

42000 3150 l / 6/ 939 ,, 
" 5 

,, 
39500 2963 1/ 6/ 939 ,, ,, 

6 " 39500 2963 1/ 6/ 939 

" 

Denizbank lstanbul Şubesinden : 
1. - Hükıimt tarafından satın alınan ve bankamıza devrolunan 

İstanbul nhtım, Dok ve Antrepo Şirketinin 1906 senesinde ihraç ey
lemiş olduğu obligasyonlardan 16/ 5/ 939 tarihinde Beyoğlu ikinci 
Noteri huzurunda icra kılınan keşidede amorti edilen " 327,, Obligas
Yonun itfa bedelleri ile tedavüle kalan obligasyonlardan 66 No. lu 
faiz kuponu bedellerinin haziran 1939 tarihinden itibaren bankamız 
gişelerinde tediyeye başlanacağı. 

2. - Amorti edilen her obligasyon mukabilinde 66 ili 80 numa
raya kadar "15,, adet faiz kuponlanru hAvi olmak şartile cem'an 22 
lira 44 kuruş ödeneceği bildirilir. 

UMUM MODORLOGONDEN : 
Yaptırılacağı evvelce gazetelerle ilan edilen Beş Bin can kurtaran 

Yeleği için teklif edilen bez nümuneleri ihtiyaca uygun görülmedi
ğinden, mevcut nümunemiz evsafı dahilinde yapılmak şartile ve yine 
açık pazarlık suretile isteklisine ihale edilecektir. 
Pazarlık 9/ 6/ 939 günü saat On beşte Tophane Deniz hanmda A

lım. ~"tım servisinde yapılacağından isteklilerin mezkür servise mü
racaatları. ................................ __ , 

1 Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul Elektrik 
§leri Umum Müdürlüğünden : 

l - C. 1. F. İstanbul teslim şarti le satın alınacak olan ve muham
llıen bedeli 48.107.75, kırk sekiz bin yüz yedi lira yetmiş beş kuruş olan 
ıa kalem muhtelif cins kesici, enversör ve enterüptör ve teferruatı ka
l>alı zarf usulü ile eksiltmeye konmuıtur. 
~ 2 - Eksiltme 23 - VI - 939 cuma günü saat 15 de idarenin Tünel 
tistünde Metrohan binasının 5 inci katında toplanan eksiltme komisyo
:tıunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve mukavele projesi idare veznesinde 241 
kuruş mukabilinde tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (3608108) üç bin altı yüz sekiz lira sekiz 1...-ıı
l'uştur. 

5 -Teklif mektuplannın 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 
Ve eksiltmeden en az bir saat evvel makbuz mukabilinre komisyon re-
isliğine verilmiş bulunması lazımdır. (3591) -................................ --
Kalorifer ve Sıcak Su Tesisatı 
Zonguldak'da Ereğli Kömürlerl lıletmesinden : 
İşletmemiz tarafından Zonguldak'ta karadon , Asma ve Çaydamar 

mevkilerinde inşa ettirilmekte bulunan işçi yatakhane. yemekhane ve 
Yıkanma yerlerinin Kalorifer ve sıcak ıu tesisatı bir müteahhide v-e
rllrnek suretile yaptırılacaktır. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 97.0fS,30 lirad rr. 

2 - Fenni ve İdari şartnamelerle mukavele Projesi. Fiat cetveli, 
Proje ve resimler (101 lira bedel mukabilinde fşletmemlzden alınabilir. 

3 - Teklüler 5 Haziran 1939 Pazartesi günü saat 15 e kadar Zon
guJdak'ta işletmemiz Genel Direktörlüğüne tevdi edilmi§ bulunması 
meşruttur. 

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

----------------_:_ ________________________________ _ 
1
' GÜNÜN EN MÜHiM KITAPLARI 

Hüseyin Cahit Yalçın: CiHAN HARBiNiN ŞARKA AID KAYNAK
LARI 75 Kr. Galip Kemtıli Söylemezoğlu: iNSAN VE TOTALiTER 
DEVLET, 50 ICr. Faik Sabri Duran: iNSANLAR ALEMi. :t50 ltES-
1\11 lHTJVA EDER. 150 Kr. Falih Rıfkı: TAY.MiS KIYILARI 60 Kr . 
Abdlilr.k Hômlt: MAKBER, 50 Kr. - Jül Vem: AY ETRAFINDA 
SEYAHAT, 50 Kr. - Jül Vcrn: ARZ'DAN AY'A SEYAHAT, i>O Kr. -
Mithat Tuncel: TERCUME NASIL YAPILIR, 25 Kr. - M . Behçet Ya
zar: EI>EBIYATÇILARII\UZ VE TURK EDEBiYATI, 150 Kr. - Ha
lit Fahri Ozansoy: EDEBiYATÇILARIMIZ GEÇiYOR, 50 Kr. - Mit
hat Sadullah Sender: TATBiKATLI GRAMER, ORTAMEKTEPLE
RIN BiR VE JKJNCI SI~IFLARI iÇiN BEHERi 50 Kr. 

# _____________________________ , 

ŞEKER SATIŞLARI 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 
Toptan şeker satışlarımız İstanbulda bir tona kadar indirilmi§tir. 

En az bin kilo kristal veya kesme şekeri almak ist eyenler, İstanbul, 
Bahçekapı, Ta~ handaki satış Bürosuna doğrudan doğruya müracaat 
edebilirler. 

l Kristal Şeker Kilosu: 25) K f 
Kesme il .. : 28) urus ur. 

\ ----------·--------·' Kanaat Kitabevi ______ _. 
lstanbul Sıhht Müesseseler Arfftrma ve Eksilt me 

Komisyonundan : 
Gayrimenkul Satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandıijı Direktörlü9ünden : 
Bay Ligor ve Bayan Aftelya Hıdır oğlunun 19082 hesap No.sile San

dığımızdan aldığı (2600) liraya karşı birinci derecede ipotek edip 
vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip ü
zerine 3202 N.lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine 
göre satılması icap eden Burgaz adasında eski Büyükpiyasa yeni Ge
zinti ve Yenice aralığı sokağında eski 1 yeni 1, 3 No.taj 1, 3, 8 kapı 
ada 2, 8 parsel No.lu ve 6 ada 5 parseldeki sarnıçtan borular vasıtasi

le su almak hakkı olan bir No.lusu kağir diğerlerinin bir katı kağir 

diğer katları ahşap kağir çamaşırlığı olan bahçeli iki evin tamamı 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmu§tur. 

Satış tapu siQil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir
mek isteyen (793) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan biri
nin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vereilerle bele
diye resimleri ve vakıf ica resi ve taviz bedeli ve tel
Jaliye rüsumu borçluya ait tir. A r t t ı r m a şartnamesi 

2 - 6 - 939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulecaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzum
lu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmi§ 
olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 10-7-939 tarihine 
müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 
ye kadar yapılncakhr. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edile
cek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul milkelleflyeti ile 
ftn ~,.ı.ı,. ol:ıraP:nn t::ımnmpn llecmls qlması saMtır. Ak~i takdirde son art
tıranın taahhüdü baki kalma şartı e 25 - 7 - 939 tarihine müsadif Sa-
lı günü aüni mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arrtırmada gayrimenkul en çok nrttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtüak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair iddialarını ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber daire
mize bildirme!eri Hizımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın-

dan hariç kalırlar. Daha fazla malıimat almak isteyenlerin 38/ 87 dos
ya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lü
zumu ilan olunur. 

* D i KKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca
vüz etmemc.k üzere ihale bcdelkin yarısına kadar borç vemek suretiy-
le kolaylık göstermektedir. -ı • ;..fl'•- -· - (3666) 

Moda Sultanhamamında ş E N ş A p K A 
46 numaralı Mağazası 

Teşhir etmekte olduğu Parisin en son Moda Modellerden kopya edil
miı olan 3apkalan, El çanta lan ve :Eldivenlerinin Zenıfn ve m ilnte
hap çeşitlerini görmeğe biitün tık bayanları davet eyler. 

lstc:inbul Belediyesi ilanları 
Satıbk Fabrika 

Neft Sanayi Anonim Şirketinin bina buhran vergisinden ve Belediye 
rüsumundan Belediyeye borcundan dolayı haciz altına alınan A. Kava
ğında Umuryerinde eski 105, 107 yeni 21/ l No.lu kagir Fabrikanın 
dört tarafı duvarla çevrilmiş ve bir kagir yazıhane ve gene kagir kimya
hane ve 21 / l aUit ve edevatı sabite 18 adet muhtelü tonda tank ve tuğ
la ile çevrili iki adet taktir kazanı kagir tuğlalarla çevrili iki buhar ka
zanı bir adet atölye derununda iki torna tezgahı bir makap, bir motör 
bir dinamo, bir buharla müteharrik istim makinesi ve diğer kagir bina 
dahilinde 5 adet buharla müteharrik bomba, ve bir adet hava makine
si ve iki adet kuyu ve bir adet tasfiye kazanı ve gene. 21/1 No.da da or
tadan bölünmüş bir kat ve üzeri galvaniz saçla kaplı karglr depo tahslll 
emval kanununun 13 üncü maddesine göre muhammen bedeli olan yüz 
kırk bir bin beş yüz seksen 141580 lira bedel üzerinden satılığa çıka
nlmış ve kat'i ihalesi yapılmak üzere 18 - 5 - 939 tarihinden itibaren 
on gün müddetle askıya çıkarılmıştır. Şartnameyi görmek isteyen ta
liplerin bu müddet icinde Beykoz Belediye Tahsil Ba~memurluğuna mü
racaat edilmesi ve muhammen bedelin % 7,5 olan on bin altı yüz on 
dokuz lira elli kuruşu müzayededen evvel nakd,.n veya muteber bir 
banka teminat mektubile birlikte ihale günü olan 29 - 5 - 939 Pazartesi 
günü saat 16 ya kadar müracatları ilan olunur. "B." "3583" 

Tophanede iki No. lu Dikimevl Miidürliiğiinden : 
Saraç el işi kalfası alınacaktır. Askerliğini yapmış ve yaşı 25 : 40 ara

sında olacaktır. Taliplerin hüsnühal ve tifo aşı kağıtlarile birlikte he-
men Dikimevine müracaat lan ilan olunur. "688,, "3673,, 

Sahibi ve Neşriyat Mlld HrH Halil Lfüfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi 1 No.lu pavyonu için lazım o. 
lan 4904 lira 20 kuruş keşif bedelli kalorüer malzemesi açık eksiltme
ye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 27 - 5 - 939 Cumartesi günü saat 11 de Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat garanti: 368 liradır. İstekliler şartname ve keşif ve 
buna bağlı diğer evrakı her gün Komisyonda 'görebilirler. 

3 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mentubu ile birlikte buna benzer malzeme verdiklerine dair dairele
rinden alacakları bir vesika ile birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. "3326,, 

Muhabere ve Münakale Vekalet i lsta nbul Elektrili 
lılerl Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli "4710,, dört bin yedi yüz on lira olan 65 adet 
komple muhtelif uç kutusu ile 30 adet uç kutusu izolatörü 14 - 6 - 39 
çar§amba günü saat 15 te açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Metro handa 5 inci katta toplanacak olan komisyonda ya
pılacaktır. 

Bu ife aid şartnameler parasız olarak Metro handa 7 inci katta Leva
znn müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

hteklflerJn "353.25" üç yüz elli üç lira yirmi be§ kuruşluk muvak
kat teminat ve kanuni belgelerile aynı gün ve saatte komisyona müra-
caatları ilan olunur. "3522,, 

Elektrik Tesisatı 
Milas • Küllük Nahiyesi Küllük Köyü Muhtarhğından: 

Köyümüzde inşa edilecek elektrik tesisatı bir ay içinde pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Talip olanların her gün köy odasına müracaat edebile-
cekleri ilan olunur. • (3592) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Clnal Mıktan Muhammen % 7 ,5 teminatı Eksiltme 
B. tekli saati 

Lira Kr. Lira Kr. 

Bel ipi 23.000 Kg. 11250.- 843 75 Kapalı Z. 16 
Tütün tozu 6.000 Adet 1605,- 120 37 Açık ek. 16.30 
çuvalı 

I - Şartnameleri mucibince yukanaa cins ve miktan yazılı iki ka
lem malzeme hizalannda gösterilen mıullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme şekli ve 
saatleri hlzalannda gösterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 12/VI/ 939 pazartesi günü Kabataşla levazım ve mü
bayaat ıubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Kapalı zarf eksiltmesinde Mühürlü teklif mektubunu kanuni 

vesaik ile % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale gilnü saat 15 e kadar 
mezk\ır komisyon baıkanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Di
ğer eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme paralarile birlikte müracaat-
ları ilan olunur. (3628) 

* I - Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolası kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Beher yüz kilosunun muhammen bedeli sif 17,64 lira hesabile 
5644,80, muvakkat teminatı 423,36 liradır. • 

III - Eksiltme 15 - VI - 939 perşenbe günü saat 15 de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacıiktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen §Ubeden parasız alınabilir. 
V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme 

parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 

zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (3619) 

~lnlr hastabJdan 1 İnegöl icra memurluğundan· İne-
.. ••• Miltehass111 •••I 10! inhisarlar idaresine elli dört li-

Dr. NECATI KEMAL ra 98 kuruş borçlu ve mahııJlı ıka-
\normal ve zeklca ıerl (OCUkla meti meçhul 926 senesi lnE>~oloc ti.ı-

ltln temrin ve tedavi seanstan: tün tüccarlığı vapan Trabw nlu Ka-
Saat Hl -

19
· c;apzade Eminın bu borcundan dola-

Ar"•vutkXv 11!41 Nft . lı v•lı 

ZAYi - Ankara Memunn Koope
ratif şirketi muvakkat hisse aenedl 
mekamındaki makbuzlann:ian mu
tasamf olduğum (1152) No. lu mak
buzu kaybettiğimden bulan için bir 
kıymeti olmadığını ilin ederim. 

Refik İsmail 

yJ bir diyeceği varsa işbu ilanın n~ 
ri tarihinden itibaren l O gün içinde 
İnegöl icra dairesine müracllatla ıti
razını bildirmesi aksi hatde ödeme 
emrinin kendisine tebliğ edilmiş ad

dolunacağmdan keyfiyet ilan olu
nur. 
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ve bütün a(jrıları derhal keser. Aldanmayınız, raijbet gören herşeyin taklidi ve benzeri vardır. G R 1 P 1 N yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

# ................... . 

AGARAN 
SAÇLARA 

1 
KUMRAL ve SiY AH a 

renkte sıhht saç boyalarıdır. 

SGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Pariıin en son model 
kadın fapkaları Beyoğlunda 

B A K E R 
mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
dairesinde tethir edilmek

tedir. Geliniz, intihap 
ediniz. 

İstanbul İcra hakimliğinden: ls
tanbulda Yeni postahane yan soka
ğında 1, 3 numarada eczayı tıbbiye 
ticareti ile iştigal eden Mehm~ Ga
lib İnel tarafından müracaatla icra 
ve iflas kanununun 285 inci madde
si hükmüne istinaden konkordato 
yapmak üzere mehil talebinde bulu
nulmuş ve bu hususta icra kılınan 
müraffa nedccsinde mumaileyhin 
mevcudu 7o 30 dan fazla olduğu an
laşıldığından yine kanunu mezkü
run 287 inci maddesi hükmüne göre 
konkordato akdi için iki ay mehil 
verilmiş ve komiser olarak ta İstan
bul barosu avukatlarından Istanbul
da Türkiye hanında mükim ve baro
nun 1099 numarasında kayıtlı Avu
kat Atıf Ödül tayin edilmiş olduğu 
ve alacaklıların bu karara karşı bir 
itirazlan olduğu takdirde tarihı i
landan itibaren beş gün içinde istida 
ile ve (39/ 5 Konkordato) dosya nu
marasiyle itiraz edebilecekleri hu
susu icra ve üliıs kanununun 288 in
ci maddesine tevfikan ilan olunur. 

(113058) 

Acele Sahhk Kelepir Ev 
Yüzde on beş nisbetinde kira ge

tiren on iki odasından bir çokları 
denize nazır buı'unan; ayn birer dai-
re halinde kiralanabilen dort katın-
da da birer mutbağı, birer helası, 
elektriği ve terkosu olan ahşap, ya-

-- . 
o . 

erece 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 

Satıcılara Yi.izde 10 Tenzilat .Yapılır. 

inhisar Satış Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından Is+ eyiniz. 

; , . . ' . . - f'·~· J 

" l ... 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM I 
rısı kargir bir hane, altındaki kö- --------------------- ------ -------·-------· 

Tesviyeci ve Tornacı 
Alınacaktır: mürcü dükkanıyle, odunluğıyle bir-

lilde - sahibinin tedavi için seyaha-
te gitmesi hasebiyle - ucuz fiyatla 1 
ve acele satılıktır. 

Evin adresi: Şehremaneti, Dizda
riye, Çeşme sokağı, 41 numaradır. 

İçindekilere müracaat. 

ı ADEDİ TABii, 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF V E- tdrar yollnn hastalıktan mQt~hassısı 
. ŞOK'? LAK S 1 N . il Or. SUPHI ŞENSES a 

>ln<I> mfllev..;n mi;<hil <ikola5'dır. Çocuklar seve •• ,,. v.r ""'""~ 1 '" •n,,·hm•n. Fakl''"• "'~"' 1 RİLİR. En muannid kabızlarda bile tesiri kati, lezzeti gayet latif ra- Beyoğlu Yıldız sineması karslSl IA-k-

IPrde 8 adedi 20 kurus. ı .. reı; 43924 , 

Askeri Fahrikalar Umum Mlidiirliiğiinden: 

Kırıkkaledeki Fabrikamızdr. çalıştırılmak üzere iyi Tesviyeci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gu
rup Müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zeytinburnu Silah Fabriknlarırn!Z 
Müdürlükler inden birine müracaatları. (3098\ 


