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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
:Mualllmlerin ve mektep talebesliıln en kuvveW 7&r

duncısı, çocutun en zengin kflttıphanesfdlr. Cocutunu M

ven her babanın 7&vrusun• verebllecett en .cıızeı hediye. 

d!r. MQessesemlz tarafından neşredllg\l~. Evinizde bir 

tane bulundurunuz. 

Kabinede iki Vekil Değişti Millet Meclisi 
• 

Raif Karadeniz de Bütçeleri Çıktı 
VEKiLLER I h. I G t• ·ıd· :;::=81::re~;~; ~ 

~ n ısar ara e ırı 1 ~~~~n;:hı~.~~:~:ı v~:: =~~~~ 

~dliye V elıaletine getirilen 
F etlai Olıyar 

Miistakil Grup 
Müstakil Grupun Azaları Büyük 
Kurultay Tarafından Seçilecektir 

Adliye ve inhisarlar Vekilleri Değişti 
Ankara, 26 (A. A.) - Parti dahilinde çalı,mak arzuau ile 

Adliye Vekili Konya Mebu•u Tevfik Sılay ve Gümrük ve 
lnbiaarlar Velaili l•tanbul Mebusu Rina Tarhan Vekilet 
vuifelerinden istifa ebnitler ve İ•tif alan Reisicümbur tara
fından kabul buyurulmtıflur. 

Adliye V eki.Jetine Bolu Mebusu Fethi Okyar ve Gümrük 
Ye inin.arlar V ekiletine Trabzon Mebuw Raif Karade
niz'in tayinleri S.,veki.let tarafından inha ve Riya.eti 
Cümburca tanip ve taadik buyuruhnuftur. 

Yeni l nlaiıarlar V elıili 
Rai.I KaraJeniz 

lüğün lağvedilerek vazüe ve sala
hiyetinin Nafıa Vekaletine devro
lunmasını istedi ve bunun için bir de 
takrir verdi. 

Abdurrahman Naci Demirağ Ziya 
Gevherle ayni fikirde bulunduğunu 
ve Ankara imar müdürlüğünün şeh
rin iman bakımından kendisinin de 
bir çok zorluklara rastladığını söy
ledi. 

Bundan sonra söz alan Nafıa Ve
kili Ali Fuat Cebesoy bu işin bir 
kanun layihası ile halledileceğini ve 
bunun böyle bir takrirle hemen olu
verişinin imkanı olmıyacağını söyle
di. 

Ziya Gevher tekrar kürsüye geldi, 
fikrinde ısrar etti: 

"- Yalnız işin usul bakımından 
doğru olmadığını söylüyorlar, takri
rimi geri alıyorum, asıl mesele bu 

(Sonu Su. 10 Sü. 2) 

Deler 
Paktı 

Nalıa Vekili Ali Fuat Cebaoy 

~ituat VJıili Hüınii Çdlr 

ingiliz-Sovıeı 
Kumandanları 
is~ Baslııorlar 
Voroşilof Londraya Gelecek 

Sovyet Müdafaa lüt~esi 14 Milyar Artt; 

Sovyetlerle müzakerelerin inkişafına dair matbuatta çıkan hab ı · 
doğru ld • bük. • er enn 

.o ugunu umet namına Kamarada teyit eden Sir Con Simon 
zevcesıyle beraber. 

(Hıuual haberlerimiz Ye tel..-atlarmuz onuacuda) 
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PENCEREMDEN 

Renk ve 
Renksizlik 

Y acın: il. Tarlaan TAN 

Db npartla ~ bir aüm ,. 
nana seldi: 

- Sis, u.11, Tvı... 'l'u 41e1il 
ıınWnlz? 4 

Ve evet, demeJdliiml ..Lı.me -

Bir Han içinde 
Eroin ve Esrarcılar 

• 8ktiDe devam etti: 
- Ben, Afyonbralıisarbyun, ya

wdannızuı devamlı oku711calanada • 
mm. Burada k111J1lapnanaudan mem 
•- oWam. Sise bir 187 •raclllun: 

Kapısı Kapatılan Hana 
Bir Delikten Girenler Ba renglreıık Alemde beni blrreng 

eden lensin 
Yine __. bu nmbtz halk ile hem

rena ec1en leDShı. 

::U .. ~ ..- .,.ı.- Arasında Lüks Kadınlar da Var 
..., llePt Akif papdan ilk nk ltftir- Kapuı lıapatılan 1ıamn dalHJI- Tahtakalede Şekerci IOlrair lçlnd• patmıftt. Fakat atılar dunrlan de-
6n. Fllbt kimin eseri ohlaiana n- randa açdcua delik ue müptela- ki karanlık bir kahvenin önünde din- lip girdiler. Geçenlerde bu delikler 
hl edip kendisinden IOftlWDlfbm. lartlan bir lnzeafa. leniyor~z. Arkadaşım: de kapatıldı. Fakat bir yenisini del-
e. M'beple saal sahibini memmm e- _ .. - Bı~z sonra burada öyle şeyler mekte gecikmediler. 
llemedlm, '"bllmlvoram" ~~!-, Pa- r goreceksm ki görmeden ı--,, ._.... • • • sın ' .uaanamaz. ı'am bu sırada soka._ ~- lüb 

bt o, ~nalnmı Ufi bahap madı: D Ört K 1 k .- ~ 
- -., Wi, lı07Hfe pUe iŞi 1 Biraz son<~ arkaclapm: ~::.~:=.~!dan<>:':! 

.. llfl-..,o-r, delil mi? k .. - Ne~ede ıse, dedi, harmanla1" sö- mında açılan bir lnsanm ancak Od 

o nkit hatmma, hWl mektebin- Bir Eroin u;,::u;~b:r.acaklardır. kat olup girebileceği deliğin önün-:.r t&nçe Jaocanm om metla• hes- - Harman, esr~ket ve eroinman- mide aurldu, lçin~e:~ yqlannda tah· Han cı...,..,. ..,..,.,. lwli 
Rahmi be7'a renk halrlrwfald ş b k • • 1arın utılahlarm n o unan ÇOA ~ ve kibar bir ka-lllsleri ıeldi. Bu sat, renbb 11Ntt- e e es 1n1 dan biridir ve bura- dın indi. Mantosunun etekl rlni itin raz sonra gelecek ve .aatı§& baflıya-ı r-----------"*' 

iti Mr pldrdJ - eler mllmkflme • hi- da istedikleri kadar, elral', eroin bu- ile topladJktan IOlll'a deli~ önüne!: caklardır, dedL 1 
ns kızartmak, 7anl ~ edip ı::ı-le~ Bu zehir burada ideta a- elildl ve lçerl süzillilp gözden kay- Filhakika blr kaç dakika IOJlft ha-

=~~:-"" ı• lekerJe.. Muhafaza T eıkil&h ç - ~";,.lldahale etmez m11 ııo:;ıu. :;. ~~ ~:°ıı:keıı ~ 
• - Nutl etmez' Eder ama onlar u esnada muhtelif 80bklardan dolnı kopfllll)'a batladı. 

• ~ota •••• ftl'tbr: Meydana Çıkardı pek lhtlyatlıdırlar. Bunlar 3SO klfl Cinci hanına doğru bir akm baıladı. Sonraden öğrendim ki, bu ıslık sa-
ı: .. ,.._ I: ıu.e ve .... ., 1: a71p ve lik büy(lk blr pbekedlr. Bu civarda- Bunların içerbinde temiz giylnmifle-
-:-- 4: MlhMt, !\: - "" lcw- Muhafaza lefldlltı memurlarmm ki bütün ııoblduda aözri1erl var- ri oldulu gibi yalın ayaklorı bile var- llOlllUl mal ~ hanr oldutun• 
wt, 1. nah ve can, 7: haha ola•Decek uzun zamandanberi takip etmekte ol- dır Delil remıl polis, ban bir dı. Yanın saat sonra hanın önü hayli anlatan bir parula lm!f. . 
..._, 8: altm ve akp, t: fa7da ve duklan bir eroin fabrikasile bu fab- sivilin bile buralua -1~ .. d:S der dolmU§tU. Bir delikanh, hanın önüne Cinci hanında ~jı yukarı 200 ö-
•enf .. t 10: 7mnah lmka, 11· met ve rika imalitmı satan bir pbeke mey- hal ı.-ı b.......... h ~=~ ı-- • 1eni gelen bir arkada-· fi ikamet etmekt.edir ve buma~ lralde, • dana ık ılDllJhr ...... .,... ann:ın aum-ua&" oıur""' ve r-· da anlattığımız delikte ba§ka k 

11: ef, - 11: Aft ,..... Te ç ar meıh • - ,er. tertibat mı.r. - Hutaı.r hep bek1eflyorla<. de- a yoktur Bu hımcla :.. muıZ 
::::;. ~~ ':' ...ı;:a.a;!'. .....!!:u ne ;,.ım;::;::,:: :: .:.,~ bana -.ıuır Clnd ham ::;,:.:: ı!ıı~ .:,:-lü selemedl. klinleler de oturmokla beraber -

17: ... alet, ataamaı. 111" .... H: ıe- ye muvaffak olmuı ve 800 lira mu.. Warmm = ';" "ıc:1: ;°':" Arkaclapm bu ııöz1eri ı..ıı etti: riyet1 _.. ve eroin mllplıeWan ı. 
wc, allf _._ ..ı.:a io · kabilinde bir kilo eroine talip olmut- me · u - kil etmektedir· 

veAa9, 1 9"ı : a ...,..._ tur. Nihayet ~'--'- .. 
1
._ .. dan nm kapmnı polis 1enelerce evvel ke· - Doktor dedikleri satlcıJmdır. Bt- ş S 

,., 11: Jmns1ama mat 11· lnanar ka ru.:ae memuın-"'" • • ~13: IÜlp,._.vis_ i., fllllt 
25

: ~ker lmnlnde bir phısJa mutabıt -:~-:-----:--:-:---------------------__; _______ _ 

,..,._yola ile puaalmelt,ıllı ~ alan ~aımım;bir.,ıomabıwe.,.. D 1811LE~ JMOTEFERRIK ._. - ' My 1 zt: . ·. . kilo _ • .ww • KOilml""t" ,,.,. ••""• 11•••r> •-'-- .,,.:;#.~ 
0 u, • pup, eroını hamilen oto~opille Mi~n Devlet Denizyollan ve Liman I "~- Sütlüce ile Kuımpap aramıda, Kira Al W#ıll. 30'. hıyaııe~ 31~ ,lıo,ya, 32: ol yere gelmiş, meınw> otomobile bin- me Umum müdürlüiü tefldllt bnu- ıu.men ııahiH, kısmen dablll laklp elr IJ.Or 

" eldn bitmek maauıaa reagidea· miş, eroini alıp parayı verirken ev· nu liyilıaları henüz Büyük Millet mek üzere yapılacak bilyük ana cad- Beyazıtta umumi kütüphanenin 

mvayı 

Nereden Geçeceği 
T ettik Ediliyor 

._ismi mutar. v.ıden tertibat alan muhafaza me- Meclisi heyeU umumiyesinı~ müza- denin pllnları Nafıa Veklleti tara· Y~~ kılım Jilzün:d•n Mu· 
Hocamız buna, ~er renbb tale- murlan tarafmdan cürmü meşhut ha- kere ve kabul edilmemiş olduklarm- fmdan taadlk edilerek beledtyeye gön rif Vek~tile Evkaf idaresi arumda ~·ezber ettirdikten sonra öilt .. linde yakafanmqta'fdır. da tanatm edilen kadrolar etrafın· derllmiftir. Bu caddenin genltlili 25 çıkan lhtilAf halledilmiştir. Maarif reddilt üzerine mesele bir defa ~.L ıtnl: Yapılan tahkikat netlce9lnde Kro- da ııkı bir ketumiyet g6sterllmekte- metre olacak, kısmen parke, ktsllfBD Veklietl kütüphanenlıı üst tarafında- tehir mütehassısı Prosta tetkik ~ 
- llleim Wia .. ıc- lıhilı1 kerln ıor1ıaclaflan Alımet "" Olep 1o- dir. M:aamafilı kanun !Ayllum bugün- de ufalt olarak tnp edllecekttr. ki bu kısım için Evkaf 1clareslne bir rilmlş, Pnıot tramvaym Tqlık 

111. - eomr olo kumar._ d, ye- mlnde iki klfl daha tevlılf edllmlfler- !erde kabul eclllece&indon lı:adrolarm kira vermeyi kabul elmlf ve Evkaf Dol....ııaııçe,. tncl1rl1moo1nl cla1ı8 
.... - •L Fobi ... -'- .. - dir. Bunlarclan Ahmedln evinde ya- ela ay bafmdan evvel tatbikine geçi- Blnalor Bir Rugo ı.ıa..,.ue bir mukavele ;repdmumı - aörmllltllr. M:ütetıa.llD ba 
- ... Çllnldl •lllı7H• en köt& '°:r pılan aramada ~ imaline mahsus 1ecek .., memurlara tebligatta bulu- Boyanıyor Maarif milclllrlDAüne blldlrınlfllr. rarı jberlne Dolmalıalıçe ııtadyuJll -.ıwır. Bak taw.ta -... a1lt "" oczalar da eldo edllmlftlr. nuı..:aı.tır. Dlnnyolunclald bütün ~ ç.ııı.,.o lıtııa11 alt p1Anda ela ona göre tadilli ,.---

• lil:rtlk ..ıma de .ı.. . - • Aldıl!mm bir habeft _...,. - bel rengine boyatbrılmul karar1af° Sem 1ıafta arfmc1a Yal Si- nlacaktır. 
Mr lıutabk 10Dunda. renbls yap. Gillftl"lk Katatı Eıya nizyolları t,ıet müdürü Zekeriya, tırıbmfttr. Belediye dQrıclen itibaren llvrl k lannda dipyl ovacive la- ----~--
·-· ..,..., ..._ - .. .. .... ... .,, evnı iki ....uı kaçalı: ..,,a ıevuım müdi1rlyetlne goç1r0nıette- hına ııahlplerinden bozı1arma bu hu- ca1ı: ~. aımı:.... ~ .':ıu. Çanakkalede 1 
ntle renkll olmıya abf. ile pk•lamn Hayrullah isminde bir dir. lşletme müdürlüğüne Emrullah sus hakkmda tebHpt yaptlrmlftlr. mlftlr· vO:yet ziraat müdilrlülQ bu ~ au1k .._.., phsuı evinde muhof<ıu fefldlilı me- tayin olunacalı:br. * Vlll1et.., lıelodlJ* ~ mum hayvanın meanıata - ._. laf il Asıldı 
,. - bir vapar salonada balandalu - murları tarafından yapılan arama ne- Denlzbank Kooperatifi m.il1t iradeye iktiran ettlll dün bflkt'.- meden lmhut için lcap eden tedbir-
- 1$ho • nü hHbaökl h• -ı.- tıeoslnde gümrilkteD kaçınlmlJ masa Denlmank lııııcıperatlll umumi he- cliyeye bl1dlrllmltur· ı..ı alnufbr. ÇA!rplerln, bir tanf- ç.ıoakkale, ('l'aa Muha~ 
... --.... aakledemedlm. Fobt örtüleri, duvar haWarı, on beş kadar yeti dün toplaıını!Jtı<· Bet klfllik ko- tan mahalli mük~ tatl>lkl· Damadı ile cimi m~.:. 
- bakımmclaa ~ kuVYetll ohıa ipekli prp, bir kaç kutu pudra bu - misyonun hazırlacbAı rapor münııka- GomDkhl Slvrlslııok lıtllaıı ı., cııııw tanftan mllcadele lafldllb- besllefllnnek ve pıyımnu ~~ lıo,ltfelıl ita clanllea bft-re ..ı..ıtı.. lıınmu§lu. o gündenberi yapılan tah- p edilmlt ve raporda ız hin liJll a- m faaliyete -btmek auıetıre izale. gayeolle Beeabaclın Turfun ı.oyuı..-~ 
.... lıeıulWıüa .ıtkkatlal .. -. ldkatta ecnebi memleketlerden ka- rar gösterllnıekt<r. Hararelli mıı- Gemlik (TAN) - Hazırlanan mir a1ne -··-·-...... - ~ kann Didar Savat 
... pıt ~ çal< oJaıU meın1eketlmlm acıku1an nakap1arclan ııonra yenlclen iıeyetl ı- ma mlleadele projmnln henüz talr .-....--· ılamaclı llall1 OOler harman _...,.. 

_ Binlik ile, wı..., - bu ııibl mallan pquaya lllrmekl• q.. c1are uası seçilerek toplantıya nı... blk ecııımeıneıı1, fena ne11ee1er ...,... Relıtir Gollyor uyumakta olan a... Mehmedl 
toıfdl:re ..uı-. C- - tipi eden bir pbeke lll9Jclana çıta- yet verilmlfllr. mittir· lbca civumdald bııtaldıldan Bir haftaclanberi Sofyacla lıalım- 1ıoAmak ve ev1er1nlD 1çerlo1ne 
w. - - -- - nlımftlr. Dört-ldflden ınl1ıekkep ... Çlk8ll alVı1a1nok1erlD hlleumu, ta- - - u~ mX@uii Cemil met ınıretl1e taammlldon öldilrd -ı. kalır .. iki _.... ü ap1 ııa- lan suçlular :rakalanarak Uııklidar o.,.onudo Yıldınmla bammül ed11eınez bir hal a1mq1ır sıı..ı. 1ıuaWf fl'hrlmbe cl8nece1d1r r1ndeıı her 1k1a1n1n de öUlm 

a:r- hJmRla me;rüa p1cn. ---....ıHj1ne wrllmltlerdlr. Öllm Ha11r. bundaa ı1o1ayı pkiyet _: • ~ 1:: ver11m1I 
llemrea wak l8Bll'8llS pW Wr-.. R•w Ge•llerl Mut <TAN> - Orgonu köyü çoba- tedir. lutchlrclald Malllıl•lclr ·-
- ile lıılfbelollr. Oıuıa ısta lıe;rlt Raaıonp ne ~ uumc1a bir m Haço oilu Nodlr, 1royun1an otla- Didar oohpanm J'ODID& pldl&I 
......... flılılıt ...._. mukavele aktodllm1tllr· Bu -- tırken, ;rııjmura tutulmuf, diifen bir .. Seledl;ıe, aolfaklardan toplanan Burdur (TAN) - Haplohanede iki "Beni beldetmeyln, çabuk um 
-- atı.ııı. ...... """ le alıklımm &iN. -- horp .. yı1c1ınm bqınll laabet1e hemen ölü- çoplerl:. llıea clvanndakl bot bir ar- a:r ailren kmatan ııonra ııı mahkilm ,...,......... lııı11ma iirlllıı" _.,~ 

6 l'I ticaret gemileri badema havuzları· müne ve kömür haline gelmesine se- saya doktilrmekte, bu da mubltin okuma yazma ~· bir kun -----------~ 
~le iM 7DI fllr1erü lalı katlJ• ımzcla tamir edileceklerdir. bep olmuftur. sıhhatini bozmaktadır. daha açılacaktır. 

,-. Zira ah7orlar U. satQ'odar •• ti 
lrleıM pek .. ~pr. 
......... ..... orta>'• .. ,. .... 
..... ,. .... "7orlu" kaJlnaea ..... 
.. al " sat blaeak, hDlar ü bfl· p..,.... ........... , 

Jla7Ülpap7• pU.UUll ipa and 
.. Ama ....... a •. l'akat - ... ..... , ................ ....... 
mamelr delD .._, 

* ... ' 
Hl .. _n.. llq H8Yilar l<lllllltl 
..... ......,. Cemln hayatını ille ol•· 

Nk pmfl. tısrl"tl P•lk faklP ..... llMP• 

lt••dur, ...... Al1111et Refik Mertau• •1· 
.. .....,... ......... C.111 ..... iti• _... 
'temM 9ttl, _,.,. -C.111 lultall,, .,.. bir 
,., .. ya1ldı ............. c .... lulta• .... 
1111nını y.zdırn. ..nhn .....ım tefrika •· 
tllllrlcet1 ve klUP luılhlde ertap kenwr• 
len Ahmet Reflk .... ve 1te11ı.ıe •tc 
•k glrUıUrdD. "8u vaziyette bana gDlmek 

.... ulallft. 

S U A l 

1-Kua••lm ........ en 
ıa11,.a~ ....... ... ............... , 

C - Bolum en pnlf ,.t Bil· 
JOkdeıe ne Beykoz aruıdır. 1,5 
ldJomMndtr •• dar ,..ı.ıtilçQbu 
Ufldl burnu ile Mezarhk burnu 
anmchr. uo :metredtr. Bolu. 30 
kilometre uunJ1Jlmldadır. 

• 8 -TlllUı• Dl vlllıet var 
dlr? 

C-H. -C - Bani adalan aeıMedir! 
C - Büyük Okyanustadır. A • 

IARILIRIMIZIN SUAWRINI UIAOA CIYAPUroıuz 

merika Birlefik Devletine aittir. 
368 bin nüfueu vardır. Merkezi 
Hanoluludur. NüfUSQDWl üçte bi -
ri Japondur. 

• 
8 - Blndlstaaua nilfaaa ne b-

dardm ve W.. DUll idare edil • 
mekte&? 

C - Hindistan, bir imparator
luktur. Tacı, İlıglltere kralma al~ 
tir. Ve kral tarafmdan 16Jıclerlleıı 
bir umumi vali ile idare eclilir. Va· 
U. Delhkle oturur. Aynı:a, Lon • 
drada bir Hindistan nezareti var
dır. Nüfusu, 270 milyondur. Ayn. 
ca, Baca veya ınibncelerin ldareal 

albnda wr '* laatmetJer ftl'llr, 
v~ 11a ~ minbbe a1tm 
dadır. 

• 
1-Yw'l•ı•• ..... ................ , 
c - ... .,, ft penewı bnal

Jancllr. 81NJt.1• da agrlm ..... 
161 ~ ....... DerlnJlll iı met 
re, al 80 IMtncll:r. Portlalt ile Kı· 
zıJdeniz arumdadır. 

Panamaya gelince, bu, Atlas 
Okyanueunu Büyilk Okyamue bir 
leştiren kanaldır. 81 kilometredir. 
1914 te tamamlanmıfbr. 

CEVA.P 

• s-Y•~-pt ... 
....... t111•aa,Wdh-T 

C - İngilizcedir. 400 milyon 

kiti tcmu§Ul'. 
B1-lan IDDI'& Çince geJlr, 350 

milyon kiti konufUl'· 

27 M~ı 1939 
CUYARTISI 

GOn: Sl 
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[BUGÜN 1 
ihata ve 
lecavüz 

YQzan: ômer Rıza DOCRUL 

L ondra ile Moskova arasındaki 
konuşmaların müsbet bir ma

hiyet alması ve üçler misakının ya
londa bir emri vaki olacağnun an
laşılınası, mihver mahfillerinde asa
biyet uyandırdı. Çünkü mihvercile

Polonya Danzigden Gümrük 
Kontrolünü Kaldırmıyor 

Zamanda 
Tasarruf 

Yazan: B. FELEK 

B üyük Millet Meclisi, bütçeyi 
müzakere ederken bir çok ha

tipler bir takım meseleler üzerinde 
tenkitler yaptılar. Bu tenkitlerin ha
zan teferruata taallUk etmesi bizim 
için haizi ehemmiyet değildir. Mese
le mebuslarımızda tenkit ruhunun 
tezahürüne şahit olmamızdır .. "Bu 
kadar teferruatı tenkit edenler. ·01 -
saydı daha mühim pürüzlere de ili
şirlerdi" diye düşünmek hem hiç gö
nül rahatlığı verir, hem de bizi nefsü
lemre yaklaştırmasa bile nefsülemri 
bize doğru çeker. 

l" 111 gazeteleri ve radyolan, bu anlaş-
l'})anın tahakkukuna imkan görmü
Yor ve her gün yeni bir vesile ile an
laşmanın akamete uğradığını anla
tıyorlardı. 
.. Son Paris ve Cenevre konuşmalan 
llıerine vaziyet değişince mihverciler 
de Yeniden ihata siyasetinden bah

Kontrol Kaldırılırsa Almanganın Danzige 
Silah, Mühimmat N ak/etmesi Kolay /aşacak 

ııetrniye ve bu siyasete mukabele Varşova, 26 (A. A.) - Polonya - kedebilir. . . . 
ht1susunda gecikmiyeceklcrini an- Danzig hududundaki hadiseler, git - Siyasi müşahidler, Nazı liderlerı 
latnııya başladılar. tikçe sıklaşmaktadır. Bir kişinin ö - nln nihayet Polonyayı intizamı te -

lbtta Berlinden verilen malfuna- lümü ile neticelenen Kalthof hadise- min etmek ve menfaatlerini !mru -
ltıata göre, mihver devletleri tara- si müstesna olmak üzere normal bir mak için Danzige askeri kuvvetler 
fıııdan hazırlanan son anlaşma fır- devirde bu gibi hadiselerin beynel - göndermeğe mecbur bırakmaların • 
ııattnın da demokrasiler tarafından milel matbuat tarafından neşredil - dan korkmaktadırlar. Polonya, ken -
ihnıaı olunması, mihver devletleri mesine bile lüzum görülmiyeceği mu disine bu hak, Milletler Cemiyeti ta
tarafından çok fena karşılanmış ve hakkaktır Fakat şimdi endişeyi mu- rafından verilmiş olmakla beraber 
htı 1iizden mukabele ihtiyacı ken- cip olan ~okta şudur: fevkalade müstaceliyet halinde kal
diııt göstermiştir. Danzig avam medisi her hadise- madan bu salahiyetinden istüade et-

mevkiinde bütün köylülere Polonya
lılara bir ~y satmamalarını bildiren 
Nazi partisinin bir tamimi gönderil -
miştir. 

Pieclo ve Szylinovoda Polonyalı
lara ait bir çok evlerin camları kı -
rılmış ve bazı binaların duvarlarına 

"Almanyaya dönmek istiyoruz." i -
baresi boya ile yazılmıştır. 

Lodz civarında Adolf Horak mü
esseselerinde sabotaj vakaları müşa

ede edilmiştir. 

lar, &ls isminde bir Polonyalıya ait 
evin bütün camlarını kırmışlardır. 

Mütecavizler, evin içine taşlar at -
mışlardır. 

Danzigte Polonyalılar aleyhinde 
cereyan eden hadiseler hakkında 
"Express Poranny" gazetesi, Polon
yanın serbest şehrin sükünet ve asa
yişinden mesulken bu işte muvaffak 
olamıyan Danzig polis müdürü For
besin vazüesinden azlini istemesi la
zımgeldiğini yazmaktadır. 

Ben bu tenkit sözlerini nadir ye· 
nilen bir lezzetli yemek ı:ibi tada ta
da okudum. Kimi masraf bakımın. -
dan, kimi jdare bakımından, klmi a· 
dalet bakımından birer değerli mü
lahaza otan bu sözlerin heyeti um.u
m.iyesi bütçeye karşı söylenmiş ol • 
duğuna göre eninde sonunda birer 
tasarruf temennisine dayannıakta~hr, 
para tasarrufu. 

lıu son anlaşma fırsatının ne ol- den sonra Polonya hükumetine şid - mek istememektedir. 
duğu henüz vtlzuh ile anlaşılmış de- detli protesto notaları yollamakta, Diğer cihetten böyle bir karann 
iildir. Polonya hükı'.imeti de bu notalara ay- ittihazı Berlin hükfuneti tarafından, 

.ı\.caba bu son fırsat, Her Bitlerin ni şiddette protestolarla mukabele derhal mukabeleyi icabettiren ta -
llutku mu idi? etmektedir. hammül edilmez bir tahrik mahiye -

P'akat Lehistan Hariciye Nazın Halihazırda, Danzig ayan mec1i- tinde telakki edilecektir · 
ll1l1kabele etmiş ve son sözii Alman- si, bu hadiselerden dolayı Polonya Danzig'de tahrikat ve 
~aya bırakmıştı. hükumetinden özür dilemekte, müş- tecavüzler artıyor 

naha sonra Sinyor Mussolini To- terek hudutta nizamın temini için Danzigden bildirildiğine göre, 
tiııoda nutuk söylemiş, ve ortalıkta tedbir alınması ve üç Polonya güm- serbest şehirde oturan bir Polonyalı 
harbi icap ettirecek bir mesele bu- rük memurunun azledilmesini iste - dün gece Danzig polisi tarafından 
1llllın.adğını anlatmış fakat bir kaç me'ktedir. teV'kü edilmiştir. Sebebi, malum de-
diiğünıün çözülmesi icap ettiğini Polonya ise, haksız bulduğu bu ğildir. 

Tahkikat neticesinde bunların bir 
Alman ustabaşısının teşvikiyle Al -
man işçiler tarafından yapıldığı an~ 
laşılmxştır. Polonyalı işçiler Alınan

ların çıkarılmasını müdüriyetten is
temişler ve bu talep isaf olunmuş -
tur. 

Radawnica mevkünde mahalli 
Leh cemiyetinin bayrağını teslim et
mediği için Almanlar, Polonyalı Bor
kowskiye hücum ederek çapalarla a
ğır surette yaralamışlardır. 

Wielkie - Bory mevkiinde Alman de ilave etmişti. talepleri kabul etmemekte, Kathof Danzig arazisinde kain Tiegenho! 
lıu nuhtklar, Çekoslovakyayı or- hadiseleri dolayısiyle zarar ve ziyan ====================== ========= 

tadan: kaldıran, Arnavutluğun isti- ve Polonyalı gümrük memurları için 
lQsı teminat istemektedir. na sebep olan tecavüz siyasetinin 
Y Kalthof gümrük bürosu, Polonya 
atıştığını; kuvvet kanununun, ta-

lı için büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
akkünı zihniyetinin bir tarafa hı- Çünkü büro ayni zamanda Dan-

İngiltere, Japonyaya Bir 
Protesto Notası Verdi 

Wieczor Warszawski, diyor ki: 
"Danzig hadiselerinin Polonyaya 

karşı yapılan tahrikat zincirlerinin 
haklarını teşkil ettiğine şüphe yok
tur. Fakat Polonya, Baltıktaki men -
faatlerini temin edebileceğinden e -
min olduğu için bütün hadiseleri sü
kunetle takip etmektedir." 

Milletler Cemiyeti Komiseri 
Milletler Cemiyetinin Danzig ko

miseri profesör Bruckhardt bir kaç 
gün kalmak üzere V arşovaya gele -
cektir. 

Burckhardt, Danzigte vazifesi ba
şma dönmezden evvel Polonya hü -
kıimetiyle temas edecektir. 

Leh makamJarı "Nachricten Die
ust" ismindeki Alman ajansının Var
şova muhabiri olan Alınan gazeteci
lerinden Kurt Tecge'i Polonya top -
..... l.ln,.ınA~ oturm:>.k\.lkn. m.enet.m\~ -

'takıldığını gösteren bir şey bulun- zig arazisine giren yolu ve şimendü -
•r.rıt'·.fua~iı~-an lftauyetıer' dev1ım etfı • f'oıönyaiıın bu· kontröfü ·kaldırıl
"~ hu cephe hergün biraz genişledi, dtğı takdirde Almanya hiç bir güç -

Londra, 26 (Hususi) - 27 Japon Japonya Sagres gemisini serbest bı- !erdir. 

huy··d·· u u ve nihayet tekemmül etti. lüıkle karşılaşmadan Danzig arazisi-

. Sulh cephesinin hedefi, Almanya ne harp malzemesi ve mühimmat s~v 

lle İtalyayı ihata değildir. Çünkü H .• n d .• standa 
i!ltdh cephesi, bir tecavüz vuku bul-

~adıkça faaliyete geçemez. Şimdiye 
adar yapılan biitün anlaşmaların 

e~ası sulbü korumaktır ve milletle
lin hürriyet ve istiklalini ceberut 
31:1lıiplerinin tecavüzünden kurtar
ltıaktrr. 

~ lıuna kal'ŞI beklenen bir şey varsa, 
. lt\anya ile İtalyanın ayni cepheye 

lire:rek tecavüz emellerinden te-

cel"riit ettiklerini göstermekti. Hal

~ltlci böyle olmadı ve Almanva ile 
tı:ılya · • k • b' · 'f

0 

k sıyası ve as erı ır ıttı a ya-

:arak kuvvetlerini birleştirdiler ve 
,_
1
eniden meydan okuyan bir vaziyet 
dılar. 

ll ~ihayet bu da sulh cephesinin da-
0~ katı adımlarla yürümesine sebep 
g du ve neticede Sovyct Birliğinin 
tdh ce h · · · · · d t P esıne gırmesını temın e en 
edbirJer de alındı. 

ill ~eticede tecavüz siyasetine karşı 
d· •ta siyaseti tatbik edilmiş değil
b~r. 'l'ecavüze karşı sulh kuvvetleri 
ltleşıni t .. . t• . it Ş ve ecavuz sıyase ıne yenı 
~rhft-1 . k 

~· -uuar vermemıye arar veril-
ıştir. 

Alman 
Tahrikatı 

Gandinin Oğlu, Doktor 

Şaht'a Şiddetli Bir 

Mukabelede Bulundu 
Londra, 26 (Hususi) - Eski Alman 

devlet bankası şefi doktor Şahtın, Al
manya ile Hindistan arasında teşriki 
mesai yapmak lazım geldiğine dair 
söylediği sözler, Hindistanrn mili' li
deri Gandinin oğluyla alakadar olan 
(Hindistan - Taymis) gazetesinden 
şiddetle bir mukabele görmüştür. 
(Hindistan - Taymis) Hindistanın na
zilik usulüne hasım olduğunu ve ken 
di istikbalini kendi elile ve kendi sa
yile temin etmek istediğini, Ingiliz 
emperyalizminden kurtulup Alman j 
nazizminin kurbanı olamıyacağmı 

söy !emiştir. 
1\tihver ·1 · t ·· l d ·· ·· ll" cı er, yenı ecavuz er uşu-

ll~Yorlarsa, bütün sulh kuvvetlcri
i~.hirleşik olduğunu ve tecavüze , 
.:ı. an vermiyeceklerini görecekler
q_ır. 

Amerikadaki 
Nazi Şefi 

Tevkif Edildi 11 ~ihvercilerin ikide birde ihata
\' ll?ı. bahsetmelerinin bir manası 
lltdrr. O d t ·· ı· ı lıi)c • a ecavuz p an arını tat-

\' il karşı ihata sıkıntısını duymalan 
~~ tecavüze imkan bulamamak yü
lı · t\den bu sıkıntıyı bütün şiddetiyle 
•~setıneleridir. 

ta~~tnek ki sulh, ilk hamelede te
'-e galebe çalmıştır. 

lngilter~ • Portekiz 

ittifakı Teyit Edildi 

lı.u~~lldra, 26 (Hususi) - Portekiz 
ter U?1eti Başvekili M. Salzar İngil-
1e-y: tle Portekiz arasındaki ittifakı 
l:ıa ıt ettiğini bildirmiş, ve İngiltere 
ha §\rekili Mister Chamberlain bu 
tıl reketi takdir ve teşekkür ile kar-

arnıştır. 

Nevyork, 26 (A.A.) - '.Alman 
Amerikan Bund Cemiyeti reisi Fritz 
Kubn tevkif edilmiştir. Fritz Kubn, 
12 suç ile maznundur. Bunlar ara
sında, Bund kasasından 10 bin do
ları sahte evrakla çalmak, Bund mi
tingleı-inden birinde toplanan para
lan mahalline sarfetmemek, Bund 
azasının muhakemelerine lazrm di
ye toplanan 4424 dolan çalmak ve-! 
saire vardır. 1 

Müddeiumumi Dewey, Fritz ı 
Kubn'un işlediği suçların cezasının 
kanunda azami elli sene hapis oldu-
ğunu söylemiştir. ' 

Bu tevkif, Nazilerin Amerika Bir
leşik Devletlerinde faaliyetlerine de
vamlarını pek ziyade güçleştirecek 
mahiyette telakki olunmaktadır. 

bompardıman tayyaresi bugün Çun- rakmaması halinde, Ingiltere hük.ıl- Mezkur ajansın eski Prag muha
kingi bir kere daha bombardıman et- metinin mukabele bilmisil olmak ü- biri olan Teege, bir aydanberi Polon
miştir. Çinliler şehrin parkına koşa- zere bir Ingiliz limanında bir Japon yada bulunmaktadır. 
rak korunmak istemişlerse de atılan gemisini mevkuf tutmağı düşünüp, 

yangın bombalan bir çoklarına isa.- r düşünmemekte olduğu suretinde i
bet etmiştir. rat etmiş olduğu suale cevaben de 

İngiliz gemilerinin ve bilhassa Butler, şu cevabı vermiştir: 
(Ranpura) vapurunun açık denizde - Yapılması muvafık olan şeyi, 
Japon harp gemileri tarafından tev
kifi üzerine İngiltere büyük elçic;i 
Tokyo hükumetine şiddetli bir pro
testo notası tevdi etmiştir. 

nazarı itibara alacağız. 
Amoydan gelen bir telgrafta A

moyda bulunan Ingiliz Amerikan ve 
Japon kuvvetleri kumandanlarının 

bugün tekrar toplandıkları, Ingiliz ve 
Amerikalıların Kulangsuya çıkarılan 
bütün kuvvetlere mensup mevcudun 
azaltılmasını teklif ettikleri ve J a
ponların bu teklifi reddeyledikleri bil 
dirilmektedir. 

Avam Kamarasında sorulan bir su
ale cevaben Butler, 8 nisanda Japon
lar tarafından yakalanmış olan Sag
res vapurunun serbest bırakılması i
çin Tokyo hükumeti nezdinde müte
addit teşebbüslerde bulunmuş oldu
ğunu beyan etmiştir. Halen Kulagsuda bulunan Japon 

bahriye nef.erinin miktarı 50 kişidir. Kamara azasından diğer birinin, 

• 

• 

• 

HADİSELERİN İÇYu.z ·u ,. 

Hitler .sıon dela nutuk söylerken kürsiisüniin önüne, kur
'"" geçmez bir cam koymuşlardı. Bu defa lngiliz Kral 
ve Kraliçenin Ottava'ya varışı müncuebetiyle Nevyork 
gazeteleri muhabrileri şu haberi vermişlerdir: "Kral 
mikro/ona geldiği zaman halktan biri bağırdı: Kralımız 
aramızda gezerken etrafında kurşun geçmez cam bulun
madığını halka söyleyiniz. Ve bunu Hitlere de bildiriniz. 

* Geçen gün Berlinde imza edilen Alman - İtalyan ittifakının 
şimdilik iki maddesi neşredi1memiştir. Bu maddelerin biri, iki 
taraftan biri diğerinin muvafakati olmadıkça harp ilan edemi
ycceğine dairdir, ve bu madde Mssolini'nin ısrarı üzerine kon
muştur. İkincisi, iki memleket ordularının bir kumanda altın
da bulunacağına ait olan maddedir. Bu m~ddeye göre bir harp 
vukuunda iki ordu, üç Alman ve iki İtalyan Generalinden mii
rekkep bir kumanda heyeti tarafından sevk ve idare edilecek
tir. Donanmalar ayn kumandaya tabi olacaklardır. Yalnl7 harp 
esnasında Akdenizde bulunan Alman gemileri İtal~·an Amira
linin kumandası altında bulunacaklardır. 
Hava kuvvetleri de ayrı olacaktır. Yalnn: kumanda heyetinin 
emrinde muhtelit Alman - İtalyan hava kuvvetlerinden mü
rekkep bir kuvvet bulunacaktır. 

* Almanlar ispanyadan askerlerini çekmiye başlamışlarsa 
da teknisyenler ve mütehassıılar ora.da kalmışlardır. 
Ayrıca Almanya ispanyayı elife etmek için oraya adam
larını göndermektedir. Bunlardan biri ticaret komisyo
nunun başında bulunan Wohltat, ikincisi yol mütehassısı 
Doktor Todt, ÜfÜncüsü de Berlini yapan şehir mütehas
sısı Speer'dir. 

Aland 
Adaları 

Meselesi 

Sovyetler Bu İşte 

Hayati Bir Alaka 

Görüyorlar 
Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler ce

miyeti konseyinin içtima devresinin 
kapanmasına mani olan Aland adala
n meselesinde bugün öğleye kadar 
hiçbir netice elde edilememiştir. 

Müzakereler ölü noktada bulun
maktadır. Konseyin talebi üzerine 
dün akşam Sovyet murahhası Maiski
nin Moskovadan istediği yeni tali
mata intizar olunmaktadır. 

* Izvestia gazetesi, Aland adala-
rı meselesine tahsis ettiği başmaka-
lesinde diyor ki: . 

' Sovyet efkarı umumiyesi bilhas
sa Aland adalarının statüsile ala.ka
dar bulunmaktadır.1, 

Botnih körfezi ile Finlandiya kör
fezi arasında bulunan bu adalar, Bal
tık denizi ve bu iki körfezi geçen mü
nakale hatlarına hakimdirler. Bun
ları tahkim etmek, Sovyet gemileri
nin Finlandiya körfezine girişlerini 
ve bu körfezden çıkışlarını istenildi
ği zaman imkansız bırakmak demek
tir. 
So~ y:tler bırliği hüküm 0 ti, kerı :füi 

için aydınlanmamış bulunan ve dev
letin ciddi ve yakın menfaatlerini a
lakadar eden bu adaların tahkimi me
selesinin Milletler cemiyeti konseyi 
tarafından çabukça ve hiç te zamanı 
olmıyan bir anda halledilmesine ra:zı 
olamaz. Bu meselenin çok büyük en
ternasyonal ehemmiyeti vardır. Bu 
mesele, Sovyetler birliğinin bütün 
harır::1 J ~ c..H tinin hedcfım teşkil eden 
Avrupada sulhün idamesi meniaatle
rile alakadardır. 

Bizde, belki bütün dünyada ta -
sarruflar hep parada yapılır, ve para 
ile ölçülür. Lakin ferdin veya cemi
yetin varı yalnız para mıdır? 

Ömur, yani zaman ve sayı bir 
kıymet ifade etmez mi? 

Bunlar da şüphesiz pau kadar 
hatta ondan da kıymetlidirler. Çün
kü parayı her zaman şu veya bu şe· 
kilde tedarik etmek kabildir amma 
zaman kolay kolay kazanılmaz. O -
nun için tasarruf temennilerlmizde 
gözümüzü yalnız paraya dikmekle 
kalmamalıyız. 

Ben bu yazımla işte bu noktaya 
dokunacağım. 

Devlet devairinin birçok mesaisin
de bu zaman tasarrufu resmi kontro
le tabi d·eğildir. Ve kontrole tabi ol
mıyan her şey gibi bu da tahakkuk 
etmemektedir. 

Kırtasiye ismiyle memlekette bir 
idari hastalık teşkil eden yazıp çiz
me mesaisi de bu kontrolsuzluğun 
neticesidir. 

Avrupalılar, zaman tasarrufunu 
para tasarrufunun ilk şartı olarak 
aldıklarından bütün icatları, prog • 

ramlan ve sistemleri en kısa zaman 
esasına dayanır. 

l\lesela bir mürekkepli kalem sa-

tan fabrika onun bir doluşta kaç bin 
kelime yazdığını bir meziyet olarak 
zikreder. Kimse demez ki; "Beş bin 
kelimelik mürekkep alacağına iki 
bin 'beş yüz kelimelik mürekkep alsa 
da beş bin kelime yazmak için iki de
fa doldurulsa ne olur?'' 

Bizde zamana ehemmiyet veril -
memesinin ikinci bir sebebi de işin 
bitmesinden ziyade başımızdan defo
lup gitmesini ilk kaygu olarak kabul 
edişimizdir. 

Kalemlerimizde tomar tomar yı
ğılmış ve devlet memurları mesaisi
nin yüzde seksenini yutmakta bulun
muş olan kağıtların üzerindeki der
kenarların hepsi "Bir kere de beyanı 
mütalea" veya "şöyle yazılmakta ise 
de böyle olması ihtimaline mebni bir 
kere de keyfiyetin mahallinden" tar
zında işi omuzundan atmağa matuf 
şeylerdir. 

Bu arada bir de mesuliyet vahi
mesi vardır. Faraza çıkması ihtimali 
olmayan bir davadan vaz geçilmesi
ni bir hukuk müşaviri tavsiye etmez. 

"Neme lazım! Dava ederim; mah
keme karar versin" der Amma bu 
çıkmaz davadan dolayı şu kadar kişi 
şu kadar gün beyhude çalışır. Devle
tin o adamlara verdiği ücret çıkın.az: 
bir işe sarfedilmiş mesaiye gittiğin -
den dolayı heder olur ve o işle alaka
lı hususi fertler de zaınanlat'ını bel
ki işlerini kaybederler. Niçin? Sırf 

"Bu dava çıkmaz" diyecek olan me
murun mesuliyet vahimesinden kur. 
tulması için. 

Bugünkü mesai sistemi yani za· 
man ve say israfı sistemi ile bir iş 

100 ölçülü bir say hacmiyle çıkarsa 
kestirme tarzda çalışıldığı zaman ay
ni işin en güç 25 say hacmiyle bite
ceğine şüphe yoktur. Çünkü memur
ların ellerindeki işlerin "evrak'' ına 
bir göz atmak ona kağıt üzerinde en 
az yüzde 75 baştan savma ve tekrar
lamadan ibaret derkenarlar bulun -
duğunu görmeğe kafidir. 

Sonra, bazı dairelerde me!iai tev
(Lutfen Sayfa)•ı çeviriniz.} 
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Adliye terfi listesi 
Y oklamıya Davet 

Yedek Subay ve 
Askeri Memurlar 

Beyoiilu Yerli Aıkırllk Şub11lndın: 
1 - Şubemizde kayıUı yedek fU!>llY ,·e 

Ankara, 26 (Tan Muhabirinden)- b~l sorgu hakimi _Fa.hre.~t.in Gör .. en 1 b. it Göney, Foçe mşüddeiumumisi askeri mcmurlnrın yıllık yoklam:ı.lal'1ll5 
Adliye Vekaletinin hAkim ve müddei- D bakı h:.1. mli~ s k l Hozlrnn 039 da başlanılacak ve :iO JW ıyar r ceza eu.ı gıne, o e Ihsan İdil Yalova müddeiumumi- ,. 
umumiler hakkında hazırlamı;; oldu- hukuk hakimi Ali Ural, G<-libolu hu-

81
• Attı·ıa· y' urdakul. z.lran 939 gilnil bitmiş olacaktır. Her 1 

" dek subny nilfus hilvlyct cüzdan ve bil• ğu, nakil ve tayin kararnamesi yük- kuk hfiltiml Hamdi Onen, haşmüddei- tü k ı il ı b "e-
Ankara icra muavin hakimligv ine n ııs <'r veslknlnr e b zzat şu eye ,, 

liek tasdike iktiran etmiştir. umumi muavini Burhancttı'n Urfa lccek v y klnm "' '"·en k d'·l ... •sP" 
Balıkesir azası Vehbi Tetik, Samsun e 0 nııını ..,am• en .,. ~ 

90 liraya terli edenler müddeiumumiliğine, Isparta müddei- tıracaktır. 
Adliye baş müfettişlerinden Bedri umumisi Basri Arkan, Tokat müddei- müddeiumumi muavinliğine Çanak- 2 - Her ne sebepten olursa olsun ,u· 

kale müddeiumumisi Ziya, Aydın beye gelmiyeck olnnlar; yazı ile yap$· Türker, Ankara asliye hukuk hakimi umumisi Ali Üzeren, Bandırma müd-
1 

ıt· 
• azalığına Çiçekdağ hakimi Tahir. cak arı müracnatıarını (taahhüllil me 

Vehbi Gündüz, Afyon hukuk hfıkim- dciumumisi Şefik Maraş müddeiu- tup) 30 Hnzlran 939 gününe kndar şubt" 
liğine Izmir icra hakimi Hakkı, Kii- mumillğine, Muğla hakimi Kadri Tu- Adana sulh hakimliğine Konya sulh ye ulnştırmıı olmalıdırlar. Mektupla nıO· 
tabya hukuk hakimliğine Istanbul- ran. hakimi Sadi Çelik, İzmir icra mua- rııcaat edecekler nşağıdakl hususntı şubr 
dan Saluhattin Tuğlacı, Zonguldak 55 lirava terli edenler vin hakimliğine Şile hukuk hu- Cenazeyi götüren top arabası ye bildireceklerdir. _,.. 

" kimi Mehmet Kabakçıoğlu, Ankara A - M. M. Vekfılctındckl sicil vr:r reisi Ekmel Kavur, Istanbul agiır cc- Ga .. ia t Ih h:.1.· • N k H k Uı 1..ııı· 
" n ep su W\.ımı amı a asliye hukuk htıkimllgvlne Ankara 1934 senesinde Pnriste Pastür,- ayıt numnraslle ~ubcmlzdc kayı 0 11 

za reisi Refik Umay. Bursa ceza ha· cı H f' yl i ··ı h k k h' · J6u defler sıra numarası, sınıt ve rütbesi· ane ıog u, nego u u • akım- asliye mahkemesi azası Tahir, An- Enstitüsünde kendisine tahsis edi- 6 ..ı 
kimi Nuri Ülker, Ankara ceza reisi l'"' K B - )Şimdiki lkametg4h ve memı.JTı· ı5ıne ayscri bası Hasan Yalçın, kara asliye hukuk hakimli"ine An- len bir laboratuarda ruam hastalı"ı yet ııdresı'yle bulundu,.u memurlvet vr Arif Güngören, Izmir ticaret reisi Ge h ·ki . S y 0 n & ,, 

yve ceza a mı ami etiş, Te- kara asliye azasından Şerif Dikabcı, ile uğrnşırken ölen baytar Kemal ya müstahdem olduğu müesseseden ııl· Galip Kınoğlu, İstanbul ticaret reisi ki d ğ h"'ki · ~ 
r a ceza u mı Ziya Görgün, Ankara ağırceza lizalı'"na Ankara Cemilin kemikleri dün Teofil Gotve makta oldut'U maaş veya ücret rnıktarı· 

Faiz Yörükoğlu, üsküdar hukuk ha- K ı h'k' ı·v· 5 • J ANKARA RADYOSU c ıcıı· 
ema paşa a ım ıgıne Konya aza- hakimi Lebib Altıok, Ankara sulh vapuru ile limanımıza get\rllmiştir. - )Remiz kullanılmamak \'e 0 

kimi lrfan Gürkan, Trabzon hukuk 1 o y t De · 11 Ih h 'k' - Tü ki d dlf n:ıkb yazılmak sureUyle adı, baba adı ~ s sman e en, nız su 8 ı- hakimliğine Ankara asliye azası Ce- Fransa hükumeti tarafından en bil- r ye Ra yo Uzyon Postaları h[tkimllğinc Kütahya hukuk hdkimi · Hilm' G''l Ank soyadı 
mı ı u er, ara sulh haki- mnl Poyrazoğlu, Ankara sulh hn- yük bir nişan da konulmus olan san- TUrkiye Radyosu Ankara Radyosu D ....:_) Hangi yabancı cllllerı· blld'»I ~ Mehmet Ozbilen, hukuk hfıkimi Hil- ı L • tr ı t b ı lh h~ • J.6 

m u ı, s an u su ukimliğinc kimliğine Kırşehir sulh hakimi Sa- dukn bir motörle Haydarpac:nya mık Dalga Uzunluğu bundnk1 tekellüm ve tercüme kud-:-eti. mi Kışlaoğlu, Ankara lhfıkimliğine • d M" ı B k M :r- ı 
aza an un p ayra tar, alııtyn im. ledilmiş ve orada hazır buluanan bir 1639 m. ıaa Kes. 120 Kw. E - ) Topcu ve fen sınıfları suba.Y :ı· 

Ankara icra hnkimi TalAt Dokur, Is- sulh hakimliğine Kütahya azası Kfi-
1
• askeri kıta ile meslekda.şlan tara- T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. rının m61eklert dahlllndekt fhtisasıatı· 

tanbul asliye hukuk reisi Fethi Pa- ni Ertuı.. Safranb 1 hAk' . İlh . 40 ıraya terli edenler T. A. P. 31,70 m. 945G Kes. 20 Kw. F _ ) Hclclm, eczacı, dl§çl ve vettrl• 
6• 

0 u u ırnı amı fından karşılanmı<"+ır. Sanduka bir rol, Istnnbul as •• .! ceza reisi Cemil Törel Van aslly h~trı liğl Kayseri azalığına Özdcmir, Rize '1' ncrlerln diploma ve ihtısa.s vesikalan nıı• 
' c ceza «"-#m ne top arabasına konulduktan sonra n- Cumartesi, 27. 5. 1939 moraları. Tüzey, U=k htıkimi Mustafa Derviş, V • Ah Ö azalıgvın E · · · s·· 

,.... an azası met Besim zek, Ye- a rzıncan aza muavını u - lay hareket etmiştir. G - ) Kimyagerlerin ihtısas şubelerfle 
Balıkesir asliye ceza hakimi Sakip ni ehir ceza hlikiml Niyazi Akay, lcyman, Elazığ azası Şe\•ket Durtiirk, Önde matem havası çalan bir as- 18,30 Progrnm. 13,35 MOrlk (N~eıı mil- meşgul bulunduklan bran:ılar. 
Kınoğlu, Kastamonu reisi Nuri Tok- Diyarbakır sulh hAki 1'1'>1 ~ d Gümüşhane sulh hfıkirni Osman, İz- 7.ik) Pl. 14 Memleket ımot nyorı, ajans J - ) Deniz subo,,larının, sınıflarıJılfl 

" m 1
e; ne «Za an keri bando, arkada bir bölük ııskcr " ses, asliye baş müfettişliğine Arif Şefik Turh t t b l lh h'k· . nik sulh hakimlig~ine, İstanbul icra ve meteoroloji haberleri. 14,10 Türk mil- hangi kısmında ihtısos sahlbl bulundu\<• 

an, s an u su a ımı ve sandukayı taşıyan top arabasını ıı:ı 1 H' ı ı~rı. Yazar,Alfıattin Sabih, Gaziantep reisi N İ u Ek S" y "t huk k h•k· ~ 6 : - ıcnz peşrev Sollm Bey, 2 - u 

urettin Sürer, zmir sorgu hakimi mem ru rem, ogu u a ·ı- takiben, Ankaradan gelen Milli Mü Udi Cemil hicaz şarkı: (Ne küstUn bl sc- 3 - Yoklamaların yazı ile de 7apıu· 
Ethem Sandıkçıoğlu, Balıkesir hukuk Sıtkı Yus f ~ı H fik hAki l.ğ. mi Ali Rıza, Manisa sulh hakimi İb- bi~ 
l •k · A u og u, a u m ı ıne dafaa Vekaleti veteriner fen subesi bep böyle) 3 - R. Fcrsan hlcnz sarkı: bileceğine göre; yoklama rnüddetin!n .. ıu imı r1f Güvenç, Kayseri rcisl Amasya azası Numan Atalık çecme rahim Giingör, Beypazar hukuk ha- .. d.. İ t b 

1 
K d 

1 
y (Ey benim konca gülüm) 4 - Yesari A- timinde mnı:eret g8stcrmek ve hastalı .. 

Saı•t Ad.. Bı'lecı'k ha'kı"nu' Suzı· Gu"r ' -s-·· k' · N . K 1 . . mu ur, s an u uman an H!ı er- h' y •• 1, • ... , - hakimi Sami Akayer Gaziantep ımı azmı, ızı cahamam hfıkınu k' Gillh t i ~·k sım ıcaz şarkı: (Bilmem neye bir puse· raporu göndermek eniz değildir. o .. 
ı..u"z Çorum -ıs· ı· Af'!~ Akan Çanak ' Ö . . . anı, ane ve ve er ner ta.uı at nı') 5 K t k ı 6 s K ,_ .. ti d t 1 107• 158. 
>&J ' .... "' ' • müddeiumumisi Asım , Erkan Rize Abdullah mer, Adana ıcra muavını kt b. ili 

1 
. 

11
• t t - C'mcnçe a s m, - . aynaıt masını va ... n c yap ırmıyan ar u 

kale ceza hfıkimı" Yümnü Altınel A . ' S tk Ak İ . lh h•k· . z· me e ı mua m crı, v ayc ve e- şclmnz şıırkı: (Dolda bir lshıık öter) 7 - yılı kanunun 10 uncu mııddt'Sinc t~bl w· 
' y- müddeiumumisi Salih Tümay Bit- ı ı yazan, zmır su a ımı ı- . "d" .. il . f d bi k tutacaklardır. dın reisi Mithat Bibioğlu, lstanbul • y 1 k Ad • nncr mu uru,a ~sı e ra ı ve rço. Soı: semaisi. 8 - Şehnaıı: longa, 14,40 - eri 

asliye hukuk reisi Suphi Kolun ve li~ ~ü~d~fumumisl Nuri Tekin, Van y~ . a çın :ya, ıyam~ hu~uk. ha~ meslckdaşları fen şehidinin keınik- 15.30 Müzik (Kanşık program - Pl.) 4 - Yoklama hM" gnn rne!al saat1 
hfıkımlığıne Van mahkeme reisi Me kınu Hamdı, Araç ceza hakimı Hılmı 1 . i ""sk"d rdnk' ehitl'ğ "tU 17,30 Program, 17,35 Müzik (Dans sa- tarfında ve a§llğıdnkl sırnya göre yapıtıı· 

lrfan Bilgin, Antalya hukuk reisi Ra- Ö G'· ı h'k' l'ğ' . erın u u a ı ş ı e go r- nU Pi) 1815 Tü k ü ı,.1 CF 1 h kt sut vcçoğlu, Konya sulh hakimli- una p, sorgu a ım ı me Remzı, .. 
1 

d' K ti' y b' ,, - · , r m z ı; ası e- en ır, 
1 uf Kural, Eskişehir reisi Ethem Er- y B 1 ık lh hfık' . A . . muş er ır. uvvc ı yagan ır yng· yeti), 19 Konuşma (Dış pol1Uka hfldise- 1 Haziran 039: s Haziran 939 oen'1'•' 

tem, Adnnn hukuk hakimi Senih As- gine Adana sulh hakimi Fevzi Onay, u anc s~ . ımı .li Atay, Şır- mur altında sanduka gömüldükten lerl) 19,15 TOrk mll:zi{!i: ı - Şehnaz. pu- lcr; Kurmay, piyııde, suvar! subayları. . 
l Hendek hukuk hakimliğine Tercan van sulh hiı.kımi Tacettın Akı, Kon- · · • selik pe-evl, 2 - Dedenin "ehna"' puse- 9 Ha-'ran 939·. 13 Ha·lran 939 Topçtl• lan, zmir ecza hakimi lsmail Kemal. • . . . . sonra veterıner tatbikat mektebı ın- ... ., .. u .. 

hakimi Faik Özdemir, Ankara müd- ya sorgu hfı.kımı Naıl Bılen, Ankara t . 11 . . lb İb h' ı::· llk bestesi: (Bir devlet için) 3 - Cavide 1sUhklim, muhabere, havn subaylan. Çanakkale reisi Cemalettin Tüzmen, lh h ' k' . 0 S . anıye mua ımı a ay ra ım r.rses . . N •·H-
deiumumisl başmuavinliğine Anka- su a ımı sman elçuk, Dıyarba- h 1 b' hit h d b 

1 
t Hayrının §eh. puıelik bestesi. (AtP~ gibi 14 Ha7lran 939: 16 Hazirnn 939 a .... 

Zonguldak müddeiumumisi Hakkı . . k 1 ~ M 1 t Ih h'k' . az n ır a e e u unmuş ur. bir) 4 _!.eminin şch. puı;elik şarkı: (Na- ye, levazım, Jandarma, dcmiryol, ııarP 
Ozkan, İstanbul müddeiumumisi Hik- ra sulh h~kimi Hüseyin Şabbazlı. ~;::;;;~na kaşa y: 

1
su hak' a. ~1 Müteakıbcn, bakteriyoloji mualli- rı flrknt) 5 - Scdot Öztoprak şch. puse- snmıyi subaylnrı. ıı 

met Onat, Aydın müddeiumumisi Re- 45 /ıraya terli edenler ty yna ' ar~ ış a ımı ." mi olup Kemal Cemil ile birlikte ilk şarkı: (Cuşedlp göz yaşı) 6 - Keman 17 Haziran 939: 20 Haziran 939 Defi 

it M k t Af "dd Cihanbeyli hakimliğine İznik sulh fat tgt?cmA,ltSamsuMn ıcra memuhı:u,_.Şı-. Parı'ste bulunan ve merhumun has- tııkslml 7 - Şehnaz puselik şarkı: (Yan- sınıfı subayları. 
s ay u ' yon mu eiumumisi hA nase ın an uş sorgu UKlln dım deminden) 8 - Deni7o,.lunun "eh· 21 Hatlran 939: 24 Haz.itan 939 Jttltltt°' 
Tevfik Erbiç, İzmir' müddeiumu- ukiml SUlcyman Sürük, Korkudili .. . 1 

•• • • ı talıgyımn bütün seyrini takip eden .. 6 " 
'h&lJ-; M rsıt fıt- ~i ı ıı.. -h lı:irni naz pusclik &arkı: (Yolun bulmıım) 9 - ''eterlncr, cezacı, dlı~i, klıııya~.s.~..-..~,Mt 

misi Kemalettin. rettin 'Öztep;' İ~r-;uih. hakhnl F. Nl#vzat m~fıcil"n~P,a'ff&bü:! muac!E!l'tr- bede bulÜnmÜŞtur: • · • · • bcrdlr) ıo - ısccıat uztoprngın ~enmı.z .z;:ı n ızınm ıı;nı. 011T mrzmrrrı P. 

80 l • t f' d l ' er · · R t S li A d "d pusclik sıız semaisi. 20 Memleket saat a- hAklmlcr. hesap ve muamele memurlftıı· ıraya er ı e en er ruh Adalı, Uzunköprü hukuk hakimi m~mısı • a ıp e _çe~, . YA~ mua·· - Cerrahiye muallimi Albay Necip yarı, ajans ve rneteoroloJI hnbcrleri. 20,15 imam, muztkacı, tnrekçl, makinist. '" 
Ceza ve tevkif evleri umum müdür Necmettin Özenli Ankar ulh htı- deıumumı muavinı avı ay, u- Zobu da söylediği nutukta, Kemalin Temsil (Mııhmut dnğlnra düstil. Yazan: rangoz vesair askeri memurlar. 

muavini Rifat Alabay Ankara ha- kimi Haydar So~yal, An:a;a sulh rün müddeiumumi muavini Fazlı Yugoslavya hanedanına arız olan dl- Kemol Tözem) 21,15 Esham, tahvilAt, Yedek Subayların 
kimliğine, Istanbul asliye ceza reisi hakimi Hamdi Öter, Ergani Osmani- Onat, Gaziantep azalığına Karaisalı zanteri için yaptığı nşı ne, Pastör kambiyo - nukut ve ziraat borsası (fiyot) Yoklamalara Daveti 

'"dd,... mı'si Turgut Konya mlid f h lk d h 21,25 Neşeli plliklnr - R. 21,30 Müzik Fazıl İstanbul asliye hukuk reisliği- ye hakimi Feyzi Ertokoğlu, Manisa mu ..ıumu , Enstitüsüne bir şerc a ası a a (Kilçilk Orke.<ıtrn - Şef: Necip A~kın) Fatih Aıkerllk Şubeılnden: " 
ne, Ankara asliye hukuk hakimi Cc- azası Ziya Gökalp, Kırkşehir ceza deiumumi muavini Ahmet Oruçoğ - kazandırdığını söyledikten sonra de- 1 _ Noundrof _ Arzu _ vnıs, 2 _ Lin- ı _ Fntlh Şubesinde keyıllı bullın;. 
lal Arslanoğlu. hakimi Rauf Demircioğlu, Hopa ha- lu, Ankara müddeiumumi muavini dl kl: eke - Yeşil vadilerde bir randevu, 3 - Yedek ıubnylorm yoklamnlanna t }{11 d' 

.. İ rnn 1139 dn bnı;lonocak 30 Haz.lran 930 10 liraya terli edenler kimi Şevket Altındağ, İzmir azası Avni Onat, Kütahya azalıgına spar- - Ondaki fedakarlığın derecesi- :\Tlchcli - Memleket hasreti - Serenad, 

Ankara ağır ceza azası Hayrullah Feyzullah Uslu, Terme hakimi Na- ta müddeiumumi muavini Çetin Ar- ne bakınız .. Ruama karşı yaptığı a- 11••••••••••••- '- bi~ec~t~~ek subaylar bu g8sterilen t~: 
Mardin ecza hfıkimliğinc, lzmir icra zif Koter, Tokad azası Arif Hikmet, dalı, Kırklareli müddeiumumi mua- şıyı müteııddit tecrübelerden ~eçlr- Sakarya Sinemasının rlhler içinde (Mesai harici rnUstesnı) ~ 
hakimi Nimet Hamdi, Ankara icra Osmancık hakimi ibrahim Dikbaş. vinl Cevdet Özkan, Boyabat müddei- dikten sonra tahassül eden mantıki ğcr mesai saatlerinde saat 9 dan 16 fG 

muavini Kemal Şarman Keskin hu- Bandırma müddelumumiligy ine mumisi Kadri Özil, Afyon müddeiu - kanaate, bir de insandaki tesirini tec Tenzilatlı fiatlan şudur: dıır yoklamııya gelebillrler. ile 
t · ğ H b 1 "d f B 1 B' · · k' ı- 3 _ Her yedek subay bizz.at nüfusU •·· kuk hakimliğine, Sungurlu hukuk hfı Van müddeiumumisi Cemal Bilgin, mum muavınli ine ayra o u mu - rUbc etmek ihtiyacı karşısında ne - a kon ve ırıncı mcv ı o, şubeye gelecek yoklamasını 1apbı'aC11" 

kimi Derviş Tüzel, temyiz mahkeme- başmüddciumumi muavini Ali Fe- dciumumlsi Hamdi Dinçer, An.'<.ara sini feda ederek insnnda yapılacak Hususi 25 kuruştur. Programda: tır. ,. 
si raportörü Mustafa Tekiner, Bile- bük, İstanbul müddeiumumisi mu- müddeiumumi muavini Zihni Be - ilk tecrübeye kendisini tahsis edi- D E N 1 z ve K AD 1 N 4 _ Şubeye gelemlyecek derecede b' \fi 
cik hlildmi Abdillhalil, tstanbul sulh avini Celiılettin Kural, Edirne müd- t!l, Gemlik müddciurpumisi Nevzat yor ve bütün hayvanlarda iyi netice ta olanlar çlftc Etlbbadnn alınacak "e 

N . s· 'hi "dd . isi Yıl d M • 1 DOROTHY J,Al\10UR B"l-""lyccc tasdikli bir raporunu ~t>e-hükimi Hayrettin Pek Çanakkale deiumumi muavini Hakkı, Ankara urı, ıvrı sar mu eıumum - veren aşı insan a mucssır o amıyc.r, '° = 
E t k. y f ı· "dd l GEORGE RAFT aöndereceklerdlr. ce müddeiumumiliğine, Edremit ceza müddeiumumi muavini Nevzad Tü- maz r e ın, usu c 1 mu e umu- Kemal bu yüzden ölüyor. 1 ve · • 

5 
_ Gerek hasta olanlar ve ıereı;i(i 

hakimi Tahsin, Kars reisi Sabri, Af- zümkan, Taşköprü ceza hakimliğine misi Şakir Otçu, Istanbul müddeiu- Nutuklardan sonra veteriner tat- K A D 1 N K AT 1 L 1 İstanbul hııricinde bulunanlıır asaııd~e 
yon hukuk hakimi Metin 'f'ire hukuk Karadeniz Ereğlisi müddeiumumisi mumi muavini Refik, O~du müddei- bikat mektebi miidürü Tuğbay Rı- hususatı mektup ıte Şubeye malılmat 
htikimliğine, Ilgın hnkimi Müştnk Naci Tüzen, Bursa sulh hakimUğine umumi muavıni Kamil Boran, Mani- zanın kumandası ile hazirun bir da- ANN HARDİNG ' 'e rcceklerdlr. tiYct 

sa müddeiumumi muavini Memduh lk ··krı.t ııı. · t' d BASii .. RATBORN n) Halihazır ikametgtıh ve mernu Bingol, Vnn azası Tahsin Batmaz, Ça- Şarköy müddeiumumisi Cemil Uy· k a su u ve se um vazıye m el 
talca hukuk hakimi Şevket, Bolu hu- sal, Kars müddeiumumiliğine Sam- Palnir, Pınarba§ı müddeiumumisi kaldılar ve fen ş~hidini ebedi isti- tarafından ad~~ı;:;ı~ mUessese veya memurı1ett: 
kuk hakimi Asım Sivrihisar hakim- sun müddeiumumisi Ferid Tüzel, Yalçın Dağlar, Balya müddeiumumi- rahatgahında bırakarak dağıldılar. ~-••••••••••••" mtıstuhdcın lse aldığı man:ı veya {}ete 
liğine, adliye müfettişlerinden Rifat Keskin müddeiumumisi Mehmet Üs si Naci Belli, Darende rnüddeiumu- mlktnrı. 
G üllü, Kocaeli ceza hakimi Ceialct- .. T li dd 1 V misi Fahri Kurban, Kağızman müd- f A • d c) Sicil veya kayıt numarası. ..ı ~ 

tuner, unce mü eiumum si ey Na 1 v k 1 t n en • d) Şube defter kayıt No. Riltbcıı• 
tin, Şavşat hakimi Necmettin, Istan· si Sezen, Kilis müddeiumumisi Sa- dciumumisi Abdiilhamit Akçay, Or- G e G e 1 • 

_ ___:"=====.::::===== du müddeiumumisi Ziya Yakut, An- 12-6-939 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası sı~~'·Açık yaıılmıs soyadı (Remiz kuU•' 
zli de i.'\'İ dcgvl1dir. Mesela seneler - re gcçlrı'J"ır \•e ka•.-ıtla~ı kapanır. kara mu"ddeı'umum'ı muavı·nı' M .. h- ı ı Ek ·ı k · ) 

" "' içinde malzeme müdürlüğü odasında top annn ma zemc sı tme oınıs- nıtmıyncaktır . ~ 
denheri tahsil şuhclerinde tatbik e - Fertlere devlet muamelelerini takip met Ali, Fethiye müddeiumumisi vomında 3231,30 lira muhammen bedelli muhtelif demir ve saç malzc- f) Yabnncı dillere vukUfu tckclltııll 
dilen bir usul \•ar: cttı"rı11egve hakkın11z ' 'Oktur. Nı·tekı'm R'' ı·· ö 1 o· bak "dd i mu • 1 tercüme derecesi -" uş u za p, ıyar ır mu c u mcsinin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapı acaktır. · 1~ 

Bir para \'ermek için şubcy~ mii- bankaya para :ratırdığınız zaman si- mi muavini Sıddık Güney, Sandıklı g) Topçu ve :fen sınıfına mcnsuP !:' 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü- dek subayların yabancı dillerden ba:.,. 

racaat ettiğiniz zaman CV\'ela def - ze makbuz v-erirler, çıkar gidersiniz. müddeiumumisi Kemal Akgölge, Mi- ğündcn alınabilir. sınınarının hangi kısımlarında ihtısa.5 .,.. 

terlere bakıp sizin borcunuzu tesbit Bu para sonra alt oldukları defterle- lits müddeiumumisi l\fithat Seven, Muvnkkat teminat 242 lira 35 kuruştur. hlbi olduğu. tı' 
ediyorlar \'C buna nazaran elinize bir re işlenir. Kırkar.aç müddeiumumisi Omer On- t ~ı d 

1 
i .

1 
b' h) Doktorların lhtısas i\Jbelerl ,.o ib 

b steklilcrin muvakkat teminat ve şartname::ı.<n e yazı ı vesa k ı e ır-
tahsil müzekkeresi vererek vezneye Denecek udur ki ,· idari hayatta cü, Vakfıkebir mi.iddeiumumisi Ih- sns vesikalarının tarih ve numarasl, 

likte aynı gUn saat 15 de Mezkur komisyonda hazır bulunulması lazım- I) K' 1 ı iht .. .,,,beıerl gönderiyorlar. Siz de bu müzekkere· biiyiik, rok biiyük zaman kavbetmek- san Bindir, Kütahya sulh hakimliği- - ımyage.r er n ısa .. ,,.. · ti tt• 
'.'> " dır. '1937) (3621) j) Denize mensup Y~dek sub:ıyl:ırl 

9
• ye göre \'erglnizi vezneye veriyorsu- te.viz. Bunun nt>ticeııi olarak hem i.ş ne Tac:köprü ceza hakimi Nedim Uz-

1 
t d ihtısAS s 

:t ııınınnrının hongi kuıın ıı ın n 
nuz. 'i&hiı>leri, hem memurlar yorulu~·or. kan, Balıkesir azalığına· Nn'li müdılci hlbl olduğu. 11''' 

Buraya kadar her şey normaldir devlet ve millet ?.aman ve para kay- umumi muavini, Malatya azalığına 6 _ Yoklamnları ı:nmnnında yapt~dt.6 
ve zarul".ldir. Lakin muamele o - hediyor. Dllnden bugiine değiştiril _ Kırşehir eski müddeiumumi muavini yanlar 1076 soyıh k:ınunun 10. Ma 
radn bitmiyor. Vezne size htr mak • mesi kabil olma~.·an bu amprik sis - lsmail Nayman, Nevşehir azalığına 26 - 5 - 939 tarihinde Ankaradan ve 27 - 5 - 939 tarihinde Haydarpa- mucibince ceza görecekleri llan otunu!'• 

Fatih Kıymıl<ımlıOındın: <1•1'1 
buz veriyor. O makbuzu alıyor, ve tem yerine ya,·aş yn\'aş mantıki ve Kine müddeiumumisi Abdülkadir, Is- Şadan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar-

1 
_. Yedek Subaylann 1-6-939 e• 

size ilki.ince tahsil milzekker~i ke - ke tirme yollardan giden bir mec:ai tanbul sulh hlikimlığinc Gerede müd paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolcu kata- boşlamak üze.re 3(}-6-939 a kadıır se~,-
sen memura götilrliyorsunuı. Sıra ile si!ifcml kurmak lbımdır. Bunun içln deiumumisi Şevket Teoman, Istan- rı işlemeğc başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14.05 te hareket ile ilk yoklaınııları yapılacoğından nUfıı59t• ı. l b k b" lldd t bul sorgu h:..kı'mlı'ğı"ne Bursa mt''ıddeı· - t 6 55 t Ank k A k d d h k t d rll" birlikte nskerlik &ubesine morar.il ~ ere a an memur ır m e son- de kiiçiik biiyiik her memurun ırnzl- .. saa . e araya varaca ve n ara an saat 16.42 e are e e e- " 
ra sizin de makbuzunuzu alıyor. Def- fe ve mcsulivctlcri ve efrada karsı umumisi Zi.ıhtU Aydınlı, Istanbul a- rck saat 8.20 de Haydarpa"aya varacaktır. "3635,

1 
lnrı. d 0ıttıı9 " • ır 2 _ Hariçte bulunanların a m 

tere knydediyor. Size veriyor. Siz de olan vazh·etlerl ga,·ct sarih sul'2ttc ~ır ceza nzalığma Kars miiddeiuınu- * 
1 

. 
,, ,, gönderme erı. ıııı' 

basmemuro götürüyorsunuz. O da tayin edilmek gerektir. misi Süreyya Şayan, Karaman hu- Ziraat Vekaletince imal ettirilip Devlet Demir Yolları istasyonlarına 3 - 306 doltumlu Ernekll 8 sınıf nı e~ 
mühürlüyor. Hayatta her siyi bir yoldur. Ve kuk hfikimliğine Bergama müddeiu- tevzi edilen nUmunelere uygun standart tip ambalajlar içinde sevkedile- mele memuru Osman oğlu Ekrem l{tır, 

Bu ikinci kısım murımeledc iş sa· her yol gibi uzunu, kısası, kestirmesi mumi mUIJVİni Cevdet Karaağaç, An- cek, yaş meyve ve sebzelere 1-6-1939 tarihinden itibaren D. D./40 Er'in ıubcye müractıatı. 
hibinin masadan masaya süriiklen - vardır. kara ticaret mahkemesi azalığına Ka- numaralı tarifenin l inci kısmındaki ücretlerden ayrıca % 10 tenzilat 
mcsindc ve devletin işini takip etme- Bugüne kadar n~ derece mümkiin- mil Gürçay, Ankara müddeiumumi yapılacak ve bu nakliyatta kullanılan ambalajlar mevrit istasyonlarında 
sinde faydu yoktur, sc o kadnr uzun yollardan :riiriimii - muavinliğine sulh hakimi Halit Ak- usuli.i vcçhile iade pusulası alınmış olmak şartiyle boşaldıktan .sonra mah-

Vezncyc pnrnsını yatıran adam ~Uzdilr. Bundan Sf!nra kestirme yol- yol müddeiumumi muav1nliğine sulh rcçlerıne sökülmcksizin iç içe konarak iade edildiği takdirde tertzilli ta-
makbuzuııu olır gider. Sonra vezneye tarı aruştırmak ve tercih etmek, ta - hakimi Sutıt Börekçi. Istanbul mUd- rifeler şeraiti tatbikiyesinde muayyen olan tcshilattan istüade etUrilc
ynpılan tecliyntın istinat ettiği tahsil hnkkuku, hatttı biraz gecikmiş bir i- dciumumi muavinliğine Çatalca miid cektir. 

müzekkereleri akşam iizerl defterle- dl'!nttfl" dciumumisi Kemalettin Kemal. F azltı tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. "1986.. "3698 .. 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler .için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
1>ul ilavesi lAzımdır. -
A•ı: IQ: 1: 1\14' 494;J1 
Anlaşmıya 
Esas Olan 
Fransız PICinı 

I• ngilizler. uzun tereddiitten ~on
ra nihayet Sovyetlerle anla§

lttağa yanaştılar. 

Bu anlaşmayı vücude getir • 
ll\ekte Fransanın büyük bir rolü ol -
ll\uştur. Çünkü Fransa 1935 ittifakı 
ile Sovyet Rnsyaya bağlı<lır ve bu 
ittifak bugiin de caridir. Bir harp 
'°Ukuunda bu iki memleket birbirlc
l'ine yardım etmeğc mecburdurlar. 

Fakat Fransa bir taraftan da İn· 
Riltere ile bağlıdır. Dfüıya sulhiinii 
lllüdafaa edebilmek için bu Fransız
Sovyct anlaşmasına 1ngllterenin ilti
hakı lazımdır. Bu bRkımdan Fl"ansa 
daima İngiltereyi Sovyctlerle ıınlaş· 
llıağa teşvik etmiş, fakat tngiliz ba~
"ekillni bir tlirlü karar vermeğe 
ikna edememiştir. 

Nihay-et son günlerde müzakere
ler çıkmaza girince Fransa araya gi
rerek iki devletin karşılıklı teklıfleri 
arasında mutavassıt bir şekil bulma
ğa ınccbur oldu. 

İngilterenin teklifi şuyd11: Sov -
~·et Rusya Polonya ve Romanyaya. 
lngilterenin \·erdiği lemlnataı benzer 
~ir garanti versin. Bu garanti icabı 
lngiltere ve Fransa harbe girerse 
Rusya da teminatını yerine getirsin. 

Sovyct. Rusyanın teklifi şuydu: 
:\1.adeın ki maksat tccaviizün önüne 
gesnıektlr. Şu halde böyle afaki ga
ııaı üç dcvJ~t (Fransa, İngiltere. Rus-
h) arasında karşılıklı bir askeri it -
tifak yapalım. 

Ne İngiltere Rusvanm teklifini k • 
İ ah.ut ediyor. ne de So\·~·et Rnsya 
ngılterenln teklifine razı oluvorcfu. v . 
e son günlerde Sovyet Rusya itti • 

faktan başka bir mevzu üzerinde ar· 
tık k ~ b"1d' . F onuşamıyaca1!ını ı ırınce, 

tansa araya girdi. Ve iki tarafı ba
~Ştıracak üçUncü bir teklif yaptı. 

enevred·a konuşulan ve mutabık 
kalınan bu teklifin e'iası şudur: 

l - Sovyet Rusya, Fransa ve İn
giltere ile birlikte Polo'lya ve Ro
.tnanya hudutlarını garanti ede -
cektir. Buna muka'bil İngiltere 
Ve Fransa Sovyet Rusynnın ara -
Zi bütünlüğünü doğrudan doğruya 
garanti edeceklerdir. 
2 - İngiltere, Fransa ve Sovyet 
lıusyanın taahhütleri müşterek 
bir beyanname ile tasrih edilecek
tir. Bu devletlerden her hangi bi
ri doğrudan doğruya te~avüze uf:
rar, veya Almanyaya mücavir 
devletlerden birini müdafaa için 
bir harbe girmeğe mecbur o]ursa, 
diğer iki müttefik onun yardımı
na koşacaklardır. 
3 - Almanyarun kom-şusu olup 
da hudutları garanti edilecek o -
lan devletler şunlardır: Belçika, 
liolanda, İsviçre, Litvanya, Po -
lonya ve Romanya, 

4 - Bu devletlerden herhangi bi
tine bir tecavüz vukuunda mü -
~~ale edip etmemek lazım geldi
.gı hakkında üç müttefik devlet 
tst• 

ışareae bulunacak, yardım şeklin. 
ı beraber kararlaştıracaklardır. 
İngiJterenin kabul ettiği bu teklif 

~Qltıartesi günü Cenevreden Mosko ~ 
ltYa bildirilmiş ve Sovyet hükfune
ltı ~n bu teklife muvafakat edip et-
11 .'.Yeceği sorulmuştur. Çarşamba gil
d ~İngiliz kabinesi, Moskovadan al • 
r~· ~evap üzerine, bu teklüe muva-

atını resmen ilan etmiştir. 
U 

1 
Şinıdi, İngiliz Başvekillne göre, 

çer "t · b· 1 tıfakının imzalanması artık 
ır gU 

\re n ıneselesidir. Ve zaten İngiliz 
Yet~r~nsız Harbiye Nazırları, mal • 
halderınde erkanı harbiyeleri olduğu 
liıı· e, Yapılacak askeri yardım şek· 
gi~ tesbit etmek üzere Moskovaya 
ter eceklerdir. Bu suretle isin biitiin 

"~'~l'ruatr tesbit ve halledJlmlş ola -
ll(tır. 

TAN 

Muharrir, bu yazısında mekteplerimizde arasıra vukua CJelen inzibatsızhk hadise• • 

lerini izam etmemek icap ettiğini, bunların münferit mahiyette birtakım hadiseler 

olduğunu söylüyor, sebepleri ve izalesi çareleri etrafında fikirlerini anlatıyor: 

o o o 

ekleplerimizde 
• 
ın eselesi Disipl 

Bir k'aç sene'denberi rnek'.
teplerimizde bazı tale -

benin muallimlerine karşı 
yapmağa cesaret ettikleri cir
kin ve uygunsuz hareketler• 
efkarı umumiyeyi - haklı ola
rak- alakadar ve meşgul et
mektedir. 

Bazı kimseler de, bu çırıon ha
diseleri, mekteplerimizde inziba -
tın gevşemesi, cezaların kaldırıl -
masiyle izah etmekte ve çare ol
mak üzere de, mekteplerde daha 
sıkı ve sert bir disiplinin ve şiddet
li cezalann tatbikini tavsiye et
mektedirler. 

Bu hadiselerin mahiyetlerini 
ve hakiki sebeplerini araştırmadan 
evvel bir yanlışlığı tashih etmek, 
yani mekteplerimizden cezanın 

kalkmadığını bildirmek isterim. 
Filhakika, ilk mektep talimat- . 

namesinde, talebeye, suçlarının 

mahiyet ve derecesine göre, şu ce
zaların verileceği tasrih edilmekte 

d!ir: 
1 -Şifahi ve tahriri ihtar; 
2 - Ders mahiyetinde olma • 

yan gezintilerden alıkoymak; 
3 - Büyük paydosta, iki gün

den altı güne kadar, oyundan me

netme'k; 
4 - Talebenin, başmuallim ta

rafından bütütJ. :ı:ıtl.Hl)~l~r-§niln.<te 
rilmesi; 

Orta mektep ve lise talimatna
mesinde de talebeye verilecek ce
zalar şu suretle tesbit edilmiştir; 

ı - İhtar ; 
2 - Tescil; 
3 - Tekdir, 
4 - Muvakkat ihraç; 
5 - Kati ihraç. 
Görülüyor ki, bilhassa müessif 

hadiselerin çıktığı orta mektepler 
de ve liselerde en ağır olanı mek
tepten kovulma cezası bugün dahi 
t ~"bik edilmektedir. 

Hadiselerin sebeplerini tetkik 
etmeden evvel meseleyi izam et -
memek lazım olduğunu söylemek 
isterim. Çünkü, beş altı sene için
de vukua gelen beş altı uygunsuz 
hareket, bozuk ve gevşek bir disip 
linin neticesi olmaktan ziyade, a -
normal, piskopat bazı gençlerin 
yaptıkları münferit hareketler o
larak telakki edilebilir. 

Bunun tahkiki için, vakaları 
çıkaranların hüviyetlerini tetkik 
ve tesbit etmek icabeder. Esasen, 
böyle çirkin hareketlerin talebe 
tarafından - münferit veya müç -
temi bir surette - başka memle -
ketlerde de vukua geldiğini bili -
yoruz. 

Gençlerin ahlaki teşekkülleri 

ve binnetice hareketleri ü
zerinde, mektepten başka, hatta 
.hazan ondan ziyade, ailenin ve ce
miyetin umumi vaziyetinin mües
sir olduğunu hatırlatarak vaziyeti 
tetkike başlayalım. 

On beş senedir memleketin sah 
ne olduğu inkılaplar, maddi ve ma 
nevi hayatımızda birçok değişiklik 
ler yapmıştır. Bunlardan en mü -
himıni, evvelki devirde zihinlere 
ve vicdanlara hakim olan din gibi 
manevi kıymetlerin iflas ve eski 
aile otoritesinin zayıflamasıdır. 

Eski devirde babanın ve hoca
nın çocuklar ve gençler üzerinde 
mutlak ve itiraz kabul etmez bir 
otoritesi olduğu gibi çocuklaıı.n ve 
gençlerin de yaşlı insanlara karşı 
büyük bir saygılan vardı. Cemiyet 
içinde kuvvetli bir silsilei meratip 
teessüs etmişti. 

Bundan başka, Türk camiası, 

haricin tesirlerinden az çok uzak, 
vustai ananelere müstenit müte -

Yazan: 
Sadrettin Celal Antel 

cerrit bir hayat yaşıyordu. 
İnkılfı.p bu ananeleri yıkmıştır; 

onlardan kuvvet alan otoriteler de 
zayıflamışlardır. 

Türk camiası, eski tecerrüt va
ziyetinden çıkmış, yirminci asrın, 
bilhassa Umumi Harpten sonra, 
manevi kıymetleri daha çok ihmal 
eden, maddi kazanç hırsına hakim 
bir yer veren kem.mi medeniyeti i
le sıkı temasa geçmiştir. 

Asırlarca baskı altında, yan 
vustai hayat yaşayan millet, bir
den, alışmadığı bir hürriyete ka · 

vuşmuştur. 

Gençlerde, her şeyi tenkit ar 
zusu uyanmıştır. Onlar artık, ba
balarını ve hocalarını, tenkit ve i
tiraz edilmez, sözleri muhakkak su 

rette dinlenmesi lazım birer otr 
rite olarak görmemektedirler. 

Hiç şüphesiz inkılap, iflas et
tirdiği eski manevi kıymetlerin ye
rine, demokrasi ve milliyet gibi 
iki büyük mefhum, iki büyük kıy
met getirmiştir. Ancak bunların 
kökleşmeleri, zihinlere ve kalple
re tamamiyle hakim birer (fikir -

• - - ---- _'"J ___ --- ~ 

senelik bir zaman kafi değildir. 
Bunun içindir ki, eski hayat -

tan yeni hayata geçmek üzere bu
lunduğumuz bu intikal devresinde 
gençlerin bir nevi ruh buhranı ge
çirmelerini tabii görmeliyiz. Ve bu 
buhran, inkılabın getirdiği yeni 
kıymetleri ne kadar çabuk kökleş
tirirsek o kadar süratle zail ola -
caktır. 

Diğer mühim bir nokta da bu 
inzibatsızlık vak.alarmın, 

umumiyetle orta mekteplerde ve 
liselerde vukua gelmeleri keyfi -
yetidir .. Bunun sebebi ise aşikar -
dır. 

İlk mekteplere, hayatın en mü
tevazin bir devresinde bulunan, 
kaide ve nizamlara çok kolaylıkla 
tabi olan (7-12) yaşlarındaki ço -
cuklar devam etmektedirler. Bun
lar, muallim mekteplerinde terbi
yevi vazifelerine hazırlanmış olan 
ve hergün sabahtan akşama kadar 
kendileriyle meşgul olmak netice
si onları çok iyi tanıyan muallim
ler tarafından sevk ve idare edil
mektedir. Bundan dolayıdır ki, 
ilk mektep muallimleri için inzi -
bat güçlükleri yok gibidir. 

Halbuki orta mektep ve liseler 
de tahsilde bulunan talebe, haya
tın bir çok fevkaliı.deliklerle dolu 
ve en buhranlı çağı olan gençlik 
devresindeki insanlardır. Genqlik
lerinin icabı olan hususiyetlerini, 
alakalarını, ihtiyaçlarını, zaafları
nı ve kuvvetlerini, imkanlarını bil 
meksizin onlan sevk ve idare et
mek, onlara ahlaki teşekkül ver -
mek mümkün değildir • 

Bunun içindir ki, inzibatsızlık 
vakalarında, orta tahsil muallimle
rinin gençlik psikolojisine vukuf -
suzlukları mühim bir rol oyna -
maktadır. 

Bağırarak, paylayarak, tahkir 
ederek, sertlikle ve ceza tehdidi i
le gençlerin üzerinde müessir olu
nabileceğini, onların ruhlarına nü
fuz edilebileceğini zannetmek bü~ 
yük bir hata ve gaflet olur. Genç
ler, ancak kendilerini anlayan ve 
seven, kendi lisanlannı konuşan 
insanlara kalplerini açarlar. 

Onlar, şimdi nakledeceğim ef
sanedeki kayaya benzerler: Bir ef
saneye göre, Britanyada öyle bir 

kaya varmış ki üzerine bir çeki~ 
le şiddetle vurulacak olursa hiç 
ses vermiyormuş, fakat kendisin -
den kopmuş küçük bir parça ile ü
zerine yavaşça dokunulduğu za -
man bir çan gibi ihtizaz ediyormuş 

Bu demektir ki; gencin ruhuna 
şiddetle çarpınız, size hiç ses ver~ 
miyecektir; fakat onun kuvvetli 
insiyaklarından ve alfilcalarından 
birine dokununuz, hislerine hitap 
ediniz, derhal istedi2:iniz cevabı a

lacaksınız. 

Bunun içindi ki, mekteplerde 
inzibatsızlık vakalannın a -

zalması için bir sıkı disiplinin ve 
şiddetli cezalann tatbikini iste -
yenler yanılıyorlar. 

Şüphesiz, disiplin bakımından, 
bütün mekteplerimizin en iyi şart
lar içinde işlediklerini iddia ede
meyiz ... Fakat Cumhuriyet maari
finin ilk ve orta mektep talimatna
meleriyle tesbit ettiği disiplin sis• 
teminin, en terbiyevi prensiple~
den mülhem olduğunu, büyük bır 
iftihar la, söy liyebiliriz. . 

l<'ilhA1d1'a nı:t.:: mekten ve lıse 
talimatnamesinin terbiyevi faali-
yete ait olan kısmında; gençlerin 
ahlaki ve medeni teşekküllerini 

temin, şahsiyetlerini inkişaf ettir
mek maksadiyle, talebenin mürn -
kün mertebe geniş bir surette 
mektep hayatına iştirak ettirilme
leri, kendi kendilerini idare etme
ğe alıştırılmaları, içtimai hayatın 
icabettirdiği tesanüt ve beraber ça 
lışma itiyatlarını kazandınlmala

rı tavsiye edilmektedir. 
Bu gayeleri temin için de, ta

lebe arasında, edebiyat, musiki, 
temsil, temizlik, fakir arkadaşlara 
yardım heyetleri, kooperatifler ... 
gibi teşekküllerin yapılması isten
mektedir. 

Diğer cihetten, cezaların tatbi
kinde, yalnız ceza ile suç arasında 
değil, ceza ile suçlu arasında adil 
bir münasebet aranması lazım ol -
duğu kaydedilmektedir. 

Bunlardan başka, suç işleyen ta 
!ebeyi muhakeme eden bir mek -
tep müdür ve mualimlerinden te
şekkül eden (inzibat meclisi) in -
den başka ve ona yardımcı olmak 
üzere, muhtelif sınıfların mümes
sillerinden mürekkep bir (haysi -
yet divanı) teşkilini emretmekte -
dir. 

İlk mektep talimatnamesinde 
de: 

''Ctimhuriyet mekteplerinde inzibat, 
cebir \'e zecre, mlhanlk1 vasıtalara 
istinat edemez Talebenin biribirleri
le ve mua llimleriyle münasebetleri
nin :ısıl mihveri, sevgi ve saygı ol
malıdır.,, 

Filhakika, korku ve tehdit üze
rine müstenti harici ve müstebit 
bir inzib

0

atın temin ettiği sükun ve 
intizam muvakkat ve sathidir ve 
ancak, bir gözcünün mevcudiyeti 
He kaimdir. 

Böyle bir inzibatın verdiği mah 
suller: Yalancı, riyakar, mutabas
bıs veya gaddar, nefsine itimadı 

olmayan, vazife ve mesuliyet his
leri kendilerinde teşekkül etmiyen, 
daima yukardan gelen emirlere -
başka türlü yapamadıkları. zaman
bir esir inkıyadı ile itaat eden, 
imkan ve fırsat bulduklan takdir
de kanunları çiğnemekten ve umu 
mi nizamı bozmaktan çekinmeyen 
fertlerdir. 

Bütün mektep hayatları müd -
detince ellerinden tutularak sevk 

ve idare edilen bu gençler, hakiki 
hayatta daima harici bir desteğin 
yardunına muhtaç olacaklardır. 

Gençler~ ~öyle bi~ ~siplin :e
jimi ıçınde yetiştırmek, ın

sanların cemiyet içinde siyasi bir 
rol oynamadıkları ve sadece muti 
tebaa vaziyetinde bulunduklan mo 
narşik cemiyetlere uygun, gelebi

lir. 
Fakat demokrasinin istediği 

fertler, haklannı vazifelerini anla· 
nuş, mesuliyet ve tesanüt hisleri 
kendilerinde inkişaf etmiş olan, 
umumi kaide ve nizamlara bilerek 
ve isteyerek itaat eden şahsiyet sa
hibi insanlardır. 

Bu tipte ve evsafta insanlar 
ancak, mektebi küçük bir cümhu
riyet ve talebeyi bir takım hak ve 
vazüelere malik küçük vatandaş -
lar olarak telakki ederek onlara 
yaşlarına ve kabiliyetlerine uygun 
vazife ve mesuliyetler veren mek

teplerde yetişebilir. 
Yetişkin insanların vesayetin

den tedricen kurtulan, zekalariyle 

aydınlanan ve yüksek manevi kıy
metlerle beslenen vicdanlarının 

vesayeti altına giren, bir kelimeyle 
ahlaki muhtariyet kazanan genç -
ler ancak böyle demokratik bir 
mektep camiası içinde inkişaf e -
debilirler. 

Şimdiye kadar verdiğimiz iza
h:ı.ttım .su neticel~ri c;Ut.e;r sbilh'7.: 

Mekteplerde arasıra vukua gelen 
inzibatsızlık hadiselerini, muallim 
lere karşı tevcih edilen serkeşlik 

vakalarını izam etme~lidir. Bun
ların, hiç olmazsa bir kısmı, bir ta
kım anormal gençler tarafından 

yapılan, münferit mahiyette hadi-
• selerdir. Memleket geçirmiş oldu -
ğu inkılap neticesi eski manevi 
kıymetlerin iflAsını ve aile otorite
sinin zayıflamasını, bu hadiselerin 
sebepleri arasında sayabiliriz. 

Orta mektep ve liselerde, ida
re adamlarının ve muallimlerin • 
evvelki makalelerimizde izah etti
ğimiz sebepler dolayısıyle - genç
lerin ahlaki ve içtimai teşekkiille
rile meşgul olmamaları dolayısı -
le onları manevi irşat ve istinattan 
mahrum bırakmalarının da, bu ha 
diselerin meydana gelmelerinde 
müessir olduğunu zannediyoruz. 

Muallimlerin gençlik pisikolo
jisine vukufsuzluklan, kanaati -
mizce, burada en mühim rol ovna
yan bir amildir. 

Ahlaki teşekkül ve onu temin 
edecek disiplin bakımından 

mekteplerimizin vaziyetlerini ıs -
lah etmek için, aşağıya kaydettiği
miz tedbirlerin alınmasını lüzum • 
lu buluyoruz. 

• Mekteplerin ve sınıfların ta
lebe mevcutlarını azaltmak; 

• Bilhassa leyli mekteplere bi
rer (ekonom) tayin ederek. mek -
tep müdürlerinin talebenin ahla -
ki teşekkülleriyle meşgul olmala
rını mümkün kılmak; 

• Hiç olmazsa orta mektep -
lerde, her sınıfın mesuliyetini ü -
zerine alan ve talebe ile yakından 
meşgul olan bir nevi sınıf mualli
mi - Fransa kollejlerindeki princi
pal muallimler gibi - tayini; 

• Bütün orta tahsil muallim • 
lerine gençlik psikolojisini öğret
mek maksadiyle, bu mevzular üze
rinde neşriyat yapılması ve konfe
ranslar tertibi; 

• Hakiki izci ve gençlik teşki
latlan yapmak. 

Bu tedbirler tatbik edildiği tak 
dirde, sadece inzibatsızlık vakaları 
azalmakla kalmıyacaktır; fakat 
bundan daha mühim olarak. haki
ki bir dem<>krasinin istediği kuv -
vetli şahsiyetler, daha tam ve mü
kemmel olarak •etisebilecektir. 
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ra~:m:a~ 
Maarifte 
Sistem 
Yazan: Sabih~ Zekeriya Sertel 

Millet Mecllsinde Maarif bütçe
sinin müzakeresi münascbe -

tiyle, millet vekilleri maarifimiz hak 
kında bir çok mütalealar yilriittüler. 
Bunların içerisinde çok mühim olan
ları vardır. Fakat bence esas mesele, 

maarÜt'2 sistem meselesidir. Bu hal 
olunduktan sonra, teferruat kendili
ğinden halledilir. 

Bizim maarifimizin sistemi nedir? 
Terbiye hedeflerimize hangi siste
me göre istikamet verilmiştir? Bu 

suallerin cevabını veremeyiz. Bugün
kü maarifin gerek programlarında, 

gerek mektep teşkilatında, gerek ter

biye tarzlarında muhtelü sistemler 

göz2 çarpar. 

Medreseden gelen sistemi yıktık. 
Modern terbiye nazariyelerine uy -
gun modern mektebe doğru gidiyo -

ruz. Fakat bu gidi~te hazan Fransız 
sisteminin, hazan Alman sisteminin, 
hazan Anglosakson sisteminin izleri 

var. Bütün bunlara cemiyetimizin 
bünyesine uygun milli bir renk ver
meğe çalışı~·oruz. Fakat bu memle

ketlerin maarif sistemlerinde göze 
~arpacak bariz farklar vardır. Alınan 
sistemi her zaman daha disipliner • 

dir. Anglosakson sistemi geniş hürri
yet esaslarına dayanır. Bizim siste -
mimiz disipliner midir, terbiyede 

hürriyet esasına mı dayanır? Bileme 
yiz. Hangisine dayanmalıdır? Buna 

ancak pedagoji mütehassısları karar 

verebilir. 

Fakat memleketlerin tcrbi~·e sis
temleri, mevcut içtimai rejimleri~·}p 

sıkı sıkıya alakadardır. Geniş demok
rasiye sahip olan Anglosakson mem· 

leketlerinde terbiyenin esası hürri • 
yettir. Disiplin, ancak mektebin ni -

zam ve intizamını temin eden bir va
sıtadır. Her mektebe kabul edilmiş 

m\\hedat. lltogram\ariyle, çocuk\~· 

muayyen kalıplara döküp, yek şekil 
insan çıkarmayı istihdaf etmez. Her 
çocuğun istidadına göre inkişaf ze -

mini hazırlamayı gaye edindiği icin 

terbiyede metodu gevşek bırakır. 

Her hastaya göre ilaç kullanan dok

tor gibi, zeki gabi. aptal ne,·ileri· 
ne göre a~ rı ayrı metodlar takip e -
der. 

Terbiyede şiddet, terbiyede disip
lin: şahsi teşebbüsü, iradesi, yaratıcı 

kabili~·ctl, silindirden geçmiş. emir 
ve kumanda ile yürüyen sürü yetiş-

tirir. Bizim içtimai rejimimiz de -
mokrasidir. Maarifimize verilecek 

terbiye istikametiyle bu rejimin sı -
kı sıkıya alakası vardır. Biz sürü de
ğil, düşünen insan, yaradıcı insan is
tiyoruz. Sarıklı medreseden, şapkalı 
medreseye ~çecek değiliz. 

Gençlerin ahlak ve ' faziletinden 
şiipheye düşenler oldu. Hata varsa -

ki birkaç münferit hadise bir dejene
rcsans ifade etmez - bu çocukların 

değildir. Yine sistemin yeya sistem -

sizliğindir. Çocuk muhtelif aile mu
hitlerinden gelir. Çocuğun yaşadığı 
muhiti mektep bilmezse, çocuğu yal

nız okutmak vazifesiyle mükellef ka
lırsa, çoruğun ahlaki inkişafına isti
kamet \'eremez. Bunun içindir ki bu

gün medeni memleketlerde en ku\•· 
\.·etle yürüyen cereyan evle mektebi 
birleştirmektir. 1\lektep, muhitinin 
bir kiiltür merkezi olmalıdır. 

l\fektehin zi~·aretçi muallim teş -
kilatı, bilhassa şliphcli çocukların a
ileleri~ le sıkı t-emasta bulunup. bn 

muhitlerin çocuk üzerinde yapacağı 
fena tesirleri izaleye, çocuğu ir~ada 
çalışmalıdır. İlim \'e terbiye yalmz 

kitaptan alınmaz. l\fuhit en büyük 
mekteptir. Ailç_ muhitin küçüğü, fa
kat en miicssir olanıdır. Bu kiiçük 

muhitin kötii tesirleri izale edilme • 
dikçe. muallim pedagoji ilmine uy • 
gun şekilde okutmasını, çocuğun ru
hi, fikri, ahlaki inkişafına istikamet 

vermesini bilmedikçe, en koyu şiddet 
ve disipltn, birer asi yetiştirmekten 

başka netice vermez. Hiirrivet icin
de inkişaf etmiş bir moral, . hür~ \•e 

yaratıcı dimağ ancak hür bir terbi

yenin, hiir hir sistemin mahsuliidiir 
Evvela metod \'e sistemimizi tayin 
edeli 
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liıeleri arasında yapılan dünkü koşuya iştirak eden 
genç kızlarımız birarada 

Bu Haftanın En Mühi~ 
Karşılaşması Beşiktaş -

Galatasaray Maçıdır 
Sarı Kırmızılılar Geçen Haftaki 

Gibi Oynarlarsa Yenilirler 
r······································· 
i Yazan: EŞREF ŞEFiK f 
.....•................................. : 

B üyük maçlardan evvel yaptığımız tartarak şöyle vereceğim: 
tahminlerde, şeytan kulağına kurşun Galatasarayın geçen haftaki oyunu l 
aldanmıyoruz. Geçen haftaki Fener- beklPdiıiim-lcı:ı.ıia~J:lirla.k de.i?'ild.i F;ı
b ahçe - Galatasaray maçının sarı kı:t'- kat takımın umumı sural:ı l3eş1ktaş 
mızılılar tarafından kazanılacağını takımının umumi süratine faikti. Be- / 
yazmıştım. O maçı vakıa Galatasaray şiktaşm müdafaası ise, epey ağırlaş- • 
kazandı ama, oyun tarzı umduğum mıştır. Ağır manevralı bir müdafaa 
gibi çıkmamıştı. Bu hafta, ayni Ga- için seri bir hücum, beceriksiz dahi 
latasaray takımı Beşiktaşla oynaya- olsa korkunçtur. 
cak. Bazıları diyorlar ki, Fenerbah- Galatasaray takımın umumi süra
çeyi yenen takım elbette Beşikta- tini iyi kullanabilirse, kalecisinin a
şı da savuşturur. rada bir yedıği kolay golleri bu sefer 

Bu fikir bana pek mülayim gelmi- J de telafi edebilir. Aksi takdirde Be
yor. Bu sıralardaki Fener takımını şiktaşın yazının başında anlattığrm 

kazanan taraf için behemehal Beşik- faikiyetleri terazinin kefesinde ağır 1 

taşı da mağlup eder hükmünü vere- basar. 
meyiz zannındayım. Galatasaray, Beşiktaş gibi hava-

Bence, işin bir başka tarafı da var: dan oyuna daha müsait bir ekip ö
Futbolde, hazan iki takım arasındaki nünde sürat farkından, ancak topu 
t ali farkı kağxt oyunlarında olduğu daima alçak kullanarak, istifade ede
gibi hep bir taraf lehine gider. Be-- bilir. 
şiktaşhların Güneşli oyunculara kar- Şu halde, pazar günkü galibiyet i
ıı oldum olası üstün bir şansları var- çin, Galatasaray oyuncularının vu
dır. Bugün Galatasarayda oynayan ruş terazilerine bağlıdır, hükmünü 
Güneşliler bilhassa oyunun aleyhle- vermek doğru olur. 
rine çevrilen dakikalarında eski maç- Fenerbahçe • Vefa Maçı 
ları hatırlıyacaklardır. Şu halde, Ga- Taksim stadmda Vefa - Fenerbah
Iatasaray takımının dörtte biri, işler çe, bugün milli küme karşılaşmasını 
iyi gitmediği dakikalarda rahat kalp- yapacaklardır. Futbol federasyonu 
Ii bir oyun çıkaramamak vaziyetine tarafından Hüsamettin ve Fazıla 
düşebileceklerini kabul ederek Be- boykot cezası verildikten sonra bu 
§lktaşın Hendikaplı bir maça çıkaca~ karşılaşma bir kat daha ehemmiyet 
ğını da hesaplamak lazımdır. kesbetmiştir. Sarı lacivertlilerin bu 

Geçen haftaki Fener oyununda Ga- müsabakaya nasıl bir kadro ile çıka
latasaray muavinlerile, muhacimle- cakları belli değildir. Şimdiki halde 
rinin ekseriya topu yatıramadıkları- Hüsam ve Fazıl cezalı, Rebii de hasta 
na şahit olduk. Eğer bu hafta da ay- olduğu için oynıyaınıyacaklardır. 
ni hal sıksık tekerrür edip oyun hava 
dan devam ederse, Beşiktaşın avan
tajı daha artabilir. 

Düşünülecek noktalardan biri de 
Beşiktaşın daha mazbut ve daha is
tikrarlı bir teşekkül oluşudur. Bu 
hükmü son zamanlardaki Fener ta -

GÜNEŞLi MELİH 

FENERBAHÇE 
KLÜBÜNE GiRDi 

kımile kıyasen veriyorum. Siyah be- Güneş klübünün birinci futbol ta
yazbların hücum elemanlarının şüt- kuru azasından ve milli atletlerimiz
leri daha isabetlidir. den Melihin bundan evvel Galatasa-

ray klübüne intisap ettiği yazılmıştı. 
Galatasaraya gelince: Ispartada memur bulunan Melih, Is

lanbula gelerek Fenerbahçe klübü-
Içine aldığı yeni elemanları henüz ne resmen girmiş ve dün bölge mer

hazmetmiye başlıyan sarı kırmrzılıla- kezinde Fenerbahçeye intisap fişini 
rın bugünkü kıymetlerini ve noksan- imza etmiştir. 
larını geçen hafta yazdığım için bir Güneş klübünden aldığı bon ser
daha tekrarlamıya lüzum görmüyo- visi zayi eden Melih, Güneş klübüne 
r um. müracaatla ikinci bir bon servis ala-

Yukardanberi Beşiktaşın avantaj- rak kayıt muamelesini ikmal ettir
Iarını sıııaladık. Galatasarayın da ge- miştir. Vazifesi bugünlerde Istanbu
çen haftaki oyun derecesile bu pa- la nakledilecek ve gelecek hafta Fe
zar günkü rakibini kolayca savuştu- nerbahçe takımında Galatasaraya 
ramıyacağını ilave ettim. karşı yer alacaktır. Bu suretle sarı 

Netice hakkındaki son t ahmini , iki j lacivertliler, kıymetli bir futbolcü ve 
tarafı muhtelif cephelerden zih nen atlet kazanmışlardır. 

Manb!: :~oşuaa bir 
genç kızımız 

Kız Muallim 
Mektebi 
Birinci Oldu 

Mektepli lpzlar arasında Istanbul 
maarif spor bölgesi tarafından tertip 
edilen koşuların finali, dün saat 16.30 
da Şeref stadında yapıldı. 

Finale Kız Muallim, Erenköy, İs
tanbul Kız lisesi kalmıştI. Yapılan 

bayrak koşusunda Kız Muallim bi
rinci, Erenköy ikinci, Istanbul Kız 
iisesi üçüncü oldu. Manialı koşuda da 
yine Kız Muallim birinci oldu. Eren
köy ikinci ve az bir farkla da Istan
bul Kız lisesı üçüncülüğü. kazanmış
tır. 

Antrenör Kursu 

Şehrimizde Açıhyor 

Ankara, 26 (Tan Muhabirinden)
Beden Terbiyesi umum müdürlüğü 

Istanbulda altı aylık bir atrenör kur
su açmıya karar vermiştir. Kurs ley
li olacak ve Kuleli askeri lisesinde 
tedrisat yapılacaktır. 26 haziranda 
başlanacak olan kursa ameli jimnas
tik veya muayyen atletizm numara
ralarında muvaffak olanlardan 50 ki
şi alınacaktır. Kursa orta tahsilini bi
tirmiş olanlar imtihanla girebilecek
lerdir. 6 ay tahsilden sonra A dere
cesinde muvaffak olanlara ayda 100, 
B derecesinde muvaffak olanlar 80, 
C derecesinde muvaffak olanlara da 
70 lira ücret verilecektir. 

T AN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR . 

Esrar Dede 
Yazan: Naci SADULLAH B ir avukat, radyoda "edebi,, bir 

konferans vermiş. Biçare e • 
debiyat, müdafaaya muhtaç bir hale 
geldiği için avukat eline düşmüş o· 
lacak. Bu avukat, - bugüne kadar 
maalesef adını hiç duymadığım bir 
edebi şöhretten - '"Esrar Dede" den 
bahsetmiş. Bizim M. Turhan Tan da, 
radyodan dinlediği bu musahabeyi 
dünkü yazısına mevzu edinmiş: 

"- Ben, diyor, vaktiyle, bütün 
araştırmalarıma rağmen '"Esrar De
de" nin babasını bulamamıştım. Ni
tekim, "Esrar Dede" nin, kimin çocu
ğu olduğunu, İbrahim Alaettin de 
anlayamamıştı. Şimdi ise, r adyoda 
dinlediğim avukat, bize, "Esrar De· 
de" n in babasını tanıttı. Bugün ar -
tık, "Esrar Dede" nin Ahmet adında 
bir zatın oğlu olduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu, edebiyat tarih i ba
kımından kıymetli bir "keşif" tir. 

• Sakın: "Sanki edebiyatımız, bu 
keşiften ne kazandı?" deyip te dudak 
bükmeyin. Biraz düşünürseniz, bu 
keşfin ehemmiyetini kestirmekte 
güçlük çekmezsiniz! 

Anlaşılıyor k i, şimdi, "edebiyat 
tarihi" ne, Esrar Deden in babası da 
girecek! 

Bari, edebi kaşiflerimiz, biraz da
ha gayrete gelseler de, "Esrar Dede" 
nin " Baba" sından sonr a, amcasını, 
dayısını, zevcesin i, hemşiresini, e • 
ğer varsa, kerimesini, m ahdumunu, 
baldızını, hulasa, uzak yakın akra • 
balarını da bulsalar ! .• 

Bu sayede, "Esr ar Dede", edebi-
yat tarih ine "Maaile" girmiş olu r! 

Maamafih, bence, edebiya t tar i -
himizd·eki ediplerin, şairlerin, baba· 
larını, dedelerini, dedelerinin dede
IerinJ, yani "k iitük" !erini bulu p mey 
dana çıkarmak, çok faydalıdır. 

Zira: 

"- Edebiyat sönüyor!" deyip du
ruyorlar: Biçare, belki, bu "kütük" 
ler sayesinde biraz alevlenir! 

ya kavuşması da falihayırdır: Zira 
biçarenin anası ağlıyordu!.. 

G UZEL 
Büyük Anneler 

Genç ve taze görünmek için 

bu baıit usulü tecrübe ediniz. 

Yirmi senedenberi kullanılmRk

ta olan meşhur (Yağsız) beyaz 
renkteki Tokalon pudrasmın 

mahrem formülüne taakim ve 

tasfiye edilmiş süt kreması ve 

Zeytinyağı, sair kıymetli cevher 

lerle karıştırılmaktadır. Bu krem 

cildinizi serian besler ve gençleş

ti rir. Ve tenin buruşukluklannı 
ve sair gayri safi mad delerini gi

derir, cildi taze ve nermin kılar 

ve nefis bir kok u bırakır. Fazla 

kılların faaliyetine nihayet verir. 

Bugünkü insanlar bir kaç sene 
evvelk.ilerine nazaran daha gfızel-o 

leşmiş bir haldedirler. Mütehas
sıslar bu şayanı hayret tebeddü
lün sebebini umumiyetle Tokalon 

kremin istimaline atfed iyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bfr milyon 

vazoyu bulmaktadır. Siz de he • 

men bugünden kullanmağa başla

yınız. Ve her sabah daha genç 

görününüz. Memnuniyetbahş se -

ınereler garantilidir. Aksi halde 

paranız iade olunur. 
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E K o N OM 

lngiliz Firmaları 
Piyasadan Deri · 
Tiftiği Topluyor 

İngiltere firmaları için piyasaları- ı 
mızdan deri tiftiği toplanmaktadır. 

Dün kilosu 75 - 80 kuruş arasında 71 
bin kilo satılmıştır. Almanya için de 
kilosu 75 kuruştan 115 bin kiloluk bir ı 
parti kaba tütik satılmıştır. Yerli 
fabrikalar için de kilosu 62 kuruştan 
15 bin kilo yapak ·rnübayaa edilmiş
tir. Anadolu yapaklarından 115 bal
ya kilosu 52 kuruştan verilmiştir. 
Ankara yapakları ise 53.5 kuruştan 
yüz balya satılmıştır. Bu mallar Sov
yetler Birliği için toplanmıştır. 

Son Haftanın ihracatı 

r·-
BORSA 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Mi\iino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
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5.93 
126.66 

3.3550 
6.66 

28.5275 
68.0525 
50.7925 
21.5625 

1.0825 
1.56 

14.035 
Varşova 23.834 
Buda peşte 24.8425 
Bükreş 0.9050 
Bclgrad 2,8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.55 

1 

Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

ı 1938 % 5 ikramiyeli 19.08 

'--·~------~~~J 

Mayısın üçüncü haftası içinde li
manımızdan muhtelif memleketlere 
1 79 bin lira tutan ihracat maddeleri 
sevkolunmuştur. Bu miktarın 74489 
liralığı tütik. 60871 lirası tütündür. 
Gönderilen mallar arasında ceviz kü
tüğü, balmumu, koyun, kuzu, oğlak, 
keçi derileri, muhtelif hububat var
dır. Bu ihracatın 104926 liralık kısm1 
Almanyaya gönderilmiştir. Finlan
diyaya 84667 kilo tütün ihraç olun
muştur. Polonyaya da mühim mik
tarda tütün satılmıştır. 

f ç Fındık f hracah 
Geçen hafta içinde fındık mınta

kalarımızdan ihraç olunan iç fmdık 
miktarı 5050 kilo kadardır. Bu mik
tarın 3000 kilosu Kopenhaga ve 2050 
kilosu Kolombiyaya ihraç ·olunmuş-

tur. Ayrıca on bin yüz doksan beş ki
lo iç ceviz Almanyaya ihraç edilmiş· 

tir. l.stanbulda tüccar elinde stok kal· 
mamış gibidir. Bu seneki fındık vece 

viz mahsulünün hemen yüzde doksa· 

nı satılmxş ve elden çıkarılmıştır. 

Gayrimenkul Satış İICinı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bayan Sakine Seniye ve Fatmanın 18882 hesap No. sile Sandığımızdan 

aldrğı (250) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Iu kanunun 46 
ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Hay
darda Hacıferhat mahallesinin Hq.ydar caddesi Hacıferhat camii soka'ğın· 
~.~Jsi 63_xeni 7'] kapı .numanı1r ahşap bir ev ile varım m ... r 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir· 
mek istiyen (156) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan biri 
nin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle bele
diye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borç
luya aittir. Arttırma şartnamesi 6 -6-939 tarihinden itibaren tetkil 
etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacak
tır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dos
yasında vardır. Arttırmaya girmi~ olanlar, bunları tetkik ederek satılı
ğa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu
nur. Birinci arttırma 13-7-939 tarihine müsadif Perşembe günü Cağa· 
loğlunda kain Sandığrmızda saat 1 O dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu-
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın
ması kap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen 
geçmiş olması ı:arttır. Aksi tak:lirde son arttıranın taahhüdü baki kal
mak şartiyle 28-7-939 tarihine müsadif Cuma günü ayni mahal· 
de ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen
kul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sa· 
bit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve masarife dair iddialanm ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber dairemize bildirmeleri la
zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicille
riyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da· 
ha f::ızla malumat almak istiyenlerin 38-72 dosya numarasiyle san· 
dığımız hukuk işleri servısine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı ; s~ndrktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde kırkı
nı tecavüz etmemek üzere ihalf' be delinin yarısına kadar borç vermek 
suretiyle kolaylık göstermektedir. (3718) 

Bor Şarbayhğından : 
1 - Belediyemiz ihtiyacı için alınacak bir adet Arazözün taşradan te

min edilebileceğine göre bir ay daha ihalenin uzatılması icap ettiğinden 
20 Hazırn 939 Salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile alınacaktır. 

2 - Arazözün muhammen bedeli beş bin beş yüz lira olup ilk pey pa
rası dört yüz on iki lira elli kuruştur. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Ankara, İstanbul, Mersin 
ve Bor Belediyelerinde görebilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgelerile 
birlıkte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını encümene 
vermiş bulunmaları. "3627,, 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüjü · lla~ları 
, .. 

K 1 R A L 1 K E M L A K 
Sem ti Mahallesi Sokak No: su Cinsi 

Galata Yenicami Arap kayyım 7 dükkfln 
Beyoğlu Kamer hatun Çatıkkaş 19 Aprt. 2 inci p. 
Kasım paşa Camiikebir Tali 32 Ev 

G.H.P. 
Beşiktaş Şenlik dede Şenlikde- 1 oda 

de camii 
Yukarıda yazılı emlak 31-5-940 günü sonuna kadar kirava vernroelc 

üzere açık arrtınnaya konmuştur. İsteklilerin 5-6-939 Pazartesi günii 
müracaatları.. (3689) 
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Okuldan 
Kaçanlar 
Yazan: İ. Tek 
M uhsinin babası: 

- Hay Allah cezasını ver
sin! 

Diye bağırdı. Yüzü köpüklü 
kalnuştı. 

Çocuk, büyük bir aceleyle, ce
ketini sırtına attı. İskarpinlerini 
hemen ayaklarına geçirdi. 

Annesine: "Allaha ısmarladık!,, 
bemeyi bile unutmuş, ağzına bir 
lok:rna kuru ekmek olsun atma
buştı. 

Arkasından, işine gitmek için 
babası da sokağa çıktı. 

• Bir, bir buçuk saat sonraydı. 
Evin kapısı hızlı hızlı ça

lındı. Bayan, kapıyı telaşla açmış
b.. Karşısında, okul hademesini 
iördü. Adam, mektebe gelmiyen 
~ulı.sini soruyordu. Kadın: 

- Ne? .. Muhsin mektebe gel
:tlledi :mi? Evden çıkalı tam iki sa
at oldu .• 

Diye haykırdı. Hızlı hızlı mer
di"eııleri çıkarken, kapıda cevap 
bekliyen hademeyi unutmuştu bi
le. Kendi kendine: 

- Ah yavrum! Vah evladım ... 
biye söyleniyor, büyük bir telaşla 
giyinirken: 

- Acaba düştü mü, ezildi mi, 
~aralandı mı, öldü mü; diye içi 
hUrkuluyordu. 

Nihayet aşağı indi. O önde, ken
dis~i tutmağa çalışıyormuş gibi 
Seke seke ilerliyen hademe arka
da, okula doğru yürümeğe başla
dılar. 

.ouyl.U\. uc:Ul':ft: .ıı..o.p1ı>u1u.aı1 1c,r1::u 
girerken: 

Bütün çocuklar etrafını çevirdi. 
- Muhsin Kayhanla beraber 

kaçtı.. Dediler. 
E:adıncağız, alık alık etrafına 

hakına bakına baş öğretmenin o
dasına gitti. 

Elleri titriyor, yuzu renkten 
:renge giriyordu. Baş öğretmen 
de onu teselli etmek için: 

- Merak etmeyin! Şimdi bul
dururuz, dedi. 

)( adın, · henüz ikram edilen 
kahvesini bitirmiş, kendine 

lMtnişti ki, bütün çocuklann, 
kahkahalarla, çığlıklarla, odaya· 
ltoştu.klarını gördü. Hepsi birden: 

- Geldiler .. Geldiler .. Diye bağ
l'lşıyorlardı. 

!(adın hemen kapıya fırladı. 
li'ırıaınasyle beraber de: 

- Ay, diye bir çığlık atarak 
~arı baygın, kendisini solundaki 
ltoltuğa atması bir oldu. 

Çocuklar, Kayhanla, Muhsin, 
henüz hafifçe sıkılmış, eteklerin
den damla damla sular damlıyan 
Samaşırlar gibi, tiril tiril, birer 
don gömlekle baş öğretmenin o
~asından içeri girerlerken, çocuk-
a:r hala gülüyorlardı. Arkaların
d~ gelen Polis, onları denizde, i
l>ltıi çözerek açıldıkları sandaldan 
~uya dalıp çıkarken gördüğünü, 
etıdilerini elde etmek için ana -

81
l'ldan emdiği sütün burnundan 

8eldiğini anlatıyor, baş öğretmen, 
~atı baygın kadının kendine gel
lllesini bekliyordu. Çocuklar her 
~Yi itiraf etmişlerdi. Kayhan, sa
\7 ahıeyin Muhsine geldiğini haber 
}{ ellnek için, bahçe musluğunu 
1 apanuş, Muhsin kendisiyle bu
h~ŞJ:nak için sokağa fırlamış, ikisi 
,_

1
:tden, doğruca denizi boylarnış

«ttdı. 

TAN !!':-======================= ., 

- Oğlum, insan dilini, hastay
ken doktora gösterir .. Yoksa böy
le, onu her gördüğün yerde dil çı
karırsan sana, ne terbiyesız çocuk, 
derler. 

Ben sana, her onu görüşte dil 
çık.ar demedim ki... 

Birinci balık - Ne bekliyor
sun? 

İkinci balık - Şu adamcağız 
bıksa da artık balık tutamıyaca

ğım diye kalan yemlikleri denize 
atsa diye bekliyorum. Onlarla 
güzel bir ziyafet çekeceğim .. 

iİ.TE BUNU 
BİLMİYORDUM! 

Ok, yalnız, muharebelerde insanları öldürmek, yahut. kara hayvan
Jarını vurrnak için kullanılmaz. Onw balık avcılığında da kullanan

lar vardır. Resimdeki vahşi de bir balık avcısıdır. 

• 
Alaskada birgeyik boynuzu bulunmuştur. Bu ho'.\·nuzun genişliği 

iki buçuk metredir. 28 kilogram ağırlığı vardır. Nevyorkta büyük bir 
hayvanat müzesinde &österilnıektedir. 

• 
Resimdeki parmak ucunda gördüğünüz siyahlık, size en küçük kur-
bağa cinsi hakkında bir fikir verebilir. Yunıurtasındaiı, tamamamen 
teşekkül etmiş olarak çıkan hayvanın boyu, bildiğimiz sineklerin bo· 
yunu teçmez. 

• 
· Tütün en acı nebatlardan biridir. Bu acılığı da az e-ören Eskimo181', 
onun içiminin daha acı olması için pipolarına bazı köpek kılları ko· 
yarlar. Allah akıllar versin .. Dej'il mi? 

• 
Bir kakao ağacı, senede en az iki, en çok üç kilo kakao verir. Hattı 

Ostüvanan 30 kilometre şimal \1e cenubunda mahsul vermez. 

• 
Tuzun vücuttaki miktarının azalması. ıztırap verir. Resimde, kendi-

sindeki tuzdan istifade için l>ır kcm1ğin nasıl kemirildiğini görüyor· 
sun uz. 

CEVAPLI 
MESELELER 
MESELE - Bir kümeste, bir 

piliç bir hindi bir horoz bir de kaz 
var. Hindinin ağırlığı. piliçle ho
rozun ağırlığı toplayına müsavi

dir. 
Hindi ile pilicin ağırlıklarını 

toplarsak kazın ağırl ığı elde edi
lir. Horoz (7) kilodur. Pilicin a
ğırlığının beş misli, horozla hin
dinin ağırlığı kadardır. Her biri
nin kaç kilo olduğunu bulunuz! 

MESELE - Üç erkek kardeş 
bir masada karıları ve çocuklari
le buluştular. 

Kardeşlerden her birinin dört 
kız yeğeni var. 

Bu kızlardan her birinin de 
dört amca oğlu var. 

Acaba, masadakilerin 
kaç kişidir. 

Cevap - 18. 

hepsi 

BiL .: MEC _E
BULMACA 

-1-

Bu çocuk, vapurdan çıkmasını 

beklediği iki kızkardeşini arıyor. 

Bulunuz! 

-2-
SU, KAZANIR, ERKEN RAL

u~~. D(.1'.;tMAN, '-JYUll-1~ • 

Bu kelimelere iyice dikkat e
derseniz, sizin bulmanızı istediği
miz iki atalar sözünün kelımeleri 
olduklarını anlarsınız .. 

Haydi bakalım, bize, bu (6) ke
limenin yardımiyle, sizden soru
lan iki atalar sözünün ne olduğu
nu bulunuz. 

Bilmecemizde 
Kazananlar 
Yarınki sayımızda 

Hergünkü İş 
Sinemalar1mızda 

Seyrettiğimiz oyun 

Elektrik yapan suyun 

Yıldızlardan toprağa 

Doğru çağlayışıdlr. 

Gazetcleriıuizde 

Okuduğumuz haber 

Her yıl bire yüz veren 

Tarlalarda buğdayan 

Başak bağlaylşıdır. 

Fabrikalarımızda 

Her zaman gördüği.imiiz 
Bahtiyar işçilerin 

Makine kollarını 
Söküp yağlayışıdır. 

DiUerde duyduğumuz 
Bizim olan Devletin 

· ihtiyarlığımızda 
Ele el açmamağı 
Bize sağlayışıdır. 

Noktaları 
Birleştirin 

16. ! l 
•• • 21 

41 

2~ 
.1 ,o. . 

ıs• 

11 • lf' ı.~ .2~ . 
19• .4 !•• •24 
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Şekilde gördüğünüz siyah nok
taları numara sırasiyle birleştirin! 

Çizme işi bittiği zaman artık 
sandıklara kaldırdığımız şeyin ne 
olduğunu bulacaksınız. 

Yumurta 
Oyunu 

Yumurtayı bir bardağın tam 
ortasında tutmak mümkündür. 

Bakınız nasıl: 

Bardağın alt kısmına içinde ÇOK 

tuz erimiş su doldurun! 
İnce bir kağıt yaprak koyun! 
Sonra, bardağın üstünden ter -

kos suyunu başaltın! Nihayet, dik
kat ve itina ile kağıdı çekin! 

Bardak, böylece hazırlandıktan 

sonra. yumurtayı koyun! 

Tam Kare 
Yap 

Resimde. gördüğünüz şekilde 

kor.muş dört kart görüyorsunuz. 

Acaba, bunların her birinden 

birer parça kesip boşlukları dol
durarak bir kare teşkil edebilu 
misiniz? 

Kaçı Sildin 
Bileceğim 

Arkadaşınıza deyiniz ki: 
Bir kağıda bir sayı yaz! 
Bu sayının rakamlarını topla! 
Rakamların bu toplayıru yazdı-

ğın asıl sayıdan çıkar! 

Kalanın bir rakamını atarak ka· 
lan rakamların yan yana teşkıl et
tiği adedi bana söyle! 

Ben, senın, bu kaldırdığın ra
kamın ne olduğunu bileceğim! 

Size bildirilmiş olan sayının bü· 
tün rakamlarını toplarsuıız. Böy
lece bir sayı elde etmiş olursunuz. 

Bu sayıyı, (9, 18, 27, 36, 48 .. gı
bi) Dokuzun misillerinden ken
disine en ya.kın olan sayıdan çı

karırsınız. 

Geri artan rakam, arkadaşınızın 
kaldırdığı rakamın ta kendısıdir .. 

Yazdığı sayı: 368471 olsun. Bu· 
nun rakamlarım toplarsanız 29 e
der. Yirmi dokuzu yazılı adetten 
çıkarın! Geriye 368442 kailr Kal
dırılan adedin 8 olduğunu duşiı

nelim. 
36442 gibi bir sayı elde ederiz. 

Bu sayının rakamları toplayı on 
dokuzdur. Kendisini, dokuzun 
kendisine en yakın misli olan 27 
den çıkarırsak, 8 i elde ederiz. 

8 Kere 8 
Arkadaşınıza diyiniz ki: 
- Sekiz tane sekiz kaç erler? 
O size şu cevabı verecektir: 
- 64:.' ll 

Siz o z8.man. ben sana. s<>kiı ta
ne sekizin 1000 ettiğini ispat et
sem ne dersin? diyin iz. Sonra 9a 
kendisine şu şekli .ı;!Österiniz: 

(8+8+8+88+888) 
Eğer inanmazsa toplasın! 
Tamam bin çıkacaktır. 

38 Yapınız 
Size 1, 2, 5 8 rakamlarını veri

yorum. Bana, bu rakamları dile
diğiniz gibi kullanarak, 38 sayı
sını elde edebilir misiniz? 
Eğer zor geldiyse, ben, size bu

nun yapılmış şeklini göstereyim: 
2X15+8=38 
Nasıl doğru mu? 

500 Olsun 
Aşağıdaki toplamayı tetkik edi

niz! 
Bu adetlerden rast gele 4 ra

kam çizeceksiniz. O şartla ki: 
Bu beş rakam silindikten son

ra. adetler toplandığı zaman 500, 
çıkacaktır. 

25 
166 

9 
316 
48 

:+. 

500 

34 Gelecek 
Dörder dörder sıra la nan 16 ta

ne kutunun içine, 4 tane 10, 4 ta
ne 9. dört tane 8, 4 tane de 7 sayı-

larını yerleştiriniz! Soldan sağa 

ve yukardan aşağı doğru saydıi?ı· 
nız zaman hep 34 gelecektir. 
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B~yhude lztırab Cekmeyiniz ! 

Jürk Safosunun Hayati TEFRiKA No.55 

Murat Sersemlemiyordu 
o. Hazırlanan Bütün Bu Eğlencelere Kanıksamış 
Bulunuyordu, Bir Başka Sihirli Eğlence Arıyordu 

Fakat Esmihan sultan, her kame
riyede bir başka türlü eğlence kay
nağı hazırladığı igin hı.inkar, ken
di adamlarını hatırlamağa meydan 
bulamadı. Maksat eğlenmek ol
duktan sonra orada, o geniş bah
çede her çeşit eğlence vasıtası 

vardı. Mesela bir kameriyede işret 
sofrası kuruluydu ve ~işelerdeki 
şaraplardan daha müskir bir kaç 
saki, kendi güzellikleriyle şarap 
arasında - sarhoşlatmak bgkımın

dan - yapılacak müsabakayı gö
ğüslerini aça aça bekliyorlardı. 
Şarabı kadehten değil, sakilerin 
bşkışlanndan ve gillüşlerind~n iç
meyi bilen Murat gibi bir padişa
hın o müsabaka sonunda üstünlük 
şerefini sfildlcre verccegi ise mu
hakkaktı. 

Başka bir kameriyede bir saz 
takımı, daha başkasında rakkase
ler, nağmeyle hareketin izdivacını 
yapmak için emir bekliyorlardı. 
Bir köşeye üç dört kadın oturtul
muştu. Bunlar İstanbulun en iyi 
masal söyliyen baynnlarıydı. Lü
zum görülürse, padişaha bir cin, 
bir peri hikayesi dinletmek üzeı·c 
getirilmişlerdi. 

H ulasa çileden çıkmak, yavaş 
yavaş divaneleşmek if;in 

daima hazır bulunan Murat, o ge
ce kolaylıkla mest, kolaylıkla mec
nun olabilirdi. Çirkin, fakat ı:eki 
hemşiresi ona, bu imkanları bol 
bol tedarik cfmiş l5u'lunuyordu. 
Fakat Esmihan•n -•k•ed· 4-..,.1 -

kardeşini sarhoş etmek, raksa kal-
dırmak ve sonunda sızdırmak dc
gndi. O, aylardanbcri anası Nuru 
Banu ile halası Mihrimnhın başa
ramadıkları bir işi yapmak, padi
şahı aşka düşürmek istiyorclu. Sa
fo aleyhinde çalışan kadınlar gru
pu, ustaca yapılmış bir büyü se
bebiyle hünkarın kalbine taşımsı 
bir duygusuzluk geldigine ve o 
kalbin - Safodan başka - her 
hangi bir kadın güzelliğinde ya
nan füsunla ateşlenemiyeceğine 

kanaat getirmişlerdi. Esmihan işte 

bu kanaati bu gece baltalamak, 
yıkmak ve kardeşinin kalbini a
levlere sarmak istiyordu. 

Onu bu düşünceye ve bu limit
li karara sevkeden, son gilnlerde 
ele geçirdiği iki kızdı. Bunların 

biri Macar, biri Hırvattı. Her han
gi bir akında yakalandıktan sonra 
kız terbiye etmeyi bilir bir esir
cinin ihtimamiyle kral kızları sa
nılacak ve sayılacak bir seviye ka
zanmışlardı. Tiırkçeyi, ezeli nefa
setini hissettire hissettire konuşu
yorlardı. Ellerine aldıkları mız

rap veya yay, bir lahzada camit
likten sıyrılıp can buluyor ve he
yecanlı bir belugatle şiir teren
nüm etmeğe koyuluyorlardı. Rak
sa kalkmaları halinde tecelli eden 
sahne de akla durgunluk verecek 
mahiyetteydi. Sözün kısası onl:ır, 

sihrin kız kılığına girmesini tem
sil eden nümunelerdi. Madde ve 
mana bakımından harika telakki 
olunmağa liıyık bedialardı. 

Esmlhan sultan, Nuru Banu ile 
Mihrimaha bu kızları ne söylemiş, 
ne göstermişti. Kendilerini mu
kaddes bir sır gibi sarayının ka
palı bir odasında saklıyordu. Bu 
ziyafet gecesinde de onları, padi
şah yüreğinde ve Topkapı sara
yında inkıhiplar yapacak bir sür
piriz olarak gizli tutuyordu, so
na saklıyordu. 

Murat, kendisinin nasıl bir ser
semliğe düşürülmek istendigini 
wwwııeuvaa wwwwav '"Y--• --ır "Ua5•v.n a--

yor, sazendelere kıvrak peşrevler 
çaldırtıyor, , lumeııdelcre avaz a
vaz şiir terennüm ettiriyor, rak
kaseleri süzülmekle uçmak ara
sında tereddüde düşüre düşüre 

döndürtüyor ve koca bahçeyi şevk 
ve neşe tufanı içinde bırakıyordu. 

Fakat sarhoş olmuyordu. Çünkü 
şaraba, nağmeye, raksa ve hatta 
neşeye kanıksamıştı. Mest olmak, 
mecnun olmak ve sarhoşlukla cin
netin imtizacından doğacak derin 
ruh sarsıntısı içinde dünyayı - i
çindekilerle beraber - unutma!c 

Nakleden : Şeh6bettin Fuat 

ıçın o, şarapla nağmenin ve rak
sın hep birden yapabilecekleri te
sirin fevkinde müessir bir vasıta
ya muhtaçtı. Bu vasıta ancak IU
huti bir güzel olabilirdi. Esmihan 
sultan bahçesinde ise o ayarda bir 
güzel yoktu. 

S ultan Muradın kadın giizel
liğini ölçmek için kullan

dığı tek bir ölçü vardı: Safoyu 
unutturma kudreti! .. Hangi ka
dın kendisine - hatta bir ve
ya iki saat - Safoyu unutturabi
lirse, ona güzel diyordu. Halbuki 
huzuruna girip çıkan kadınların 
yüzde doksanı, Safonun hayalini 
gözbebeklerinden bir saniye dahi 
uzaklaştıramamışlar ve kendi ya
naklarını padişaha uzatırken ade
ta ona vekalette bulunmuşlardı. 

Ancak üç beş kadın, beşer onar 
dakika Safoyu kendine unuttur -
muşlardı ve bu kudreti boyuna i
dame ettiremedikleri için hüsrana 
mahkum olup yerlerini yine Safo
ya bırakmışlardı. 

Esmihan sultan bahçesinde şa
rap dağıtan, şarkı okuyan, raksa 
kalkan kızlar arasında, onun öl
çüsüne girecek tek bir mahlOk 
yok gibiydi. Ondan ötürü de Mu
rat, uyanık duruyoröu. Oraya na
sıl gelmişse, ayni durumu muha
faza ediyordu. 

Sokullunun çirkin yüzlü zeki 
karısı ony.n bu halini Qihayet seı· 
di. Ortada sürünen sakilerle sa-- ---, --··-----___ , 
çeklerden kardeşinin tam bir neşe 
alamadığını anladı. Vaktin de hay
li ilerlediğini gördü ve büyiik sür
pirizden istifade zamanının gel
diğine kanaat ederek padişaha so
kuldu: 

- İki kızım, dedi, daha var. Ça
larlar, söylerler, oynarlar. Bura
ya mı getireyim, içeride mi tema
şaya rağbet buyurursunuz? 
Artık Safosunu düşünmeğe dal

mış ve o güzeller güzelini candan 
özlemeğe başlamış olan Sultan 
Murat, isteksiz isteksiz cevap ver-

TEFRiKA No. 2 

Dünkü Kısmın Hulasası 
Pctrograt istasyonunda inince etrafımı bir sürn kül

hanbeyi sardı. Beni o kadar sıkıştırıyorlar, o kadar 

üzüyorlardı ki az kalsın nğlıyacaktım. Genlı; yU:ılO, 

uzun kumral sakallı bir adam: 

Jah ... : Allaha çok şiikür, ne istesek buluyoruz .. 
Yalnız baban aç! Bir şey getirmediğini görürse, fe
na halde homurdanacak! ... 

- Dağılın ulan, matmazeli sıkıştınyorsunuz. 
Diye bağırarak onları dağıttı. Elimdeki sepeti aldı, 

Beni tramvaya bindirdi. Şimdi benden bahşiş isti

yordu. Para verdim, istemiyordu. ButUn tramvay 

halkı da knhkahalrl gülerek benimle alay ediyor

lardı. Meğerse bu, benden ekmek istiyormuş. 

DOş{lnUyordum: Acaba burada iş bulabilecek miyim, 
acaba babam i~e mi. Yoksa acıkta mı. 

Eve gelmiştim, kapıyı caldım, yengem Tonya kapıyı 
açtı. Sarıldık. Geldiğimden hiç te memnun olmadığı-

nı anladığım halde bu kndınn sarılıp onu ağlıya ağ

lıya opüyordum. O bana ekmek getirip getlrmedlğlM 

mi soruyordu. Halbuki biz bile koyde patates yi

yorduk 

Ellerim titriyor. Slnlril sinlrh, cantayı açtım; ve 
yemek masasının üstüne ekmek kabuklarını dök
tüm. Çantanın içini araştırıyorum. Karıştır babam 
karıştır, bir şey çıktığı çıkacağı yok ki.... 

- Annem biraz mantar kurusu göndermişti: Ba
bamla Aleksnndroviç için.. Biraz da tereyağı... Bir 
parça da peynir. Hepsi işte bu kadar ... Olup olaca
ğı bu ..• 

Zavallı "Tonya,, benim köyden geldiğimi görün
ce k imbilir, ne ümitlere düşmüştü. Şimdi müthiş 
bir sukutu hayale maruz kaldı. Fakat hiç belli et
mek istemiyor: 

- Adam sen de, ne ehemmiyeti var ki... Bizim 
burada hiç bir şeye ihtivacımız yok. elhamdülil· 

- Ne dediniz? Sizin her şeyiniz var da, sade ba
bam mı aç? Demek birlikte yaşamıyorsunuz? Ba
bamdan ayrıldınız mı yoksa? 

- Yemeğimizi ayrı pışırıp ayrı yiyoruz.. Ru 
usulü de baban icat etti. Bilsen ne pintileşti! Sa
bahleyin işine giderken, odasını kilitliyor. Sanki 
biz hırsızmışız da, onun dolabındaki yiyecekleri ça
lacakmışız gibi! .. Her ne hal ise ... Haydi gel d~ bir 
çay içelim. 

Aman yarabbi, kalbime ne zehirli bir ok saplnn
dı! Bir ev içinde baba ile oğul b()yle odalarını kiiitli
yerek, ayrı ayn yaşasınlar, kabil mi? Biri aç, biri 
tok! 

Babam hakikaten bu kadar pintileştl mi acaba? 
Sekiz aydanberi kendisini görmemiştim. Sahiden 
bu kadar pinti olduysa, beni görünce, ne d;yecek 
kimbilir? Bakalım bana nasıl muamele edecek? .. 

"Tonya., nın odasına girdik. "Tamara,, yatağın 
üstüne oturmuştu. Henüz uyandığı için mahmur 
mahmur etrafına bakınıyordu. Sırtında kolsuz bir 
gömlek vardı. Mini mini dizleri pembe, tombul 
tombul. 

- 'l.'amara, Tamaracığım, meleğim benim! Beni 
tanıdın mı? Halan "Fenya!,, Söyle bakayım: Tanı
dın mı? Yenge bak, bak şuna, bak şu bebeğe. - Me
lek bu canım, melek! Söyle Allah aşkına, melek de
ğilse söyle!.. 

Ben "Tamara,, yı çok severim. Odanın içinde 
onunla çılgın gibi oynarım. 

"Aleksadr,, geldi. Beni görünce guya memnun ol
muş ı!ibi davrandı. Aman yarabbi. ne kadar zayıf-

- Buraya gı:mmıer. .oaırnnm, 
onlann, bunlardan ne farkı var? 

Fakat kızlar gelince, göz be
beklerinde oynayıp duran Safo
nun hayali ve yüreğinde onun i
çin duyduğu kuvvetli iştiyak bir
den silindi. İki kız, iki kuvvetli 
meşalc gibi gözlerini kamaştın

vennişti. Sar'a nöbetlerine takad
düm eden o garip bönlük, uyanık
lık içinde dalgınlığa benziyen o 
acip şuur yorgunluğu yine yüz 
gösteriyor gibiydi. Çünkü bakar 
kör halindeydi. Kirpiklerini kıpır
datmadan kızlara bakıyordu, fa
kat onları gördüğünü hissettire
cek bir harekette bulunmuyordu. 

NEVROZiN 
Bütün ağrlların panzehiridir. 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Esmihan sultan, attığı çift okun 

hedefe ulaştığını, kardeşinin bu 
şaşkın durumundan anladı ve o 
hede~te açılan çift yarayı ölçmek 
istiyerek padJşaha sokuldu: 

Bu muannid baş ve diş ağrılanru 
sür'atle izaleye kafidir. Romatiz
ma evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıztırapları NEVROZlN'le tedavi 

edilir. 
- Şevketlu hünkarım, dedi. 

Kızlarımı beğendin mi? 

M uradın göz bebeklerinde Sa
fonun endamı gümüş bir 

şule gibi belirip söndü. İçini dol
duran iştiha bir kaç kelimede in
filak etti: 

Nezle, Crip "Ve Brontite ka111 en 
müesair ilaç NEVROZIN' dir. 

- Oh, kardeş! Hastaya §İfa so
ruyorsun. Lokman hekimin ye 
dediği şeyler işte bunlar! 

NEVROZiN'i tercih ediniz. 
icabında Günde 3 Kaı• Ahnabilir. 

lemine dikkat, taklidlerinden aakmınız ve NEVROZlN yeftııe - O halde ferman buyurunuz 
da, biraz çalsınlar, biraz ırlansın
lar. 

bqka bir marka verirlerıe tiddetle reddediniz. 

- Mahzuz olurum! 
Biri üç, biri altı telli bağlama 

çalıyordu. Fakat parmaklarındaki 
hüner o kadar ince ve o kadar ol
gundu ki, o basit aletler adeta ko
nuşan birer gönül halini alıyordu. 
Nağmeden bir üslüpla çağlıya 

çağlıya bir çok şeyler takrir edi
yordu. Murat, yüreğini kulak ya
parak onları dinlerken idrakini 
de gözlerinde toplamıştı. Baı:an 
Safoya yakmlac:an., bazan ondan 
üstünleşen bu çüte güzellerin kıy
metini olçmeğe savaşıyordu. 

(Devamı var) 
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lamış; yüzü de sapsarı! Aleksandr beni herkesten 
çok sever; fakat ben, ona k811ı haşin davranırım. 

Benim en büyük ağabeyimdir. Biraz aptalcadır. A
man Allahım, şimdi ne kadar korkak ve sefil olmu§. 
Zayıflamış simasına bakarken, birdenbire, derin bir 
merhamet duydum. Zavallı a~abeyime acıyorum. 
Bununla beraber kendisine ilk sualim şu oldu: 

- Hala boşta mısın? Bir iş bulamadın mı?. 
Bu sual karşısında şa§ırıp kalacağını bilmiyor 

değildim. 

Ağabeyim ne kadar perişan olmuş. Onu bu ka
dar bitkin bir halde bulacağımı tasavvur etmiyor
dum. Hiç şüphesiz, Tanrının günü bu suale maruz 
kalıyor. Ben de görür görmez, damdan düşer gibi 
bunu sormamalıydım ya?.. Ah! Ne fena insamm 
ben del Zavallı, zavallı Aleksandrl Sua~e gücen
di. Boynunu bükerek odadan çıktı. 

"Tonya,, ekmeği ince ince dilimlere kesiyor. 
- Otur, çay içelim. Dün de nasıl olmuş bilmem, 

ekmek almağa vaktimiz olmamış, her şeyimiz bol 
ama, biraz ekmekten yana sıkıntıdayız. 

Gözlerine dikkat ediyorum: Ekmeği yutacak gibi 
bakıyor. Benim dikkat ettiğimin farkında bile değil. 

- Zahmet etme, "Tonya., cığım, ekmek istemem. 
Mutbakta ekmek kabuklariyle bir dilim kalmış
tı zannederim ... Onları getireyim. 

- Amma da tuhafsın ha!.. Canım yemene bak! 
Dedik ya: Çok şükür, ne arasak buluyoruz. 

- Hayır, hayır .. Gidip getireyim. ,-.. 
Mutbağa koştum. Aman yarabbi, ekmek nerede? 

Birisi yemiş! Şimdi şuracıktaydı. Yerinde yeller 
esiyor. 

- Yenge, yenge, gelsene, gel buraya .. Ekmek 
nerede? Şimdi buradaydı; maaanın üstüne boşalt
mıştım: Birisi yemiş .... 

"Antonin,, koştu: 
Pür hiddet: 
- Kim yemi§ acaba? Ben görmedim. Mutlaka, 

.. Aleksandr,, olacak ..• 
- Aleksandr mı? İmkanı yok! O kadar aç mı? 

Ha, işte geliyor! 
- Ekmeği sen mi yedin? Söyle: Masanın üstün

de ekmek vardı? 
Ağabeyim susuyor; cevap vermiyor. Anladım ki. 

ekmeği o yemiş .. Koskoca adam ... Yirmi beş ya§ıP
da mutbaktan ekmek kabuklarını çalıyor. 

Dudakları korkudan titremeğe başladı. içim sızlı· 
yor. Fena halde acıyorum. Bununla beraber içimde 
onu öldürmek, boğmak arzuları uyanıyor. 

- Bilmiyorum. Ekmeğin sahibi yok zannetmii· 
tim de ...... 

- Nasıl sahibi yok zannetmiştin? Çayla beraber 
yiyecektik. Sabredemedin mi? Utanmıyor musun 
sen? Yu~üz, rezil! Herkes te senin gibi aç: Anla· 
mı yor musuun? 

- Azıcık bir şeydi zaten! 
- Biraz kendini tutsaydın, ne olurdu sanki, Al· 

lahın belası! 

"Aleksandr,, fena halde şaşırmıştı. Ne cevap ve
receğini bilemiyordu. Kendisine acıyorum. "Tonya,, 
dan biraz utanıyor galiba. Bu sözler üzerine fena 
halde sıkıldı. 

"Tonya,, dan sonra ben başladım bağırmağa. BU 
yaptığımın ayıp olduğunu bildigim halde ağabey~
min yüzüne bağırıyorum. Zavallıyı bir de ben gu· 
zelce haşladım. 

Yengem bir müddet uzaktan seyirci kaldı; fakat 
sonra müdahaleye mecbur olarak: 

- Bırak artık, "Fenya!,, Dedi. Yetişir! Sahiden 
aç, biliyor musun? Baban ona perhiz yaptırıyor· 

Haydi gel sen: Bende biraz ekmek var; çay ıçelirrl· 
Kalbim parça parça oluyor. için için kan ağlıy~ 

rum. Gözlerime gelen yaşlan güç zaptedebiliY~ 
rum. Zavallı "Aleksandr,, , Zavallı ağabeyciğim! .. • 
Babam onu açlıktan öldürecek. Aman yarabbi: Ne 
kadar zalim ve gaddar olmuş. Taş yürekli. Hiç, in· 
san oğlunun böyle açlıktan ölmesine göz gore raz~ 
olabilir mi? Aleksandr iğne ıpliğe dönmüş, gözlerı 
çukura kaçmış, gözlerinin etrafında mor mor hal· 
kalar. Ya ben? Babamla bir arada nasıl ynşıyaca· 
ğun?. 

Çay içerken "Tonya,, anlatıyor: 
- Bilmem ki, babanla nasıl edeceksin. Çok ptn

tileştil Ben ondan ekmek falan esirgiyecek de~ilirrı; 
"Dimitri,, de öyle. Fakat kendisi odasını kilitlerrıe· 
den katiyen sokağa çıkmıyor. Bizi hırsız yerine ko
yuyor. Dinle bak: Dün, bimn ekmegimiz ltOktu; 

<Devamı Varl 
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Fesat Ocağı Yine Kurulmuştu 
Suçsuz Yurt Vatandaılarını Düımana Verip 

Ezdirmek için Defterler Hazırlıyorlardı 
- RaycU, vakit geçirmeyin, de

llllttt, ikiniae de Allahtan 1ellmet 
lıt llluvaffakıyet dilerim. Tutulma
~ prttyle lç Anadoluya doğru 
1lllırıım. 

Yine öpüflllilfler ve ayrdm•ıtar
Clı. Biraz aonra, elleri kelepçeli ol
~ halde Halim önde, ulan 
~tcik arkada karakoldan çık
~ Omerllden biraz uzakla
llllea, Mehmetçik, Halimin bllekle
IJadeki kelepçeyi atllllf, çantam
._ pkardıiJ tabancuım eliyle be
line takmıffı. lJd özürlü ve muhte
ı._ IUÇlu oracıkta millet yoluna 
lllll mücadeleye gtripntye ve ica
.... can vermlye ahdetmlfler, 
~ sOMflnln dopcalt latika
lllete dönüp JÜl'ÜJ'Üle ıeçmiflerdi. 

* 13U -- martmm yecUncl 
cama günü upmı idi 

laıt.. Um•nmdalrt fesat ocatı yl
a.t ttltttfor, etrafuıdald yıllanmıı 
~yuvalanan baykuflv yl
- 6til7ordu. Bat felatçuım bat ,... 
~ ~t J'erit, ,.tne pqalanm, 
-Taennl ve hocalaruu, 191hlerinl 
~ bapna. O gece, tarlbin 
~ •yfalarmı karartan bü)1ik bir 
~ nanlr&'lillfln IOft :tarar.. 
1-.ı veriyorlardı. Düpnam verip 
~ IOrdilrilp lilrilndürmek 
latı.cwderİ suçlu, 1UÇ1UZ yurt 7AV• 

l'ldvsm aeçtyc>r, illmJerinl bir Uate,. ..,_lardı. 
RGrrl,.et ve ltlW ve lntıUtz Mu

ı.tpler Cemiyeti pbelerbıde kara 
-.u.rı. braladıiz dolyalar, kara 
..,.. .. , bu kara 7'b*lilerin ön-

·~~JMI,..,;• ~ 
lf.,r1...... "'"'""'" -n.:1n-· .... .._._ 
~ işimleri birer birer o-

101", kara U.te,.e l8Çmeline b
Wrilenlerl de Salt Molla ,.._ 

ordu. Lbtenln bapna Salt Ha
Pap aeçlrllmlf. aptı dotru .. 
Şeyhtlllsllm Musa Klzım Bfen
Ue ... mebulan ft lyan reli
~ Halli ve Rlfat ve nazırlardan 
~-? ~tinlf, Şülail, lbrahlm, Ahmet 
·~ Befler 111'8lamnıttı. Bu at-
1-. Cibaa Harbine cirmek. tellclr 
'- taktik müHıch ve ihtikar ve 
~ta müumab• etmek i-
,llt ~ 
9aDJmı mebUIU J'azıl BerJa, lton-

1' IDe'buau Bilini, Iatanbul polll1 
~ illyut müdürü Befat beyleri 
~ fecaylt ile aWE&dat' bulun
-..ır, l'ethl Beyi m6tarekenln lll
~ müteakip lDet Pqa bblne
lliıta Dahiliye NuırhiJnda bulun
~ mada Talit. Enver, Cemal 
~ arbd&flarınm flrarlaruu 
'-laaı etmek ve üblllye hukuk mil· 
~-Olman, lyu. umumi kltibl 
~ Milftak, latanbul mebusu 
~ Cimcoz, Sinop mebwnı Ha
-. l'ehmi, Vakıt, At! ve htl.kW 
~leri aıhiplerl Ahmet Emin, 
~ Nuri ve Hakkı BeJlerl de It
tllaat ... Terakki tarattarııanu pro
~ada derecellDe isal .,.ıemet l· 

itham etmlfler ve bu lllt'*1ere 
~Uf büaneler, lllnatlar, lftl-
~ daha bir çok latml"1' de l

.,ı.miflerdl. 

!' ;& N 

BULMACA 

1 

Müstakil 

rum ve tedrlt m6e1111elerincle tat
bik fm'Hm ftrileeektir. Bunun tan
aiınl lfl ne maarif vekilllii JMflUl 
olacattır.) 

• 
Grup 
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1 anlardaki 
Siyasi 
Faaliyetler 

Millet Meclisi 

(Başı, 1 incide) 

diyen Yugoslavyanın Berlin - Roma 
mihverine girdiğini, Antikomintern 
paktı irnuılamağa karar verdiğini 

Nafıa ve 
Bütçeleri 

lktısat 
Çıktı 

tekrar edıp durmuşlardır. (BR§ı, 1 incide) 
Filhakika Yugoslavya gayet na • işin Nafıaya devrolunmasıdır, bu

zik vaziyettedir. Coğrafi vaziyeti iti- gün olmazsa yann olsun, elverir ki 
bnriyle Yugoslavya bugün her tara- olsun. Ben şimdi bu takririmi geri 
fından çevrilmiş vaziyettedir. Bütün alıyorum, ve fakat bunun için de 
ekonomik münasebetleri Almanya i- bir layiha hazırlıyarak heyeti aliye
le İtalyaya inhisar etmiştir. DahildP. nize takdim edeceğim, dedi. Müza
de bir Hırvat - Sırp meselesi ile kar- kere kfıfi görüldü,, layihanın mad
şı karşıyadır. Berlin - Roma mihveri deleri okundu ve aynen kabul o
Yugoslavyanın vaziyetindeki bu hu- lundu. 
susiyetten istifade ederek onu mih- Nafıa Vekaleti bütçesi 
vere çekmeğe çalışmışlnrdır. Fakat Nafıa Vekaleti bütçesinin müzake-
.Vütün tazyiklere rağmen, Zetkoviç resine başlandı. ilk sözü Abdurrah
~ükümeti, totaliter kornşulariyle o - man Naci Demirağ aldı, bazı temen
lan dostluk münasebetlerini muhafn- nilerde bulundu, Nafıanın yaptığı 
@ etmekle beraber, Balkan Paktına l hızmetleri tebarüz ettirdi. Divriki 
ve Romnnya ile olan anlaşmasın:ı demir madeninden bahsetti ve demir 
ımuhalif bir teahhüde girmekten içti- madeninin tren hattı ile sahile bağ
ınap etmeğe muvaffak olmuştur. Bu- lanmasını talep etti ve asıl bundan 
ıgıin Yugoslavyanın vaziyetinde de- sonra bu madenlerden azami istifa-
ğişmiş bir şey yoktur. de edebileceğimizi ilave etti. 

Romanyaya gelince, Gafenkonun 
Avrupa seyahatinden ve Sovyet Ha
riciye komiser muavini Potemkiniıı 

"2iyaretindcn sonra bu memleketin si
yasetinde Alman tazyikine karşı mu
kavemet artmışbr. Bilakis Romanya 
hükumeti Ballcan paktına ve Polonya 
ile olan bağlılığına sadrk kaldığını 

tekrar etmekten çekinmemiştir. Hat
ta !kendisini Alman tazyikinden kur
tarmış olmak için, İngilizlerle ayrı 
bir iktısadi anlaşma yapmış, buğday 
'Ve petrollerinin bir kısmını İngilte -
>reye satmış ve Karadeniz sahillerin
de İngiltereye bir denizaltı üssü ver
ımiştir. 

İşte, vaziyet bu merkezde iken 
Tül"k - İngiliz anlaşması ilan edilmiş
tir. Bu anlaşma Balkan devletlerinin 
ımuıkavemet kabiliyetini arttırmış, 

rve sulh cephesinin Balkanlardaki fa
ıaliyetini kolaylaştırmıştır. 

Alman matbuatının telaşına se -
lbep budur. Almanlar, son bir gayret
Oc İngiliz - Rus anlaşması yapılma -
\dan Balkan devletlerini Türkiye ve 
:İngiltere aleyhine çevirmefic çalıi -
mıslar. Fakat bu teşebbiısleri de a -
,kim kalmıştır. 

Gafenkonun Ankara seyahati 
Jnin, Tuna üzerine Yugoslav kral na-
libi prens Polle yaptığı mülakattan 
sonra vaki olması, herhalde Alman -
lann hiç te hoşuna gidecek bir tesa
ıdiıf değildir. 

Hele bu sırada İngiliz - Rus an -
Oaşmasının tahakkuku Berlin - Ro -
ıma mihverinin Balkanlar üzerindeki 
!faaliyetini tamamen akamete uğra -
tan en büyük fımil olacaktır. Bu an -
laşmadan sonra Bulgaristanın da va
ziyetini tasrih ederek siyasetini ta
ıyin etmesine intizar olunabilir. Za -
iten Bulgarlar İngilizlerden beş mil
yon liralık bir istikraz akdine muva-
ı:f akat etmekle temayüllerini izhar et
ı:ıniş bulunuyorlar. Gafenkonun An
::kara ziyaretinden sonra bu mesele -
.:nin de halledilerek sulh cephesinin 
!Balkanlarda kuvvetleneceğine şüp -
he yoktur. O vakit Romanya ve Yu
~oslavya da Berlin - Roma mihveri -
ınin tazyikinden kurtulacak, ve Bal· 
!kanlar normal sulh hayatına kavuş
muş olaccdtlardır. 

----o--===. 
ispanyadaki 

Gönüllüler 
Roma, 26 (Hususi) - (19,400) İ

talyan gönüllüsü İtalyaya döıımek 

üzere Kadis limanında toplanmıştır. 

İtalyanlara kendilerile birlikte harp 

eden 3100 İspanyol refakat e~kte 
dir. İspanyollarla İtalyanlar birlik
te Napoliye gelecekler ve İtalya Kra 
lının önünde yürüyüş yapacaklar
dır. 

Alman gönüllülerinin gemilere 

bindirilmesi işi hemen ikmal edil

miştir. 

Bu gönüllüleri Almanyaya nak

ledecek olan 5 vapur, fevkalfıde bir 

hadise zuhur etmediği takdirde, bu 
sabah hareket edecektir. 

Toplantılar, davetler : 

IEyüp Halkevinde Konser 
r:yup Halkcvi, bır muzik konseri tertip 

ctmıştir. Bu konser, bu gece saat 20,30 da 

Eyüp Halkcvinin merkez. binasında veri

Jecektir. 

Yol siyasetimiz hakkında. 
- Yolsuzluk yüzünden büyükmüş 

külata rastlıyoruz. Türkiyede 40 bin 
kilometre uzunluğunda olan yolun 
en büyük kısmı bozuk bir haldedir. 
Bunun için ben hesap ettim. 318 mil
yon lira ile 25 senede bunları kabili 
istimal bir hale sokabileceğiz. Gerek 
köylünün ve gerekse şehirlinin yol
suzluktan dolayı uğradığı zorluklar 
çok büyüktür. Milli kalkınmamız bu 
yolların inşasına bağlıdır, dedi. 

Rasim Kaplan Antalya, gerek Ka
radenizde ve gerek Akdenizde li
mansızlık yüzünden her yıl bir çok 
zayiatla karşılaştığımızı, Akdeniz ve 
Karadenizde muhakkak surette ve 
en yakın zamanda bir iltica limanı
nın yapılmasının zaruri olduğunu 

söyledi. Antalya tren hattının inşa
sının ihmal edildiğini bildirerek, bu 
inşaatın bir an evvel ikmalini istedi. 

Musevi tüccarlar hakkında 
bir münaka,a 

Emin Sazak (Eskişehir): 
- Sizi meyus edecek bir hadiseden 

bahsedeceğim, diyerek Ulukışla. -
ay.-r y6'.Un'9a • ı , · •• 

ecnebi şirketin memleketimizdeki kö-
tü icraatını anlattı. Bu ş~ketin ileri
denberi aleyhimize çalıştığını, 100 
kuruşluk bir işi 250 kuruşa yaptığı
nı ve nihayet sirket aleyhine devle
tin bir dava açtığını, şirketi hareke
te getiren adamın bir Türk Yahudisi 
olduğunu söyliyerek: 

- Memleketin ve milletin bu a
damlara yaptığı en büyük yardımla
ra karşı, onlar daima memleket ve 
millet aleyhine çalışmaktadırlar. 

- "Biz, teşkilatı esasiye kanunu
muzda, parti programımızda onları 
bir Türk kadar himaye ettiğimiz hal
de, onlar daima bizim aleyhimize cep 
he alırlar,, dedi. 

Bu sırada Refik lnce,. yerinde o
turduğu halde: 

"-Rica ederim, asıl söylemek is
tediğiniz şeyi söyleyin, bunların sı

rası değildir,, dedi . 
Emin Sazak: 
"- Sırasıdır. Fakat size ne olu-

yor? Burada reis var. Siz ne karışı
yorsunuz, diye cevap verdi ve sözle
rine devam ederek, hükümetten bu 
şirket hakkında alınan tedbirlerin 
bir an evvel mevkii icraya konulma
sııu istedi. 

- Bizim yapacağımız arzuhal et
mektir. lcraya hükumet karışır, dedi. 

Refik Ince (Manisa) Emin Sazakın 
• mütaleasına cevap vererek başkaları-

nın haysiyet \'C şerefine taarruzun bu 
rada doğru olmıyacağınr, aciz ve da
vasını müdafaadan uzak bulunan kim 
scleri taarruzdan masun bırakmanın 
her saylavın vazifesı olduğunu söyli
yerek: 

- Demokrat Türk paf'lamento
sunun diğer parlamentolara örnek o
lacak halini bir arkadaşın bu suretle 
ifsat etmesine tahammiil edemem. 
(Umumi bir şey yok sadaları.) Bu 
gibi şahıslara karşı kanunun sarih 
hükümleri vardır. Şunun bunun hay
siyet ve şerefile oym.mıya kimsenin 
hakkı yoktur, dedi. 

lktısat Vekaleti teşkilatı 
layiha•ı 

Iktısat Vekaletı teşkilatı kanun la
yihası müzakere ve kabul edildikten 
sonra Iktısat Vekaleti bütçesinin mü
zakeresine başlandı. 

Halil Meııtcş, teşvıki sanayi ka
nunundan istifade eden fabrikaların 
hasılat miktarı, ithalat ve ihracatımı
za aft resmi rakamlara dayanan iza-

hatta bulundu. Bu suretle CUmhııri
yct devrinde büyük bir istihsal ve is
tihlfık kaynağı kurulduğunu söyledi. 
Sümerbankın sanayi erbabına kredi 
temini için faaliyete geçmesini iste
di. Kredi membaından mahrum olan 
bir çok sanayi müesseselerinin başka 
yerle!"den kredi temini için çok bü
yük müşkülatla karşılaştıklarını ila
ve etti. 

İşletme işimizin rasyonalize, istik
raz muamelelerinde halka büyük 
sühulet gösterilmesini, bu arada Su 
merbank faaliyetini biraz tenkis e
derek maden sanayiimizin inkişafına 
çalışmamızın memleket ve millet 
için dahn hayırlı neticeler tevlit e
deceğini teyit etti. 

Amele evleri işi 
Besim Atalay: 
"- İki ufak şey için buraya gel

dim; diyerek söylemiye başladı: 
- Sırtında yamalı yorganları ve 

gömlekleriyle yalınayak, başı kabak 
bir çok köylüler yazın sahillere h!c
ret ediyorlar. Bunlar nerelerde ya
tar, ne yerler, ne içerler, sokaklarda 
her gün sırtındaki kirli, yamalı yor
ganiyle bir takım insanların akın 

yaptığını göriiyonız. İmtiyazsız ve 
sınıfsız bir cemaat içerisinde dost 
ve düşmana karşı bunları bu şekilde 
-gözönünde bırakmak doğru değildir. 
Bu zavallı adamlar için, İzmir, İstan 
bul, Ankara, Adana, Samsun gibi 
beş büyük şehrimizde bunlar için 
gayet sade ve basit amele evleri 
yaparsak ne kadar iyi olur. Eğer 

bu sene zarfında İktısat Vekilimiz 
bu iş. için bize bir proje hazırlaya
rak getirirll!!rse çok memnun olu
ruz. Bu köyliı işçiler Orta yayladan 
sağlam, dinç ve kuvvetli gelirler, 
fakat alil ve hasta olarak donerler. 

Fabrikada, bayırda, tarlada işçi

miz budur ve yalnız bir ekmek içiı~ 
çalışırlar. Bunlar için b:ı beş şehirde 
amele evleri yapmalıyız. Bu suretle 
Tlirlc. ;~rio&-:. '- • - - ,. ı , L ·- -- -

li hale kavuşturmalıyız. 
Hatip sözlerine devam etti: 
- Diğer mesele ekmek meselesi

dir. Birinci nevi ekmek yiyorlar, kel 
başa ~imşir tarak. Niçin bu zavallı
lara ikinci nevi ekmek çıkannıyo

ruz. Onlar için 100 para yüz paradır. 
Sayın Vekilden bunu da ayrıca rica 
ediyorum, dedi. (Alkışlar ve bravo 
sesleri). 
Müuıkerelerde de bir çok hatipler 

söz alarak bilhac;sa sanayiimizi aliı

kadar eden noktalara temas etmişler 
ve bunlara dair bazı temennilerde 
bulunmuşlardır. 

Iktısat Vekili Hüsnü Çakır verdiği 
cevapta, mevzuu bahsolan noktalar 
etrafında Vekaletin takip ettiği hattı 
hareketi ve alınması zaruri tedbirleri 
anlatmış ve bu izahat kıl.fi görüler~k 
Iktısat Vekaleti teşkılut kanunu ve 
btitçesi kabul olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi yarın da top
lanarak bütçe miızakerelerine devam 
edecektir. 

Prag'da Yahudi 

Aleyhtarllijı 
Prag, 26 (A. A.) - Dün akşam 

burada, yahudi mahallesinde haVTa 
civarında bir bomba patlamıştır. Bir 
evin ön kısmı tamamiyle tahrip edil
miş ve bir çok kişiyi enkaz arasında 
bırakarak yaralanmasına sebebıyet 

verilmiştir. 

Diğer taraftan Wencoslas meyda
nında da yahudi meselesinin çabuk 
bir hal suretine raptı için ~ece bir 
faşist tezahürü olmuştur. Polis bu 
toplantıyı dağıtmıştır. --···· ................................................. -f ~ 

t KISA HABERLER ı 
••••••••• -"-.• 

e İskendcriye limanında bulunmnkta 
olan İngiliz filosu. diln Ml!!lr Milli MO
dafnn Nnzırının huzuru ve sahilleri mil
dnfanyn t::ıhsls edilmiş:ı olan Mısır hnva 
ordusu ve kıtantının manevralarına baş
lnmıştır. 

e Roosevelt, 773 milyon dolarlık bir 
krediyi ihtiva eden deniz sllfıhlanma ıta

nununu lmz:alnmıştır. 
e Hollanda Kraliçesi Wllhelmine Bel

çikndan ayrılmıştır. 
Krnl Leopol kendisini istasyona kad:ır 

tşyi eylemiştir. Kralın karde!>I Prens 
Charles Kraliçeye Hollanda hududuna 'lcn
dar refakat edecektir. 

e Hayfo'da bir tedhiş hareketi vuku 
bulmuş, altı kişi yaralanmı!jtır. Yaralı

lardan biri ölrnilştOr. 

Mihverciler 
Danzigde 

Faaliyette 
Varşova, 26 (A. A .) - Beck, diin 
Hk defa olarak Sovyetlcr birliği -
nin biiyiik elçisi Şaronovu kabul 
etmiştir. 

Varşova, 26 - Son zamanlarda 
Danzigteki Polonyalılara karşı de -
vam eden ve gün geçtikçe artan tah
rikat ve tecavuzler dolayısıyle Po -
lonya matbuatı şu mühim kararı ver
miştir: 

Heyeti umumiye halinde topla -
nan matbaalar, gazeteler ve mermu
alar birliği, bir karar sureti kabul e
derek muhtelif fikirleri neşreden bil 
tün Leh matbuatının Polonyanın şe
ref ve haklarının müdafaası ıçın 

yılmadan mücadele etmek hususun -
da Leh milletinin gösterdiği azmi tak 
viye etmeyi, bugün için başlıca vazi
fe addettiğini bildirmiştir. 

Mihverciler kendi adamlarından 
korkmıya başladılar 

Varşova, 26 (A. A.) - Polonya 
matbuatının Leipzigden öğrendiğine 
göre, mezkur mıntaka Nasyonal Sos
yalist propaganda şefi Karnmerling 
tevkif edilmiştir. 

Kammerling, bir gazeteciler top
lantısında, bugün Avrupada mevcut 
olan heyecanın, Almanya i~in fccI 
neticeler doğurabileceğini söylemek 
ve bu suretle bozgunculuk yapmakla 
müttehemdir. 

Danzigte so ntccaviizleri ve Po -

lon~·a için hayati olan vaziyetleri 
tafsilatiyle bildiren telgraflar ve 
son lıab~rler üçüncfi sayfamızda . 
dır. 

Talebesini 
Dava Eden 
Profesör 

..... " .. ·~u;,<:: .&JVl"UUUCU 1.,eza '!Vnln-

kemesinde Teknik Okulu mukave
met profesörü Rahmi Arıyı trıhkir 

ettiği iddia olunan ikinci sınıf tale
besinden Nazif Okanın muhakeme
sine devam edildi. 

Dün mahkemede suçlunun göster
diği Faruk isminde bir talebe müda 
faa şahidi olarak dinlenecektı. Na
zif arkadaşlarından üç şahit daha 
getirmişti. Onlar da dinlendiler. 
Bunlar müdnfaa şahidi oldukları 

halde arkadaşları Nazif Okanın pro
fesörlerine hakaret ettiğini söyl~di

ler. 
Mahkeme, mektep idnresinden Na 

zif Okan hakkında sınıfa alınma

ması için bir emir bulunup bulijn
madığının ve bu talebe hakkında 

şimdiye kadar inzibati bir ceza veri
lip verilmediğinin sorulmasına ka
rar verdi ve muhakemeyi talik etti. 

Polise Hakaretten 
Mahkum Oldu 

Çamur Hüseyin evvelki gün gece 
fazla sarhoş olmuş, rezalet çıkarmış, 
Beyoğlu caddelerinde halkı rahatsız 
etmiş, kendisini menetmek istiyen 
1086 numaralı polis Dinçere de söv
müştür. :Meşhut suçlara bakan Asli
ye Dördüncü Ceza Mahkemesi dün 
duruşmasını yaptı. Suçunu sabıt gör 
dü. Kendisine bir ay hapis 30 lira a
ğır 11 O kuruş hafif para cezası ver
di ve derhal tevkif etti. 

Randevuculuk Suçlusu 
Bir Kadın 

Beyoğlunda oturan Sultana ismin 
de kırklık bir kadın genç kaaınları 
fuhşa teşvik ettiği ve gizli rande
vuculuk yaptığı iddiasiyle geçenler
de tevkif edilmiş ve Asliye Birin~i 
Ceza Mahkemesine verilmişti. Dün 
muhakemesine devam edile<'ekti. 
Niyazi isminde bir şahit dinlene
cekti. Gelmediği anlaşıldığı için 
muhakeme talik edildi. 

Konyada Resim Ser9isi 
Konya (TAN) - Halkevi, bir ha

zirandan on hazirana kadar devam 
etmek üzere bir resim sergisi açma
ğa karar vermiştir. 

Ev idare heyetince seçilecek resim 
sahiplerinden birinciye 30, ikinciye 
20, üçüncüye 10 lira mükafat veri
lecektir 

27 - 5 - 939 

Uç/er Paktı 

V oroşilof Yakında 
Londraya Geliyor 

Londra, 26 (Hususi) - İngiltcre
nin, Fransız - Rus - İngiliz müselles 
ittifakı hakkında Moskovaya gönder
diği nihai ittifak formülü, bir ka~ 

gün içinde yapılacak rötüşlerle te -
kemmül etmiş olacaktır. Bu formül 
bir İngiliz - Fransız teklifi sayıldığı 
için İngiltere gibi Fransa tarafındaıı 
dn Moskovaya gönderilmiş ve M 
Bonnet bu yeni teklifi Sovyet sefirine 
vermiştir. 

Sovyetlerle müzakerelerin 
inkişaf mı hükumet teyit etti 
Avam Kamarasında, Moskova hü

kumeti ile yapılmakta olan müzake
relerin terakkisi ve müsait inkişafı 
hakkında matbuatın verdiği haberle
rin doğru olup olmadığı hakkındaki 

bir suale hükumet namına cevap ve· 
ren jhon Simon şunları söylemiştir: 

"Hariciye Nezaretinden öğrendik
lerim bu hususta gazetelerle verilen 
havadislerin doğruluğunu teyit edi . 
yor. F.ilhakika matbuatın kayt ve i -
şaret ettiği veçhile müzakerelerde 
umumi bir terakki ve inkişaf mev -
cuttur . ., 

lngiliz Harbiye Nazırı 
"1osk~vaya gidiyor 

Londra, 26 (A. A.) - News eh -
ronicle gazetesi, qünkü tekzibe rağ
men İngiliz harbiye nazırı Hore Be
lishanın Moskovaya giderek Sovyet 
Milli Müdafaa komiseri Voroşilof ile 
temas edeceğini ve Sovyet müdafaa 
komiserinin de Londraya gelmesi 
muhtemel olduğunu yazmaktadır. 

Yüksek Sovyet M ~el isi 
toplantısında müdafaa bütçesi 

Moskova, 26 (A. A.) - Nasyona
liter Sovyet meclisi ile Sovyetler 
birliği yüksek Sovyet meclisinin içti
ma devresi dün biiyük Kremlin sa
rayında açılmıştır. 

Sovyetler birliği devlet bütcesi 
hakkındaki raporun iki m{!Clis tnra
fından saat 19 da yapılacak olan cel-- ___ ........... __ ---- - -,.. 

Yüksek Sovyet meclisine 19:i9 büt
çesini tevdi eden maliye komiseri 
Severef, bu bütçenin 154 milyar 957 
milyon rubleye baliğ olduğunu, hal
buki geçen sene bütçesinin 123 mil -
yardan ibaret olduğunu ehemmiyetle 
kaydeylemiştir . 

Milli Müdafaa masrafları, 1938 
deki 27 milyar rubeleye mukabil bu 
sene 40 mi~ar 885 milyondur. 

Londra, 26 (Hususi) - Sovyet 
Rusya l\laliyc Komiseri bütçeyi 
takdim ederken verdiği nutukta: 
"Sovyet topraklarına karşı teca -
vüzde bulunmayı aklından geçire
cek mecnunlara miidafaa hiitc:e . 
miz en kati cevap te kil ediyor." 
demiş ve sürekli alkışlarla karşı • 
lanmıştır. 

İyi nıalfımat alan siyasi mahafil -
den ı;ıkan haberlere nazaran ku,·· 
\'eikarlheye gelmiş olan üçler pak
tınııı t"sasları da yiiksek mecliste 
göriişiilcc:ıktir. 

l ngiliz !"anevralarına 
Voroşilof davetli 

Londra, 26 (Hususi) - lngiltere 
hükumeti bu sene eylülde yapacağı 
askeri manevralarda haıır bulunmak 
üzere bir çok muteber misafirler da
vet etmiştir. Sovyetler Birliği Müda
faa komiseri ve Eaşkumandan Mare
şal Voroşilof ta davet olunan misa
firler arasındadır. 

Ingiltere ile yadım paktı yapmış 

olan diğer devleth~-~in erkanı harbiye 
reisleri ve kumandanları manevraya 
hassaten davet olunacaklardır. 

Chamberlain'in yeni nutku 
Edimbourg, 26 (A.A.) - Chamber

lnin Iskoçya kliseleri umumi heyet 
toplantısında söylediği nutukta de
miştir ki: 

"Otedenberi sarfettiğim bütün gay 
retler yalnız sulhü pamuk ipliği ile 
bağlı tutm~ğı degil, bugün milyon
larca insanın yüreklerini ezen harp 
tehlikesi korkusunu ve emniyetsizli
ğin izalesini istihdaf eylemiştir. 

he etmiyorum ki, ricalarımız işitil 
ccktir. Eğer klise, milletler arasınd 
ki münasebetlere hakim olması 1 
zım gelen esas prensıpleri milletler 
nünde izah edecek olursa her hal 
onları idare edenler de bu ulvi dU. 
gulardan mülhem olacaklar ve koı 
şularile iyi geçinmege çalışacakl8 
dır.,, 

* M ihvercüerin propagandaları 
Dün Berlinden demokrasilerin s 

anlaşma fırsatını da kaybederek iJ1 
ta siyasetine devam etmeleri hll~ 
kında yabancı gazetelere verilen t 
liğJ\r Londranın resmi mahafili t• 
rafından hayretle karşılan~ıştır. 

Çünkii ortada b·ir ihata siyase 
yoktur. Verilen bu taahhütler ve yB 
pılan bütün muahedeler ancak tec 
vüze karşıdır. Ve ancak tecavüz 
kuunda faaliyete geçecektir. Diğt 
taraftan Ingiltere hükumeti de büt 
meseleleri sulh yoluyla hal için Jıt 

zaman müzakereye hazır olduğu!! 

daima bildirmiştir. 

Fran•ız matbuatı anlaşmayı 

kati görüyor 
Paris, 26 (A.A.) - Bütün Fransıı 

gazetelerinin Londra hususi muhabir' 
leri, lngiliz - Fransız - Sovyet anlat 
masmın akdinin pek yakın olduğtırı0 

gösterir haberler vermektedir. G• 
zeteler, baş yazılannı da bu anl~ 
mıya tahsis etmekte, anlaşmad 
memnuniyetlerini izhar eyleınel<te 
ve anlaşmanın büyük ehemmiyetifl1 
tebarüz ettirmektedir. 

Sulh cephe•İncle diplomatik 
faaliyet 

Moskova, 26 (A.A.) - Sir Villişııı 
Seeds, dün Molotof tarafından kab~1 

edilmiştir. Ingıliz Büyük elçisi, si' 
nıldığına göre, Sovyet Halk komiset' 
leri meclisi reisi ve hariciye koıniStt1 

ni Ingiliz kabinesinin son kararlarıı'' 
dan haberdar etmiştir. 

Paria Türln...,e SJ~ 
nancıye l'fezarennae 

dt.~ Paris, 26 (A.A.) - Bonnet "' 
Türkiye ve Polonya büyük elçilerifl 
kabul etmiştir. 

Romanya, Macar 
Teklifini Reddetti 

Peşte, 21 (Hususi) - RomanY3 

hükumetinin, Romanyadaki Macar e
kalliyetleri hakkında Peşte hükCuııet 
ile müzakereler yapmak için vuktl · 
bulan daveti ret etmesi, Peştede çoJ: 
fena karşılanmıştır. 

* Slovak hududunda yeni hQdfselet 
r.ereyan ettiği resmen bildirilmekte ' 
dir. Bir Macar kumandanı ile jJtl 

Slovak zabiti bu hadiseler hakkıtıcl· 
tahkikat yapmakla meşguldürler. 

Baderveski Bir 
Bay9ınhk Geçirdi .. 

Nevyork, 26 (Hususi) - Bütıt!l 
dünyaca tanınmış büyük piyarıi:ıt 
Baderveski, dün bir konser verJY'e
den evvel bir baygınlık geçirmiş ol· 
duğu için konser ilga olunmuş ve 
Baderveski oteline götürülmüştür· 

Üstadın mühim bir arızaya uğt11' 
madığı anlaşılıyor. Baderveski, h•1' 
hazırda yetmiş beş yaşındadır. 

Burdurda Yeni Hastan• t 
Burdur (TAN) - Yeni memlcl<e 

hastanesinin inşaatı bitmek uzere' 
dir. Ayrı ayrı müteahhitlere verıl· 
miş olan elektrik tesisatiyle çerçe' e 
işlerinde mühim noksan1ar ~öriilt11e' 
· • b·r•j sı, ınşaatın tamamlanmasını ı 

geciktirmiştir. Bu yüzden, Nafia i~9; 
resiyle müteahhitler arasında ihtılB 
çıkmış ve meseleyi halletmek ozere 
Vekaletten bir mühendis gelmi~tir· 

Akıehirde Stadyom , 
Konya (T ANJ - Ak!:ehirde yıı!'' 

:r ıl' 
lacak stadyum için 39895 metre ı1I 
rabbalık bir istimifık 

0

olunmuştur. 
Bizim gibi bugün ağır mesuliyet

ler yükünu taşıyanlar, b~1 memleke- lJ ••••••••••••.,'' 
ti kendisini müdafaa için ı 'lahlandır-
maktan başka bir çare göremiyoruz. 
Ancak şunu da. kaydedelim ki bugün 
geçirmekte olduğumuz müşkülatı or
tadan kaldırmak için silah ve silah
lanma kafi değildir. Daha fazla yapa
rak, daha ileri gitmeliyiz ve hiç şüp-

TAN Gazetesini 

Adanada 
Bayi Hasan Fehmiden tedarik 

edebilirsiniz. 
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Diinyanın en sağlam ve en ucuz, 

M i E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul
maz. Yedek aksamı daiına mev
cuttur. MIELE makinalarınuza 

mahsus hususi yağımız ~elıni'jtir. 
Fiatı: diğer yağlardan daha ucuz
dur. Anadoluda acenta aranmalt-

tadır. 

TÜRKİYE UMUM DEPOSU: Jak ıJekalo ve S.sI İstanbulda Tahta
kale No. 51 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 
Eskişehir 
Trabzon 
Trabzon 

Bolu 
Sivas 

Taşra Satış Yerleri: 
acentamız: Yusuf Esendemir ve Oğullan 

" Ömer Başeğmez. 
" Mehmet. Sükrü, Necati Kaşıkçı. 
" Sait Akman. 
" Mutafoğlu M. Sakir Özseker. 
" Neş'et Solakoğlu. 
" Süleyman Uzı;reneci. 
,, Alanyalı Abdurrahman Şeref 
" Polathaneli kardeşler 
" Kurumahmut oğlu Hafız Salih 

,, Mehmet Yönder. 
,, Mustafa Gözüküçük. 

MUDANYA H ATT 1 
Pazar Günlerine Mahsus Gidi! • DönÜ! 
Tenzilath Tenezzüh ve Kombine Biletleri 

Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddetince geçen sene oldu
ğu gibi yalnız pazar günlerine mahsus olmak üzere gidiş - dönüş ten
zilatlı tenezzüh ve kombine biletleri satışa çıkarılmıştır. 

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

2 - Tenezzüh biletleri: İstanbul'dan Armutlu, Mudanya ve Gem
liğe gidiş - dönüş birinci mevki vapur ücreti (225), ikinci mevki 
vapur ücreti (100) kuruştur. 

Tafsilat almak isteyenlerin Karaköydeki acentalığnnıza müracaat 
etmeleri ilan olunur. Telefon: 42362. 

UM M MUDURLUGUNDEN : 
Y aptrrılacağı evvelce gazeteler le ilan edilen Beş Bin can kurtaran 

Yeleği için teklü 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 hanında A
lırn E'1tım servisinde yapılacağından isteklilerin mezkur servise mü

\ racaatları. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Ciqsi 

...__ 

Miktarı Muh. 8. % 7 .5 te
minatı 

L. K. L. K. 

Eksiltmenin 
şekli şaati 

Sönıikok 50 Ton 1137 50 85 31 Açık eksiltme 15 
ıtaden kömürü 60 " 840 - 63 - " " 16 
ıtllh. Eb'atta 400 Metre 890 - 66 75 : : 16,30 
~assı kayış il " 

I - İdaremizin Çamaltı ve Yavşan tuzlaları içm şartnameleri muci· 
hiııce yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gös
terilen usullerle satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hlzalannda gösterilmiştir. 

lII - Eksiltme 8 - VI - 939 perşenbe günü Kabataşta levazım ve mü
ba:vaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği 
ilbi kayış nümunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 
~venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (3586) 

* 
1 

- Şartname ve nümunesi muci hince ızo ton s1k1op çem'ben (.l\.a· 

l>alt Zarf) usulile eksiltmeye konmuştur. 
lI - Muhammen bedeli beher tonun sif İstanbul 123 lira hesabile 1

4760 lira, muvakkat teminatı 1107 liradır. 
lII - Eksiltme 29 - 5 - 939 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta leva

~hn şubesi müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
1 lV - Şartname ve nümune her gün sözü geçen şubeden parasız a
•tıabilir. 

V' - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 gü· 
"enrne parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
~aPalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon baş-
aıılığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3166) 

....____~-------------------------------------------------Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Şimdiye kadar Ziraat, veteriner, Orman fakültelerinden mezun olan 
talebenin diplomalan tevzi eciilece ğinden alakahlann aşağıda esaslar 
dahilinde rektörlüğe müracaatları ilan olunur. "1876,, "3511 .. 

1 - Fakülte kayıt numarası, 
2 - Açrk künüye ve soyadı, 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın iadesi, 
4 - Bir liralık damga pulu, 
5 - 4 adet vesika Iotografı, 
6 - Taahhütlü mektup için iktiza eden 12 kuruşluk posta pulu. 
7 - Açık adresleri. 

TAN ,, Toptan 
Kağıt ve Karton Satışı 

SÜMER 
SELLÜLOZ 

BANK 
SANAYİi 

MÜESSESESiNDEN: 
1939 senesi nihayetine kadar teslim edilmek üzere Müessesemize ve

rilecek siparişlerin kabulüne de başlanmıştır. Bu müddetler için tesbit 

olunan cinslerle bunlara aid fiatlar aşağıya kaydedilmiştir: 

Şrenz (bakkal) kağıdı 
130 Gr. ve yukarısı 
Şrenz (Bakkal) kağıdı 
130 Gr. dan aşağısı 
Şrenz (Sergi) Kağıdı 

Kraft ambalaj kağıdı 
40 gr. dan itibaren 
Bir taraflı sellüloz kağıdı 
40 gr. dan itibaren (beyaz) 
Bir taraflı Sellüloz kağıdı 
açık renkliler 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 gr. dan itibaren (beyaz) 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 gr. dan itibaren (sarı, 
turuncu, pembe) 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 gr. dan itibaren (mavi, yeşil) 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 gr. dan itibaren (Kırmızı) 
İkinci nevi kraft kağıdı 
(İmitasyon kraft) iyi cins mal 

Kaba beyaz mukavva (iyi mal) 
45 No. daıı itibaren 
Gri mukavva 
50 No. dan itibaren 

170 Gr. 
140 gr. 
110 gr. 

80 gr: 

60 gr. 

T. L. 

tt 

u 

,, 
u 

" 

" 
.. 
" 

" 

,, 

,, 

,, 

" 

" 
... 
" 

206.-

216.-

197.-
201.-
206.-

271.-

271.-

2~1.-

311.-

321.-

331.-

341.-

241.-

246.-

231.-

211.-

1 - Mezkur fiatlar beher ton (1000 Kg.) malın fob İzmit veya Fran

ko vagon İzmit (Fabrika) teslimi için -1.6.1939 tarihinden itibaren

muteberdir. 

2 - İstanbulda vasıta içinde vaki teslimatta ton başına dört lira ila-

ve oJunur. 

·3 - Tediye şartları ve sipariş miktarlan gibi evvelce ilan olunan 

dijer Umumi şartlarımız aynen bakidir. 

............................................. ~ 
Her Akıam Harbiyede • 

BELVU BAHÇESi 
Alaturka kısmında 

Arab Muganniye 
ve Rakkaaeai SEMtRA MUHAMME 

ve Arab hanende M U H 1 D D 1 N Ayrıca: 
MAHMURE, SUZAN, AFİTAB, MELAHAT, BİRSEN, MUKADDER 

Bayanlarla Kemani NECATİ, Kemençe ALEKO ve SOTİRİ, Piyanist 
YORGO, Klarnet ŞÜKRÜ ve ŞEREF, Cümbüş CEMAL ve ABDİ, Ka
nuni AHMET, Neyzen NİHAD, Darbukacı, HASAN TAHSİN, Okuyu
cular: YAŞAR, HAMİD, AGYAZAR, YAHYA ve MUSTAFA gibi 
Memleketimizin en namdar San'atkarlarından mürekkep 30 kişilik 
fevkalMe saz hey'etini dinleyiniz. 

~ ................................. .. , __ _ Bir Plasye Aranıyor. 

1 İyi tanınmış büyük bir Çelik fabrikasının mamulatmı piyasada sat- ı 
mak icsin ciddi çalışkan ve işten anlar bir plasiyeye ihtiyaç vardır. Re
ferans verilerek 1055 No. lu Posta kutusuna tahriren müracaat ediniz. 

., MEMUR ALINACAK 
TÜRKİYE DEMiR VE ÇELiK 

Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 
• Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edilmek üzere 

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

Secme İmtihan; 12 Haziran. 939 Pazartesi günü saat 10 da Anka~a
da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank Is
tanbul Şubesinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank 
Umuıni Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla 
alacakları matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevaplan
dırmaları ve icap eden vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de ek
liyerek 10.6.939 tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şube
si Mudürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevini ikmal 
edenler, Büro işlerine vakıf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi
lecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin 
edilecektir. 

KA YlP - Samatya nüfus müdür
lüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan bük 
mü yoktur. 1331 doğumlu Hüsnü oğ
lu Ethem Hüsnü. 

Fennt 
SONNETCl 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşiktaş 
Erip Apartmanı, 
Tel: 44395 Ev, Suad 

i/11111- Z 1 L E ____ , ye Ak Kurt S. N. l'i 

İsa Bilgin 
Bütün mektep kitaptan, kırta
siye levazımı, gazete ve mec

mua satış yeri 

Dr. HAFI? CFMAl 
Pazardan tnaad:ı saat (14.30 dan 13 e 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Dl-
1 vanyolu No. 104. 

n 

~---Perakende----,-. 

Ambalai Kağıdı ve Karton Satışı 

SÜMER 
SELLÜLOZ 

BANK 
SANAYİİ 

M Ü E S S E S E S 1. N D E N : 
Müessesemiz, 1.6.1939 tarihinden itibaren, perakende ambalaj ka

ğıtlariyle karton satışı yapmak üzere, Yemişte vapur iskelesi yanında 

28-36 No. larda bir satış yeri açmıştır. 

1 - Burada satılacak olan kağıt ve kartonlarla bunlara ait fiatlar 
aşağıya kaydedilmiştir: 

Şrenz (bakkal) kağıdı 

130 gr. ve yukarısı 

Şrenz (bakkal) kağıdı 

130 gr. dan aşağısı 

Kraft ambalaj kağıdı 

40 gr. dan itibaren 

Bir taraflı sellüloz kağıdı 

40 gr. dan itibaren (beyaz) 

İki taraflı sellüloz kağıdı 

50 gr. dan itibaren {beyaz) 

İki taraflı sellüloz kağıdı 

50 gr. dan itibaren (sarı) 

turuncu, pembe) 

İki taraflı sellüloz kağıdı 

50 gr. dan itibaren (mavi, yeşil) 

İki taraflı sellÜloz kağıdı 
50 gr. dan itibaren (Kırmızı) 

İkinci nevi kraft kağıdı 
(İmitasyon kraft) iyi cin! 

Kaba beyaz mukavva (iyi mal) 

45 No. dan itibaren 

Gri mukavva 

50 No. dan itibaren 

Kilosu 22.50 kuruş 

"' 41 ... 23.50 ,, 
" 

.... 28.50 .... ,, " 

,., 28.50 ,, 
"'! ... 33 . ...:. ,, 

" 
,,.. 

34.---: ,, 
" 

" 35.~ " 
... 36.-=> ,... 
" " 

80 gr: 
" 25.50 

60 gr. 
, 

26.50 ,, 

24 kiloluk paketi 595 kuruş 

24 kiloluk paketi 545 ,, 
2 - Bu fiyatlar malın kapı önünde arabaya veya iskelesinde kayığa 

t~slimi için muteberdir. 

3 - Asgari satış miktarı kağıtlarda bir balya ve kartonlarda bir pa
kettir. 

4 - Bir nevi üzerinden iki ton ve daha fazla mübayaada buluna 

caklora yukardaki fiatlardan yüzde iki bir tenzilat yapılacaktır. 

5 - Sstış yerinin telefon numarası 21539 dur. 

~---------------------~ ~ .................................... ~ 
50 lirahk 
Bir Elbiseyi 
Ter Mahve
debilir. 
Terin ıalattığı 
elbise kısa 
bir zamanda 
harap olmağa 
mahkumdur. 
Terki bindeki 
tuzlu madde
lerden dolayı 
ter, bilhassa 
ipekli kumaf
ları bozar, 
Elbise ve iç 
çam~ırlannızı 

tere karfı muhafaza etmek için 
SUDORONO --~ ....................................................................................................................................... _ • 

f 
Dl KKAT: "Sudorono Pertev .. teri, kesmez, sa· t 

lPERTEV dece mecrasını değl9tirlr. eundan dolayı vucuda t 
KuJJ hiç bir fenalıöı yoktur. t 

anınız ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1 

'SAGLIGINIZI 
KORllYIJNUZ: 

.l!;n noş ve tabif meyva usare
erinden yapılmı~tır 

Taklit Pdilmeın kabl1 olma · 
yan bir fen harikasıdır. 
İNGİLİZ ı<ANZUK ECZANESi 

BEYO<"'H.U tSTANBUL 

1 

Baker Ayakkabları 
Rahat ve sağlamdır. 

Bu ayakkabları almakla iktı
sat etmiş olacaksımz. Hali ha
zırda yerli ve ecnebi malı zen-

gin çeşitlerimiz varCır. Geliniz, 
görünüz ve intihap ediniz. 

S E BOR 1 N _, 
Yüzdeki her nev'i sivilceler ile 1 
baştaki kepek, kaşıntıyı kat'i
yen geçirir. Saç dökülmesine 

mani olur. Eczanelerde bulunur. 

KAYIP - 19 l 5 senesinde Emirgan 

erkek rüştiyesinden aldığını şehadet

nameyi kaybettim. Yenisini alaca

ğımdan hükmü yoktur 35 numarada 

kayıtlı Hacı Yusuf zade Mehmet Ali. 

KAYIP - Kurkuteli· Ziraat Ban-

kasından aldığım 114 numaralı ta.car 

ru! cüzdanımı kaybcttım. Yenisini a-

lacağıtndan eskisinin hiikmii yoktur. 

Kurkuteli merkez jandarma birliğin
de Vehbi Yeşil. 
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R • 
MOTOSiKLETLEki 

lktısadi, randımanlı ve fazla kullanışh 
bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSİKLETİNi 
• :Tercihen 

isteyiniz. 

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFlFLIGI ve bilhassa UCUZLUGU 
" Jle PIYASAMIZDA büyük rağbet kazanan 

B A U E R 
1939 model BİSİKLET ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 
En müı.külpesend biniciyi 

bile memnun eder. 

Hakiki 

BAUER 
Mamulatını yalnız, 

Türkiye Umumi 

Vekili: 
İstanbul, Beyoğlu 
İstiklal caddesi 

No. 30 - 34 

Kuı ~ v.s. 

T.EDAVi EDE.Ti 

M. M. Vekaletinden : 
1 - M. M. Vekaleti inşaat şubesi emrinde çalıştırılmak üzere biri 

elektrik \'e kalörifer diğeri inşaat mühendisi olmak üzere iki mühendis, 
ıki yuksek mimar ve iki sürveyyan ile hariçteki korlar emrinde çalış
tırılmak üzere yedi yüksek mimar alınacaktır. 

T. A. Ş. de 

,_- Saç bakımı 
1 Güzellii'in en birinci şartı. 

1 ~~!!:~~. ~!~~'!!ın, •davi eden tesiri mücerrep bır 
ıliçtır. 

-- Fırsattan istifade 
Müzayede ile Fevkalade 

EŞYA SATIŞI 

2 - Mühendis, yüksek mimarlar ve süreveyyanlara tesbit edilmiş ı•••• TECRÜBE 
kadro dahilinde ücretleri verilecektir. Kapilin ilacının saç dl>kulme 

3 - Taliplerin M. M. V. İnşaat şubesine bizzat veya istida ile mü- sine karşı kat'i tesirim i'ipat et-
racaatları. miştir. Her eczanede bulunur 

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

- BASUR ÇEKENLER_, 

1 
Kolay defi tabii etmek için 1 

günde 1 - 2 adet KİSSİNGA 
hapı almalıdır. Her eczanede 

' bulunur. 1 
"• Dr. HORHORUNI •• I - İki seneden evvel ayrılmıyacağına dair taahhüt senedi. 

"3563,, 1 Hastıılannı aksama kadar Slrke- 1 
~=========~=============== cl~naO~p~d~~~e-

1 
Sahibi ve Neıriyat Müdürü Halil L6tfU DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve ı,.,,.... ... ı,,..ıp tedavi eder. • 

Neıriyat T. L. Ş. Basddıtı yer TAN Matbaası Telefon: 241S1 

"1020,, 

1959 
71Wdeü 

, 

WestineJıouse 
# . . ,,. . 

RMERIKR HUKUME.TI 
11ESftEN İNTİHAB TARAFINDAN 

EDİLEN BUZ DDLABIDIR 
€R60 
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PIUtD~Rlll UHlflfll"fjfHfflfUL 
UllU!I lfÜllEiJ'ili &; U• 1..1 P.11.11/Ull-Telef. ""ô/G 

................................... ' 
Bütün Ada çamlarmm ve lavanta c;ic;eklerinin 

sıhhi kokularmı terkibinde saklayan 

V E N U S Ç A M · Kolonyası 

GÜNÜN EN MOHIM KITAPLARI 
Hüseyin Cahit Yalçın: CiHAN HARBiNiN ŞARKA AID KAYNAK
LARI 75 Kr. Galip Kemali Söylemezoğlu: iNSAN VE TOTALiTER 
DEVLET, 50 Kr. Faik Sabri Duran: iNSANLAR ALEMi. :150 RES
Mi iHTiVA EDER, 150 Kr. Falih Rıfkı: TAYMIS KIYILARI 60 Kr. 
Abdülhek Hamit: MAKBER, 50 Kr. • Jül Vem: AY ETRAFINDA 
SEYAHAT, 50 Kr. - Jül Vem: ARZ'DAN AY'A SEYAHAT, 30 Kr. -
Mithnt Tuncel: TERCUME NASIL YAPILIR, 25 Kr •• M. Behçet Ya
zar: EDEBiYATÇILARIMIZ VE TURK EDEBiYATI, 150 Kr. - Ha
lit Fahri Ozansoy: EDEBiYATÇILARIMIZ GEÇiYOR, 50 KT. - Mit-
hat Sadullah Sender: TATBiKATLI GRAMER, ORTAMEKTEPLE- l 
RİN BiR VE IKJNCI SINIFLARI iÇiN BEHERi 50 Kr. 

Kanaat Kitabevi ______ _. 
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