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HALK GAZETESi 

ÇO C UK ANSiKL OPE DiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinln en kuvvetli yar. 

dımcısı, çoc$n en zenrin kütüphanesidir. Çocuğunu se

ven her babanın yavrusun:a. verebileceği en güı:el hediye. 

d.lio Müessesemiz tarafından neşredilm!~. Evinizde bir 

tane bulundurunU%. 

Parti Nizamnamesindeki Tadilit: 
Müstakil Grupa Seçilecek 21 rBa~v~k~lette~~: 

P . M b M.. k.I : Değzşzklzk Yok artı e usu, usta 1 Ankara,21(A.A.)- Başvekalettentebliğeclilmiştir: 
. 1 Hükumette iki Vekilin değipneri münaıebetile bir lıtan-

8 e H e e e T ki d bul gazetui Başvekalette tebeddül olmak ihtimalinden bah-

ır uvıyet aşı yaca ar ır 1 ::~;~;~~~~~i~:;;.::i:::~Q~;b~~L::~!v:ö~::~:i=;:~ 
Berlinin 
Yeni Bir 
Falsosu 

1 

~ 

~ r m a n y a d a tatisildeki 
1"iirk talebesine karıı çok 
fena muameleler yapıl· 
dığını duyuyoruz. Biz bu· 
1111, iç+imat bir terbiyesiz· 
lik değil, siyasf bir bece
riksizlik sayıyoruz ve Ber
linin klCisik falsolardan 
ayrllamıyan diplomatla· 
rından tertip bekliyoruz. 

Y azan: Aka Gündüz 

1 ster Kayzer devrinde ol -
sun, ister Stresman'ın im-

1 

Başvekil R elik Saydam 

d~layldlr. Bu tebeddül, Parti ve hiikamet teşkilatının ahenk 

G d B • l' J ve vifak içinde vazife değiştirmelerinclen başka bir fey değilrupun Q ır uare 1 dir. Bu ıebeple de Ba,vekalette bir değişiklik ihtimalinin aalı 
ı 1 ve sebebi yoktur. 1 

Heyeti ve JjJir Reis ~ ~- =--

Vekili Bulunacak ~ 
Parti Mebuslarmın Yapabilecekleri. işl er ve Partili 

Gazetecilerin Riayet Edecekleri Başl ıca Esaslar 

T esbit Edildi, Parti Sekreteri Kabineye Girecek 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden) - Halk Partisi nizam

namesinde yapılncak tadilata ait teklifler, umumi başkanlık 
divanınm da tasvibinden geçerek kati şeklini almıştır. Bu tek
liflere göre, Cümhuriyet Halk Partisinin keneli içinde daha ge
niş şekilde tenkit ve mürakabe yapabilmesi maksadiyle bir 
Parti müstakil grnpu teşkil edilmektedir. Bunun için, Partili 
mebuslardan Kurultay Umumi heyetince seçilen 21 kişi· mec
lis iç1nde müstakil bir hüviyet taşıyacaklar, fakat grup müza-
lr.q,..010 ... il'.?A""drnHt~ l.*:'~ .bP,yan edeznivec.ekler ve reve iştirak et
mıyeceKJer ır. Mustakıı grup, kendı azası arasında toplantı-
lar yapacak, üç kl~ilik bir idare heyeti bulunacaktır. Grupun 
reisi, Partinin değişmez başkanıdır. Reis vekilliğini, grup aza-

Münakalat Vekili 
A li Çetin kaya 

T iccıret Vekili 
. C e.zmi Erfİn 

.. n, ist~r ·bugÜnkü disipİinli gÖ
~nen başıbozuk devirde olsun, 
Q e:lin; beynelmilel siyasette 
~a;:na falsolu ve beceriksiz ha-

.ıs:et etmiştir. 

~h ll~nci sınıftan olduğunu kendi 
bil llıın ettiği en büyük diplomatları 
l' e, !llesela Von Papen bile, bu çap
ttı~ siyasetten kendini kurtarama
t;ı aktadır. Berlin, Osmanlı impara -
t~luğu ile yaptığı bozuk düzen itti
liğ· ta hile (1914-1918) bu beceriksiz
lt· ın Çok defalar bizimle ve o zaman
~ lı~sl_arla anlaşmazlıklarında gös -

lt~ştır. İst~b~ld~, ~öllerde ve 
~:ıslarda sungu sunguye gelişle -
~ ll1 sebeplerinden başta geleni 

lngiliz - Fransız Kat'i 
Teklifine Ait Proje 

Molotof' a Tevdi Edildi 

sı arasından onun tayin edeceği zat 
yapacaktır. 

Hariciye V ekilimiz mühim 
beyanatta bulunacak 

Beşinci Parti Kurultayı, pazarte-
si günü fevkalade toplantılanna baş
layacaktır. Bütün Vekiller, Kurul -
tayda kendi Vekaletlerine ait işler ü
zerinde P arti bakımından izahat ve
receklerdir. Bu arada Hariciye Veki-

Münakalat ve Ticaret 
Vekaletleri Bütçeleri 
Mecliste Kabul Edildi 

beceriksizliktir. 

M. Cemiyeti Mahafili, Türk • lngiliz ittifakını 

Sulh Anlaşmalarının Anahtarı Addediyor 

tu :S.e~lin diplomatı, kendisini oldu
~ gıbı görse dünyada mesele kal -
it az; ne tuhaftır ki, daima ve dalına 
~~~<i~ini başkalarından üstün gör -
~ tıştiir. Ve bu yüzdendir ki bütün 
biı"alarını - hatta haklı olduklarını 

~ ' kaybetmiştir. 

llll Son zamanlarda Roma ile her na
e~a ~irlik olup dünyayı ikiye pay 
de ege kalkışma davasını da bu yüz-
8i-y"tl. kaybetmedi mi? Şimdi yeni bir 
'tu as~ falsoya başladığı~ıı görüyoruz: 
b1U::1Yenin İngilizlerle, Fransızlarla. 
~a ssa Sovyetlerle, iyi anlaşma 
~l~~ının hiddetini Türk mektep 

esınden çıkarıyor. •·~ 

J\. ldı~~mız haberlere göre, ki, hiç 
.\ını bırısi yalan ve yanlış değildir, 
taı ba.nyada tahsilde bulunan Türk e e . 

Sovyet Sefiri Maiski, son toplantı için Cenevrede iken 

lerq sıne karşı çok fena muamele-
e hulunulmağa başlanmış. 

değj~iz .bunu içtimai bir terbiyesizlik 
t'\ı.z ' ~~Yasi bir beceriksizlik sayıyo -
hir ·h Ç~nkü biliyoruz ki, Almanya 
bi~ akiki ilim, teknik ve medeni ter
leıt e .ınernleketidir. Böyle bir mem -
~11:tın halkı; kendi ilminden, tekni
de tn, 'tlledeni terbiyesinden istifa -
ltöt~ l'nek için gelenlere hiç bir zaman 
ta., 

0 
~~aınele etmez Bunu yapsa yap 

füe Yiiksek memleketi pençesine ge
~ıı.p 11 

bir takım soysuz politikacılar 
<lel'~r. Bertin devleti, bunun önüne 
~y al geçebilir. Ve geçerse iyi bir 
lti § Yaprnış olur. Bu iyi işi Berlinde
ltarş~:lerden bekleyebiliriz. Bizim de 
~~ ık olarak yapacak haklı işleri-

Vardır:: Mesela: 
(Son.u. Sa.: 6, Sü: J de) 

' 

Paktın esas macldesi 
Matin gazetesinin muhabirine gö

re, üç devlet arasında yapılacak kar
şılıklı yardım paktı bahsinde Mosko
vaya bildirilen Fransız - Ingiliz tek
liflerinin esası, şu fıkra ile Sovyet
ler Bittiğinden yardım talep etmek 
hakkını verecektir. 

Bu üç d~vletten herhangi birisi 

bu davete icabettiği zaman diğer iki 
devlet de otomatik surette harekete 
geçecekir." 

Bundan başka, İngiltere. Sovyet
ler Birliğinin arzusunu tatmin için, 
Baltık devletlerini, yani Litvanya, 
Letonya Estonyayı sebepsiz her türlü 

(Sonu S'I.: 6, Sü: 4 de) 

~----

1 Kral - Karol Dün- 1 

1 
Bükreşten Ayf".ddı 

1 

Bükreş, 27 ( A. A.) -
Kral, saat 20 de Bükreşten 
ayrılmıştır. Nereye gittiği 

l2::~~ğildir. _ I 
- ----

limiz de söz alacak, partililere geçen 
kongreden bugiine kadar olan harici 
meseleler ve son siyasi vaziyet hak • 
kında izahat verecektir. Hariciye Ve
kilimidn bayanatı sırasında bazı iyi 
sürprizler yapması ihtimali olduğu i
çin, Şükrü Saracoğlunun bu izaha -
tına şimdiden büyük bir ehemmiyet 
atfediliyor. 

Parti nizamnamesinde 
yapılacak tacliller 

Ankara, 27 (A. A.) - Cümhuti -

1 yet Halk partisinin Beşinci Büyük 
Kurultayının tasvibine arzedilcek o
lan nizamname tadilatı şunlardır: 

1. Nizamname değişmez Genel 
Başkan vekilliği hakkındaki hüküm 
eksik olduğundan bu kısma yeniden 
bir madde halinde şu hüküm kon -
muştur: 

"Değişmez genel başkan , Partili 
mebuslarda n birini G. Başkan ve 
kili tayin eder. Gene] başkan ve
kilinin vazife ve salahiyeti de -
ğişmez genci başkan tarafından 
tesbit olunur. Genel başkan veki -
linin değişmesi kendi istifası ile 
veya genel başkan tarafından ve
killiğe bir başka zatın tayini ile 
vuk ubulur ." 
Yine bu kısma hükumetle Parti 

çalışmalarında daha sıkı ve yakın bir 
ilgi temini için (parti genel sekrete -
rinin kabine içtimalarına iştirakini 
temin edici hüküm konmuştur). 

2. Nizamnamenin üçüncü kısmı
nın Büyük Kurultaya ait maddesi u
fak bir vuzuh ilavesi ile şu şekli al
mıştır: 

" Büyük K urultay dört yı1da bir 
değişmez genel başkanın göstere
ceği yer ve bildireceği tarih te top
lanır. Değişmez genel başkan lü
zum görürse Biiyük Kurultayı da-

(Sorı.u Sa: 6, Sü: 5 de) 

Ali Çetinkaya ve Cezmi Erçin 
Ayrı Ayrı Beyanatta Bulundular 

Ankara, 27 (Tan Muhabirinden) - Bugün Büyük Mil
let l\focHsi, sabah saat onda toplandı. Münakalat ve Ticaret 
Vekaletleri bütçeleri müzakere ve kabul edildi. Bu arada, bir 
çok mebuslar söı; alarak muhtelif meseleler üzerinde dilek ve 
temennilerde bulundular. Münakalat Vekili Ali Çetinkaya ve 
Ticaret Vekili Cezmi Erçin. bu dileklere karşı cevaplar vererek 
VekaJcHE:-rinin her mevzua ait hareket tarzı üzerinde geniş 
beyanaıtn bulunduJar. 

Bonnet 
i zahat 
Verdi: 

- [ Münakalat bütçesi gôrüşü!ür-
ken Ruşeni Baykır kürsüye gel
di. medeni memleketlerde otomatik 
telefonun gördüğü işleri, telefonsuz 
memleketlerde halkın çektiği sıkın

tıları anlattı. Büyük şehirlerde bu
na mutlak ihtiyaç hasıl olduğunu i
lave ederek Münakalat Vekilinden 
bu işe ehemmiyet verilmesini rica 
etti. 

Türkiye il e Fransa 

Ara~ndaki Müzakereler 

Bitirilmek Üzere 
Paris, 27 (Hususi) - Nazırlar 

Meclisi, bu sabah toplanmış ve hari
ci meseleler hakkında Hariciye Na
zırı M. Bonnet'nin izahatını dinle-
miştir. Bu münasebetle gazetelere 
verilen tebliğde, Bonnet'nin Nazırlar 
Meclisinde Türkiye - Fransa müza
kerelerinin "son derece memnuni
yet verici bir şekilde inkişaf ettiği

ni" anlattığı kaydedildikten sonra 
şöyle deniliyor: 

"Hariciye Nazırı, Tiirkiye ile 
yapılan müzakerelerin ve Sancak 

(Sonu Sa: 6, Sii. 6 da) 

Deniz işleri iyi yürümüyor 
Berç Türker, bizde iyi yüriimiyen 

bir deniz işleri olduğunu söyliyerek 
bu işi idare edenlerin maalesef çok 
idaresiz olduklarını beyan etti ve: 

- Almanyaya vapur sipariş etti
ler, Almanlar bizim idarecilerimizin 
bu işlerden anlamadığını görünce 
onları kafese koydular. Çok rica e
diyoruz, bundan böyle vapurları a
lacak ve sipariş edecek kimselerin 
bu işlere olan bilgisi ve görgüsü tam 
olsun, dedi. 

Ticaret Vekaleti teıkilatı , 
Bundan sonra Ticaret Vekaleti 

teşkilat kanunu layihası rnüznkere 
ve kabul olundu. Bütçe kanunu mü
zakeresi sırasında Nuri Aydrn ko
misyoncuların incir müstahsillerini 
soyduklarını, bu haksız muameleye 

(Sonu: Sn. ~. sii. 1 ) 
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PENCEREMDEN 

Bir Sanat 
Köşesi 

Yazan: M. Turhan TAN 
-· U sküdar Kız Enstitüsünün bir 

kaç yıldanberi dikkate ve tak
dire değer bir ilerleyişle tekamül 
merhalelerinin birinden diğerine aş· 
tığını şundan, bundan duyup müfte· 
bir oluyordum. Fakat hugiinc kadar 
fırsat el\'ermediği için o sanat e'•inl 
ziyaret edememiştim. Dün, Enstitü -
niin Özel beşinci sıruf talebesinden 
lUtufkar bir kağıt aldım. Beni, defi
lelerine da,·ct ediyorlardı. 

Samimi bir tahassüriin şifasını 
da vaad eden bu nazik davete tabi
atlylc icabet ettim, güzide bir kala
balık arasında yer alarak tek bir sı
nıf talebesinin iğne \'e makasla VÜ· 

cude getirdikleri nefis eserleri alkış
laya alkışlaya seyrettim. 

Kürk mantolar, çay kıyafetleri, 

)lazlıklar, sabahlıklar, suvare ropla -
rı, hatta plaj pijamaları talebenin 
üstlerinde renk renk teakup ettikçe 
içime birbirinden tatlı bedii bir şu -
nıp dökiilüyormuş gibi neşe ve heye
can duyuyordum. 

TAN 28 - 5 - 939 

Beni bahtiyar bir uyanıklıkla bu 
temaşanın hazzı içinde düşünceden 

düşünceye sevkeden şey, bize göste
rilen elbiselerin çeşit çeşit güzellik
leri değildi. Gerçi bunlann her bi -
rinde iğnenin ressam fırçasına inkı
lap ettiğini, bir dikişin hazan bir na
kış ve bir nakşın bir yazı gibi mana
laştığını görüyorduk. Lakin başka 

yerlerde de bunlann benzerlerini 
görmek mümkündü. Ben bütün bu 
işlerde ,.e işlemelerde Türk kızının 

parmağına tabiatin taktığı büyük ka
biliyet nişanesini görerek mütehey -
yiç oluyordum. O Türk kızı ki birkaç 
yüz sene evvel dünyanın en zarif na
kışlannı gözünün zoru ile vücude ge
tirirken sonralan hlç bir şey bilmez 

V•küdar Kız Sanat En•titü•ünden bu yıl diploma alan mezunlar, kendi dik- ı 
tikleri e•vaplan, tuvaletleri, davetlilere teşhir etmiflerdir, Davetliler, kendi 
eıerlerini, birer canlı m~del mahareti ve zaraletile teşhir eden talebelerin üze· 

rindeki fık e•vapları, tuvaletleri, büyük bir takdir ve zevkle •eyretmişlerclir• 
Reıimde bu defileden iki intıba 2örülmektedir. 

Orta mektep 
Muallimliği 

imtihanı 
=--o

imtihana 19 Haziran.da 

Şehirde Süt Satışları 
Kiğıt Şişelerle Yapılacak 

Mütehassıs izahat Verdi 
İstanbulun süt işini tetkik etmek- gayrimeşru kurlara artık nihayet kit te ya civar kazalardan ithal edi-bir hale getirilmek istenmişti. On B b h i d 

u sene on eş az ran an son.ra le meşgul olan heyet mesaisini ik - vermek icabedecektir. lir, yahut da yeniden inek tedarik e. 
beş, sadece on beş sene, onun parma- l ak l rt kt 11 

yapı ac 0 an ° a me ep mua ım mal etmek üzeredir. Heyete riyaset Meydana getirilmek istenilen or- dilir. Sütlerin santrallere cemi, pastö 
ğındaki sihrin yine feyyaz bir hale u . rv· . tih l . t• 

m avın ıgı 1~ an annın .. ıcra sµre. ı etmekte olan sütçülük mütehassısı ganizsayon bilhassa müstahsil için rize ettikten sonra süt tevzii ve saire 
l'Clmesine kafi geldi ve ortaya işte hakkında l k d M f 

.. n verı en arar un aarı profesör Lihtenber.ıı:en dün .k k karlı nlasaktıfı J;tıınl.2.r .Rıssedar ~ıR:'i'. a-=.M talimatname O...:hazır-blr etlnl ıuakiidaır la& EnaütU·"-"'· ... .,_._.._.l!I .... ___.._..._., - ~uıu~u uu ıuu11CflT1nuuze-ııı:=tXllm::T-;t~i":lr~ı.>U Tg<n aı~-yonu ;ııntx"1;; 'n;,-o « 

gördiiğünıiiz sanat köşeleri ~ıktı. rara göre orta tedrisat muallim mu-ı etrafında şu izahatı vermiştir: debile<:eklerdir. Mütehassıs, muharririmizin, süt 
•,: avinliği imtihanlarına on dokuz hazi- "- İstanbulun süt işini tetkik Bizim, müstahsil elindeki inekle- fiyatlarının artıp artmıyacağı hak • 

l>cfile bittikten ve o sınıf mualli- ran pazartesi ~~~ ~at 9,5 ta b~şla- ve şehir halkının sıhhi şeraiti haiz ri organizasyon namına satın ·almayı kındaki sorgusuna da şöyle cevap 
mi bayan Mevhibeye tebriklerimiz nacaktır. İlk gunu Türkçe muallım - süt içebilmesinin mütevakkıf olduğu teklif ettiğimiz hakkında bir gazetı.- vermiştir: 
sunuldu~tan .. s~~~a Enstitünün. ~k liği tahriri imtihanla.:• .!apılacaktır. şartlan araştırmağa vali ve belediye de görülen havadis doğru değildir. "- Süt fiyatlarını, herhalde bu-
kıymetlı mudurü bayan Nükehn 20 haziran salı gunu coğrafya ve reisi Lütfi Kırdar tarafından memur Böyle bir düşüncemiz yoktur. günkünden aşağı düşürmek mümkün 
nezaketlerinden istifade ederek mü - tarih, 22 haziranda fizik, kimya ve edildiğimiz zaman, bize verilen ma- Bu işin bu şekilde santralize edil- olmıyacaktır. Fakat içindeki ecnebi 
essesenln atelyelerfni, liboratuvarla- tabiat bilgisi imtihanlarına ayni sa- teryal yalnız, İstanbul süt müstahsil- mcsinin tevziatm gecikmesine sebep mevaddı ve su mıktannı hesap eder· 
nnı gezdim, büyiik bir nizama ve in- atte başlanılacaktır. lerinin ellerindeki hayvan adedinden olacağı mütaleası da varit değildir. sek iyi vasıflı. sütü bugünkü fiyatla 
tizama şahit oldum. Özel beşinci sı- 21 haziran çarşamba günü öğle - ibaretti. Bu itibarla tetkikatımıza e- Yapacağımız teşkilatla tevziatrn ucuz içeceğiz dernektir .•. 
nıfın tertip ettiği büfenin zenglnliii den sonra saat 14,30 da matematik sas te"'"il edecek malUmatı, ayn ayrı en kısa bir. znmanda yapılması imka-

d k • bed'" ı k 'i"' ONlVERSITEDE : ve rengfnliği de müessese e ı ıı tahriri imtihanlanna baş anaca tır. ve kısmen mahallerinde dolaşıp ica- nı elde cdılecektir. 
ve terbiyevi servetle mütenasipti. Bu imtihanlarda sorulacak sual - bedenlerle temas etmek suretile top- Müstahsil sütünü kuracağımız 

Oradan çok tatlı intibalarla ayrı - ler Maarif Vekaleti tarafından gön- lamağa çalıştık. Bu sebepten dolayı- merkezlere bırnkncak ve bedelini de Rektör Geldi 
ltrken ve iskeleye doğru yürürken derilecek ve imtihan günü zarflar a- dır ki tetkikatımız biraz uzun sür _ derhal alacaktır. Sütleri toplayan ;::,orya Üniversitesinin yıldönümü 
Mihrimah camii minaresinin üstün - çılarak tahriri imtihana girecek mu- dü. Maamafih işimizi bltirmiş bulu- merkezler bunları pastörize ettikten merasiminde İstanbul Üniversitesini 
den mimar Sinanın ruhunu, müesse- allimlere tebliğ edilecektir. Bu imti- nuyoruz. Bir iki gün sonra raporu~ sonra kağıt şişelere koyarak derhal t~msilen bulunan Rektör Cemil Bil
sedeki sanatkarlık kabiliyetlerini ~an~a muvaffak olacakların şifahi muzu hazırlayacağız. Şimdi elimiz _ ve süratle tevzi edeceklerdir. sel şehrimize dönmüştür. Rektör ken 
seyreder ve selamlar, bir vaziyette ımtıhanlan .da on. beş ağust?s.~a .. An- deki hesapları toplamak ve maliyet 1stanbulda cam şişelerle su satıl- disiyle görüşen bir arkadaşımıza : 
gördüğümü sanıyorum. karada Gazı Terbıye Enstıtusundc fiyatlarını tesbit etmekle meşgulüz. ması, bu şişelerin maliyet fiyatını Beynelmilel bir mahiyet arzeden, 

MOTEFERRIK: 

Enverin Çocukları 

yapılacaktır. Evvela şunu söyliyeyim ki, tetkika - oldukça yükseltmiştir. Bundan baş - yıldönümünün çok parlak bir suret-
----o- tımız sırasında monopol şekli kati - ka cam şişelerle tevziat işi de güç ola te kutlandığını, merasimin birinci gü 

Hasat Erken Başladı yen mevzuu bahis olmamıştır. Tetki- caktır. İzmit kağıt fabrikası ile te _ nü İstanbul Ün~ver~itesi namına res-
Bir müddettenberi devam eden katımız sırasında biz şu üç noktayı e- mas ederek kağıt şişe imalini temin mi ma~iyette bır hıtab~e bulundu -

yağmursuzluk yüzünden bazı mınta- sas tuttuk: ettik. Bu şişelerin üzerinde kendile- ğunu soylemiş ve çok iyı ve memnun 
kalarda hasat erken başlamıştır. Ev- 1 - Temiz ve sıhhi süt teminile rine mahsus kapaklar da vardır. Bir intıbalarla Sofyadan aynldığını ila · 
velki gün İstanbul, Trakya, Kocaeli, halkı memnun etmek, şişenin kapağı diğerine uymaz. Her ve etmiştir. 
Eskişehir mıntakalarına yağmur yağ- 2 _Müstahsilin sütü daha iyi şe- isteyen bunlan alıp istediği şekilde imtihanlara Baılandı 
mıştır. Bununla beraber yağış fazla rait altında ve kolaylıkla satabilme- ve istediği yere götürebilir. Çünkü Hukuk ve İktısat fakültelerinde 

Beş Kişilik 

Bir Hırsız 
Şebekesi 

-<>-

ikinci Şube 

Meydana Çıkardı 
İkinci şube memurları , hayli zs 

mandanberi, 1stanbulun bilhassa /. 
nadolu yak.asında çalışan mühim 

hırsız şebekes~in~ill'.d~ijf!n~~~~~~~ 
Ş"ebelte, Hasan, Mustafa, Ali, 

rahim ve Mustafa oğlu Hasan is" 
lerinde beş gençten müteşekkildir. 

Bunlar Kadıköy, Feneryolu, GO 
tepe ve KıZ1ltopraktaki bir çok kÖ 

lere girip külliyetli eşya aşırmışıar 
dır. Dün çaldıkları eşyalardan lı 
kısmını satmak üzere 1stanbula g 
tiren hırsızlar memurlar tarafınd 
takip edilmiş ve satarlarken yakB 
}anmışlardır. Doğruca emniyet rnO 
düdüğüne getirilen çete efradı suçl 
nnı itiraf etmişler ve çaldıkları eŞ 
yaların yerlerini göstermişlerdir. 

Eşyalardan bir kısmı sahipleri 
iade edilmiştir. Suçlular pazart 
günü adliyeye teslim olunacaklard 

---~o,----

Orta Tedrisat Umum 
Müdürlüğü. 

Orta Tedrisat Umum Müdürliil 
nü vekaleten idare etmekte ol 
Hayri Ardıç bu vazifeye asaleten t 
yin edilmiştir. Hayri Ardıç Alma!\ 
yada tahsil görmüş, kıymetli bir t 
biiye muallimidir. 

inhisarlar Müdürü 
Ankara, (TAN) - Anneleri sakit 

hanedan azasından Naciye Sultan i
le birlikte Avrupada bulunmakta o
lan merhum Enver paşanın kızı Ma
hipeyker ile kardeşlerinin ve kardeş 
çocuğu Humeyranın Türkiyeye av -
detlerine müsaade veren kanun layi
hası hükumetçe Büyük Millet Mecli
sine verilmiştir. 

olmadığından ihtiyaç tamamlanma - sini temin etmek. kınlmak tehlikesi de yoktur. eleme imtihanlan dün başlamıştır. 
mıştır. Orta Anadolu yaylası mınta- 3 _ Tevzi işiyle meşgul olanla _ Şimdi meşgul olduğumuz başlıca Hukuk fakültesinin bütün sınıfları 
kasına da bir mıktar yağmur yağmış- rın, yine bu işle meşgul olmaları im- nokta bu üç santralın maliyetini tes- birinci eleme dersi olan medeni hu -

İnhisarlar Umum Müdürü rnO 
hendis Adnan Halet Taşpınar ile :r1'1 

kirat muamelat şubesi müdürü "e 
dare raportörü İhsan Arif dün al< 
şamki trenle Ankaraya hareket et 
mişlerdir. Mumaileyh. C, H. P. J( 
rultayında İnhisarlar etrafında tel 
beden izahatı verdikten sonra dön 

tır. Ekinlerin bu yağmurlardan isti- kanlarını hazırlamak. bit etmekten ibarettir. Bu nokayı da k~tan imtihan olmuşlardır.· İktısat 
fade ettiği anlaşılmaktadır b. fa~ltesi birinci sınıfı medeni hu -· Biz bu gayeye doğru giderken a· tes ıt ettikten sonra raporumuzu ve-

T rf• Ed Adi• ·ı -· İ b ld k. h ı rd kuk, ikinci sınıf sosyoloJ·i, üçüncü sı-e ı en ıyecı er rada, gayrimeşru istifade elde etmek recegız. stan u a ı ayvan a an cektir. 
En büyüğü 1914 doğumlu olan 

bu çocukların evlenme çağına gelmiş 
olmalan kanun layihasının esbabı 

mucibe mazbatasında zikredilmekte-

· t"h l edil k ı ··t mıkt · nıfı (para, kredi, doktrin) derslerin-İstanbul adliyesinde terfi ve nak- isteyenler bundan mütezarrır olur - ıs ı sa ece o an su an şım 
·k· i t b 1 ·· · ·hı· k. t k den imtihan olmuşlardır. Her iki fa. leden hakimler ve müddeiumumiler larsa bu bizim için bir mesele olmt - dı ı s an u un sut ıstı a ınc e a- TA K V 1 M ve H AVA 
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PAZAR 

dir. 
Dahiliye Encümeninde müzakere 

ve intaç edilen layiha adliye encüme
ninde de müzakere edildikten sonra 
meclis heyeti wnumiyesine sevk olu
nacaktır. 

Ziraat Sergileri Açllacal< 
Üç sene evveline kadar şehrimiz

de muhtelif ziraat şubelerine ait ser
giler açılmaktaydı. Bu sergilerden 
çok istüade edilmiş ve ziraat odası 
bir sergi talimatnamesi hazırlamıştı. 

Bu talimatname geçenlerde İzmirde 
•'Jlen tatbik edilerek bir sergi açıl

F - 1k 1stanbl Ziraat odası, bahçi -
1 - çiçek ve fidan bahçivanlan 

q:::=======-· sergilerin ehemmiyetini 
Sahibi ve Neşrijği faydaları nazan dile -

Nepi)l seneden itibaren eski-

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCe mayısta ziraat şube
ıp .. açılmasına karar 

dünden itibaren yeni vazifelerine baş yacak. Esasen 750 bin kişilik bir nü- bül etmektedir. İlerde istihlak mık- kültenin ikinci eleme imtihanları 29 
lamışlardır. fusun sıhhat ve selameti namına bu tarı artarsa - ki muhakkaktır - o va- mayıs pazartesi günü yapılacaktır. 

S U A L 

S - Halide Edibin adresini bi
liyor musunuz ? 

c - Lalelide Antalya apartı -
manında oturmaktadır. 

• 
S - Anadolu şehirlerinden bi-

rinde ikamet etmekteyim. Burada 
radyodan anlar bir müt~hassıs yok. 
Bu sebeple her itibarla tekemmül 
etmiş bir radyo makinesi almak 
istiyorum. Kısa dalgalardan istifa
de etmek için hangi radyoyu tav • 
siye edersiniz? 

ICARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEV APUYORUZ 

C - Bütün radyolar son tekem 

mülleri ihtiva etmektedir. Size bir 

marka tavsiye edemeyiz. Yalnız 

umumiyetle şunu söyliyebiliriz; 

S- Gazeteler, beş yaşında hir 
kızın ~ocuk doğurduğunu vazdı • 
lar. Doğru mudur? 

C - Üçüncü sayfamızda beş 

yaşındaki ananın resmini iÖrebi • Avrupa mamulatı radyo makine-
lirsiniz • 

lerinde orta dalgalar, Amerikan 

radyoalrmda kısa dalgalar iyi alı· 
nır. Fazla lambalı Tadyo makinesi

ne ihtiyaç yoktur 939 modeli altı 

lambalı bir radyo ihtiyacınızı tat-

min edebilir. 

• 
S - Avrupaya gitmeden ora 

miicsseselerinden herhangi birin • 

den muhabere ile Üniversite ders
leri alabilir mil İJn? 

CEVAP . 

C - Alabilirsiniz. Gerek Fran· 

sa, gerek İngiltere ve gerek Ame

rikada mükemmel muhabere mek

tepleri vardır. Her mevzu üzerin-

den muntazam dersler verirler. 

Hatta sonunda diploma da verir-

ler. Bu mekteplerden istifade ede-

1 bilirsiniz. 

5 inci ay 
Arabi: 1358 
RebiOlnhar: 9 

Gün: 31 

Günes: 4.34 - Oğle: 

İkindi: 16.10 - Akşem: 
Yatsı: 21.27 - imsAk: 

Haır: 23 
Rumt: ıss5 
Mayıs: ı5 

12.ıı 
19.SO 

2.21 

Hava Vaziyeti 
Y~llk6y meteoroloji istasyonundan 

nan malQmata göre, yurtta hava doğ\l 
cenup dolusu b6lgeleri ne kısmen ortB 

cenup Anadolusunda bulutlu, diğer 

gelerde mevzii yağışlı gecmist!r. Rüıl 
tar bütün b5lgelerdc garbi istikameti 
orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava kısmen ynğışll 
çok buluUu geçmiş, rüzgAr cenubu g 
den saniyede 3 - 5 metre hızla esınl 
Snnt 14 te ha\•a ta:ı:ylkı 1011.9 milib:.tr 
SOhunet en yOksek 20.1 ve en dilşilk l 
santigrat olarak ko.ydedilmlştlr. 
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[BUGÜN 1 
Kütüphanelerin 
Umumi Fihristi 

Yapıllyor 
Ankara, 27 (A.A.) - Maarif Ve-

Birtakım 
itiraflar ltalya Milletler Cemiyeti Prens Paul ;:;::~;;~ 

f azan: Omer Ram ooaRu L B ı · lllteleririi nefJ"etmek karanm ver -

B•)'(lk Harp sırasında araplan ithalatını Çin Kahramanlıgı"' Dl er ıne :=:e:: ~=~~:e:a:: 
Osmanlı devleti aleyhinde a- G•d• gösteren ve ilim arqtırmalan yapa-

....... dırmü: ve araplan Türklerle Azaltıyor Takdı·r Ettı• 1 ıyor caklara rehberlik vazifesini görecek ~- h-d• btlyllk bir olan toplu bir eaerden mahrum bula-
'-! 01Jlayan bir sima vardı ki adı T. Berlln, 27 (A.A.) - Yugoslavya nuyorduk. Memleketimizde günden 
.. ı:..-•.ıı. Araplar ba adomı, Roma, 

27 
(A.A.) - Mımollnl, bu K • • ba Naibi Prens Po! ile Prenses Olganm güne artan ilim ııdamlarınm ve ilmi 

llt laınanlar, adetl bir• halisklr ta- sabah Roma civarında muhtelif ~ Cen.ne, Z1 (A. A.) - Milletler Cemedi~et~ • ome,IDID aa- bir haziranda Berline gelecekleri çalışmalann muhtaç olduğu böyle 
~ve onan arap davUlDI seta- rikalan gezmlftir. bahW celHıinde illi brar IUl'eti kabul 1 miftir• resmen bildirilmektedir. bir rehberi hazırlamakla Maarif Ve-~ vardıracaima inaıımqalrdı. Kambiyo ve Döviz Nazırı Garnii6- Cemi,et bw olua cleYletlerin tahlllll Çine mıavenet etmele- Prens ile Prenses Berlinde bir killiji kültür alanındaki mühim va-
-... •• adam haldnndald htllmıil • ri, i;vım mec1illnde İtaly~ mahı. riae ıloıir ..ı... Wrinci ...... -mnde Çinin iatildilini müdafaa ve hafta kalacolclar ve bu müddet ..,.. zlfelerlnden blrlnl yapmıya glrlpif llııla katı ve sarihtir. O da, onua ken- lif .. memleketlerle idame ettıtı ticari millld tamamiJetini muhafaza yolunda ıiriftiii kahramanca mü- fında oereflerine büyük merasim ter- bulunuyor. 
• -.lllleketl hesabına çahpıı ve her m~betler haklwıda izahat ver- ·ı K • d · pati' • .~ edilmelrtedir tip edilecektir. Bu ziyaret esnasmda Bu yerinde ve hayırlı düşünceyi 
......... • • 1-- da miştir. cadele dolayıaa e omeyuı erm aem 11 -r- ·. 
~-... .. ıstlfade eden, Arap....-. . ikinci karar suretinde Japon hava 1 ya henüz Çine ilanı harp etmemıştir. rens Pol, Alman zlmamdarlarile iki en çok bir sene içinde tahakkuk ettir 
't1t1 tekilde istismar eden bir casus Nazır, ezcümle ltaly~ Rom~· kuvvetlerinin yaptık!~ bombardı- Binaenaleyh abloka illn etmek hak- memleketi alAkadar eden siyas! me- mek için icabeden tertibatın almma-~ idi. ya, Bulgarı.tan, Yuıwıııtan ve Tüt- aumlar tolcblh-. kma da malik dellldlr. Bu maele, seleleri görüfecektir. oma boflanmıfiu". Kütilplıanelenlekl 

Llvrem, kendi memleketine borç kiye ~e yeni ticaret ~alan ak- Koo Çin tarafın- pek mühimdir. Çünkü geçen çarşam- • türkçe, arapça, taraca kitaplann fih-~ oWap bir hizmeti 7apmq olabl • dettitıııı Ye7ll etmek üwe bulwıd":: Çin muroblıuı ' ba ıüııü bir Ja- truvuöril, tabii- Tlmes'ln Berlln muhabbi bildiri- r1st1er1 ayn ayrı yeniden tanzim etti-
... 8a bakımdan uıl suç, onda delil, junu söylem.ı,tir. Bu anlapnalar, mu dan yapılan müracaatların Milletler yetini anlamak gibi saçma bir baha· yor: rilerek bir seri halinde bastırılacak -
~ halhlaruu kadi mUU pyret- badele esaslannı ~~tecek ve ~- cemiyetinin ruznameeinde ibka ~- ne ile Ingillz Ranpura vapurunu dur- "Prens Polün Berlini ziyareti ne- tır. Bu fihristler Türk harflerinin b-~ deill. lılr yııbaJıcnua itfa - tı.adl ıtalıada dalıa buyük bJr tefriki mal prtlle bu lJd lıarar suretini Jra.. durmU§tur. • tıce.lnde ,...ı bir pakt veya anlapna bulüııclen önce yıızılml§ ve lıuılmqı 
-..;: hekllyerek diqlnlerlnl onun mesaiye yol açacaktır. bul etmlfitlr. Çin sahilleri civarında Japonların imzası beklenmiyor. Fakat mihver bütün eserleri ihtiva edecektir. Bü-
'ftrenlerde, ve onun açtıiı bay- Nazır, netice olarak İtalyanın Dıti- Japon7G ile ilatilôl ecnebi gemilerine karp ittihaz ettik- devletlerile Yugoslavya arasındaki tün fihristler tamamlanınca müfte • 
• altında döiflteeek derecede raf- yat altınlanna dokunulmaması için Londra, 27 (A.A.) _ Kulangsuda, leri tarzı hareket dolayJSile Amerika sıla milnuebetlerln fU veya bu te- rek bir endeksi de aynca nepoluna -
'9t 16-terenlerde idi. elzem addedilmiyen bütün ithalltın vulyet, Ranpura vapurunda yapılan Hariciye Nezareti Uzak Şar~ vazi- kilde ifade edilmesi muhtemeldir." caktır . 
...... ~aman, ve umanm :rtlkl8 oldufa tahdit edildilini söylemittir. arqtuma ve Şanpy ordusu namı- yetini dikkatle takip etmektedir. A d d ı• G Bugünkü kütüphaneler taanif he-
-.uaeıer ve teer8beler bu yalan ce~ na beyanatta bulunan zatm sözleri Hariciye Nezaretine yalan mahfil- y lft a lr en~ yeti tarafından yapılmakta olan me-
~dahi unuttunnUf, eski buamet- Ç k Fab •k 1 baklanda Manchester Guaı:diarı ga- lerde Amerika hüklımctinin müta- ı• C ,.. •• y d sat devam etmekle beraber "Türidye lııt 1er1ne maıterek ve satıam men - e rı a arı ııetesl. töYle 1azmattac1ır: yakkız bulunması lazım geldiği fakat ır yO oru ur U kütüphanelerinin muıa...ı yazmaıar 
~ dayanan dostluklar laırmllf Almanlactırıldı "Japonyanın ılyueti pek açıktır. flmdlki halde vapurlan Japonlar ta- Aydın (TAN) - Uç, dört gece ev- btaJotunu vücude getirmek" ••• ltıt, Pabt tecr8benin ve tarilıln ver- S Parola fUdur: "Zemini yoklayınız,, rafından bilfiil tevkif edilmiı olan vel burada çok feci bir cinayet it- yesiııe tevcih olunacaktır. Bu kata· ~ denlerl dalma s6dnilnde bu - Lonclra, 28 (Husus!) - Berlinden ne remd ne ele yan resml olan bu si- lngilteTe w Fransa tarafından alma- lenilm.lftir. Mehmet Gökmen iam1n- loğun başlanmış olan tarih kwnunın 
1"'411nnak ve hu denlerin temin et- verilen maltlmata göre, Almanya hü- yaset Çinin her tar.tında büyük dev- cak mukabelei bilmisil tedbirle~e de, yüksek tahlil ıörmilf bir pnç, da en kısa bir zamanda bitirilmealne 
tlil a14uılıktaa daJma lstifa4e etmek kameti Ç.ekoalovakyanm siWı fabri- !etlere karp tatbik edilmektedir. Bu iftirak etmemesi lizlm geldiji soy- çok aarhot oldulu halde, biç tanıma- çalışılacaktır. 
~- Bu menua huctın dintlşil- kalanna baldın olmak için alacalı mesele, gayet vahimdir, çünkü Japon lenmektedir. dıjı Hii8eyin Babayijic:lin otombili- Bu katalog, ilim pbelerine, Jao. 
......_sebebi de, ancak: budur. Mev- tedbi leri tam.amlaDUf, teNk Skoda, ne blnmif, Telliclereye gitmiştir. nolojik ve jeografik bir tamife Wıl 
-......, 'hactln ,..Uden aydınlaDDUf r Paclerevıld•I• Sllıhl lıvlıre Hudud••cla Dönilfte şehtre bir kilometre ka- tutulmak suretiyle yalnız yazraalan ...._ise, onu bu stltunun kadrosu- gerek Bmo stlfıh fabrikalarmuı idare v-ıvetl lvlleılyor il Httdlı• dar kala, henüz 25 yqlarmda olan ihüva edecek ve bunlardan basılmır 
" llOkınaktamr. meclialerinde eberiyet Almanlara - • • Bem, 27 cI.A.) - Konfederasyon şoföre: olanlann muhtelif tabılan baklanda 

Llvrensln aon silnlere kadar in - geçmiştir. lJd f•brllwıuı tefleri ele Nevyork 27 (A.A.) - Paderevsld- siyasi dairesi geçende Iıviçreli bir -. Sür! Emrini vermiş. Hüaeyin her maddede aynca tavsifi verile-
~ etme~a 1'Ullanm lbdva eden ·Almanla.ıdandır. n1n nhhl vulyetl gece oldukça iyi- hudut muhafızına yapılan fena mu- BabaYilit gaza basarken tabancasını cettir. 

tflt, ita adamın çok mtlhlm itirafları- * lefmiftir. DGn akpm geçirdiği hafif uıel~en dolayı Berline bir protesto ~':'~'1rve-zavallı~a-=ndan a!:! Hazırlanacak fihristlerin ne yolda 
illa n.. kalb krizini süratle atlatacaiı tahmin ta t dl tmı.+· ..... ..,,.. · -Ul'fUD· ..-· enw tanıdm ve tunU edilecell ve bu if-uatlva ediyor. Llvrem diyor ki: ln,,Uterenin p,,,. milmeaillifi no •• ev e ., .. ır. den ..._,., ı.,,nmı ~ al-

"'!' edilmektedir. Alman gümrük memurları hudut .-....,. 1.n takip ve kontrol edecek mJ'l'bd 
abatta belUydi ki: lnsiltere- Londra, 27 (A.A.) - Slr Jobn Si- il dl mubafımu lnlçre topraldannda ~ nından çılan•" otomobflln an camı- bir büronun çalWJDa tan:mm teültl 

-Plara karp vaadleri, harhl ka- moa. ~ A,._ ~ PllClerevald dOn ÜfA1D ...a l90ll ~ AJmU taprMJanna sfl.. m ~liD'l.ı, ~~: " r için mufassal bir çalışma programı rıı~a.. ~ t•m•ıniJrle .... Sqam-~ llOO ~ husu- .nı.ı .. _., .. ,~ .. .J:- u-ı.ofT,.. A 1.......... hu- Huseyın Babayığıt ancak Yan- h l ak .. 1 t b ld 
1
_-:.tüp-· 

'-MJl..:h • p.......,. t,.u.m . . ... ~~'m" --"- tal ltU dun' D' b"-•· "zl . d azır anm uzere s an u a .. "' ..... ~,1Jr"Oıs'.t)·nmr1mrft'rayurna: sr naıtKinda aşağıaa,ıti beyanatta bu- ıunaa oır resı verece . dut makamları tarafından isticvap e- ... ıye --~· son ao en e ya- haneler tasnif heyeti reisi Mehmet 
dö1U1ie71 ve bu )'tizden canlarını hmmUftur: Mumaileyh, hvlçreye avdet etmek dlldlkten sonra aerbest bıraJalmıftll'. bmdaki ,muavini Mehmede "Hakkım AHA-• ile Topkapı sarawr mftnef L------•---- -• K heW etı Demek ohnu,tur ~... .r ~ ~ av.,___.uu taYRye e - - Muhakkak ki, Pra,cda resmi bir ibere 30 mayısta Normandi vapuru onfederasyonun ıiyuf idaresi, bu Şa~ muavin katile· ' direktörü Tahsin ÖZ, basma yuı ve 

Ingilli: konsolosluiu ldamesi için ye- ile hareket edecektir. hu.usta Berllnde tahkikat yapılması- _Ne yeptın .,;.bey! demi,, 
0 

da resimleri derleme direktörü Sellin 
......._':''t'rensfa 79DI lntipr eden ha ni otoritlerden Exequatur talep t- nı JatemekteclJr. - Sen de mi vardın? Diyerek o- Gerçek ve Universite kütüphanen _-uı, ldmbilir, kendisiyle teşriki e direktörü Fehmi Karataydan müte-~ edenler tberhıde ne deria ı. melı: llllPID ~- llum•fth bu na ela •lef etmlt, fakat muavin ba- §Okkll bir heyet 

1 
b lanııfiu" 

11t edecek ve ldmhilir ne alır •eda- husueta bir brar vermek par1'men- flDl yere ejtp kurtulmuş, kendisini şe af · 

~ sebep la ü: tonun eni devresiııin ı tlmamdan otomobilden dıfU'l atmıftır. İdaresiz Yeni Maarff Miifefflılerl ~ 
0 

e tır. Y ç 8 MoMowı, Hariciye KomüerlilüHlen ~•irilen Litvinola kalan otomobil de hendeğe yuvar- Ankara, 27 (A.A.) - Maarif Ve-ıııı-. Qat 'bu teeuilrler de ve neda- evvel liam gelmiyecektir. Pracda lanmıı, katil hafif,... yaralanmı:;tır. killiğirıce müfettişlik kadrosundaki 
.. ~ d &·-"- hl 1a _._ S.nar Diplomat .Utdile tliinyayı tlol'lf"Td 6iltiin ,,..,,._ ~-~ e -- r ymetl hllQ d• meşgul olmamız icap eden büyük in- İşte bu müeaif cinayet davasına, açıklara yeniden tayinler yapılmlftır. ~ ·kıymeti hala olan f8Y, bu mit giliz menfaatleri vardır. Bqveki1 ta- lelıetlerle lemascr memur efmfitir. Litoinol ha diploma- JDefbut suçlar kanununa tevfikan, a- Yüksek öjretim ıube müdürü Muh-
ı.o.,. "'1le4.n ıılmaeak ._ ve ı.u-. rafından 1ıa bahis etnfında ~ tlJı _,..,. ~ Bm.,;Jı Deoletlainien 6o,lı,... jııona nıalıkemesıncie lıqlandı. sin Bina!, Vefa llaesl mfidilrii Osman 

feerflbedtr. olan beyanat, Dejuro bir tanım.anm c.rlfır. Katil Mehmet Gökmen, "Bir 181- Horasanlı, Ankara lisesi fizik ölret-
... llerııaı.ıe u.._ De ~ - menuu lıobls oldutunu aııoı-tr bir • lnsiJioı bbineoi fU üç Mlıepten clola11 Scwyet R- ile den haberi olnwlıjım, IOför Hiiae- meni Arif öpt, ilk ölretlm 1Ube mil-~ .. ealer, hana lılsaetmiı ve anla- mah1 ette teWdd edilmektedir. Dil- ittifMa 1aıı1Ja1 etmiftir: yinin ölümünden anası, babası ka- dürü Hayrullah örs, teknik öiretim 
~ 

0

laeaklarcbr. ~ .. dar kendilinin de müteessir olduğu- §Ube müdürü Ferit Saner, Gazi --~ fÜndujümüz cihet her halde bu de- 1 - So•ıet RU)'MUD ittifaktan ıayri bir tekilde aulh nu., Söylemif, biraz sonra da: ütüsü tarih öjretmeni Cemil Borsan, 

- ııl,. : ilidir- Şura .. .oııı-n 6ridlr ki, • eeplaeoine ~ reclıı.me.i. - Mademki otomobllde lıenlm ta- Antalya llaesl müdürü Sill&j-~ ter konaolOIUDluz Exequatur Jnene 2 - Geçen cuma sünü AYam Kamarumda cenJU1 bancam vardır ve ben de otomobilde Demir, Samsun maarif müdürü llu-
-..::ver devfeflerl taralnadan im- bu Alman otoritelerinin defact.o ta- edm llriiz.._,e)., ...,.unda bütün partilerin bu ittifa- bulunuyordum. Hflleyin1 ben vur- hlttin Akdik, bm1r Jm lisesi diret-
~ s17al ve askeri muahedeler- nınmuı çerçevem içinde kalacaktır. b taraftar oldutunun anJatılmuı. mUfWD demettir, demlftlr. te5ril Necmettin Onan bu yeni bd-
'ı toara, hu muahedeleri hmalayan Pragdaki ü nut eselesi bah- 3 _ Polon,. Ye Romanyanm Sovyetl•le münferiden Şahitler, katilin o ,an bir arkada- roya alımmf}ardır. Mevcut vekillik 
,_ lları.Q>e Nuın, Dıl .ı..tet pı3 ta- ıılnde 1 .. :::.... ~ ıllter lrilka- ..ı.ı,.ınlecelderini bildinneleri. fiyle mlinaJrap edip m- ol- milfettlflerile bu kerre tayinleri ya-
........, en kı7-tll nlpniarJa taltif n.. dutunu, bundan dolayı fazla prap pılanlar bir lhtııas pıogramma göre ~- Her Wtler, Kon Ciaıuıya, metler ile kouü!tu,on ballndeclir ve ~. Skil1f<IJIG ~ ,,,_, lil- .anJernU,.. ""- lçtljllnl, ve çok ııulıcıt olduğunu söy- tavzif edlie<elderdlr . 

.;;;;:"' kutaı• nlpmnı ....U. Ba .ı. mubalclrak ki parlAmfttonun yeniden ......a,ıir. 8• ,,,_, Hlol.n en - .;.,_ 6om6.ml- lemlflerdlr. _ . Bu hafta içinde bütün milfeııı,Jar 

....,,. 41.n-ama verebllecetı en kıy toplanmasından evvel dejlfllrllemez ~ainien milrelı/ıeplir. XaWln avukatı, mueklı:ıllnln IJIU- Anı. d to lan ole teftlt lf)ori 

........_ · altandır. Ve Kont Clano hu mahiyette herhangi bir karar veril- • Alman Bahriye Nnueti, 12 ayda bitmek üzere 200 de- runda ıa)'ri tabilllk olduğunu söy- hu:::d: k.!cıne~e ~ ve-

.... ~ ilk hlmilldir. İtalya ise, Al- mi,,__,.tir. nisaltı • • • •--- lemif ve bbbı adliye sevkini iste- rilecektir. 
~~· Barldye Nuın Fon Blbbea- J--. .....- IDfUm& ......- YWIDİftİr. Hitler bu kara- mlftir. Mahkeme, bu talebi kabul 

~.._ Aaoneıo ntpnuu vermiftir. • nn lnsikereJi yeni bir denizaltı an'-f'DUı YAIHDl7A etmif ve davayı meşhut suçlardan Tlrebo-l•_d_a_z'°.-._-.-•• -.-. Dol• ~ .. tw,,- en kı:rmetll nlpm - Bır Ziyafette 200 meolıoır edeceiini ümit ebctikbt&ir. çıkanıuftır. Tirebolu, 27 ı':an Mubalılrln-
'~'!11 .. u ~~~_!_taı,.. kralı - Mason Zehlrlend·ı· ---o--- den\ - Gece yarısı bet •niye süren 

.......... ~ ....... Mluaır I Bir Çoban Bir bir zelzele oldu. Sahne ıo kilometre ~son dereee kıymetli İtalyan J~bon .. Miulaipl,, 27 CA.A.) _ 5 YA Ş 1 N DA K A N N E civar köylere her biri 130 gram a-
lıh..._. , Fon Blbbentroptan 6nee ta- Muon cemiyetlerinden blrinln ~ .. ti _ Bekl!İJİ Öldürdü tırbtuıd.~ dolu taneleri .düftü. ll'm-
.:.~ .., 'S dıklar yume otuz bet nı1betinde ~ .... toreflııl hııbı olanı. ....... mamdan ııonnı l4>juk bir 1ıi1fec1e ye- Bulvadln 27 <Tan Muhabirin • rar gördü. '~da eski Rabet imparatora mek yiyen 200 e yaknı farmuon ze- den) - Yentkarabai köyünde 17 ya-

' s.ıa.ı,.e, " •ki Arnavutluk hirıenm1t ve tedavi altına a1ınmıttır. şınd• çoban Ali yine ayni köyden f. . 0iısi .. ttAiili.iit .... 1 
Aluaet Zorodar! Bunlardan 32 taneli hutaneye nak- bekçi Abdullahı tabanca ile arkadan -• .. .. .. • • .. .. •• • 

vurarak öldürmüftür. Ha Generali Proüurot, mOdafaa ko-Am • ela ledilmiftlr. Çoban Ali aürülünü ekin tarlala- ınlaer vamuavinllliDe ta)"ln ediJmiftir,. Bu 
JG en G ft Büfede bilha111 jambon ve salata nnda yaymakta iken bekçi bu vaziye a-etıe Kızı1ordu kornl9er muavlnlerinln 

'lıı 1 • ,_ _ _._1 .... -.... "'-~- :t-- -L•-ı--- ti görerek buna mani olmmı ve yapı- adedi bete cskmlfÜ?'· Bunların lsim1erl • ayyare stiyor ~Aa&&&&U9Wo ~lOr&ae ~~- lan zarardan dolayı da, k- de- fUJllardır: 
"'-.ııı t--- lerde ptomaln zehirinin tesirlerini nilen kııw-~ Alinin sırtından almı._ ~~ Jtubik, Şadeuko, Budenal .. lan.~:'f'llcton, 27 (A.A.) - .utpıanya görmüşlerdir. Toplantıda bulunan- -..., ... 

3
• ., ..-..--. 

~~ti Amerikadan kızıl İspanya !ardan bitinin ifacle9hıe br. Eve ,.ıen Ali ifi babasına anlat- • Am- ıt mayısta biten hafta t-~tl tarafından aatm alınau.f o- göre elam ID!f, babası da: çlnde 18.311.211 dolar kı7metlnde albn tt-ı..._· .. ~ ... tipinde 20 tayyareniu emuında birkaç çift ıöriilmiyen bir - llademld keçeni aldı sen nl - bal edDmJttlr. Bu mlktann 111 mı.m do-

-aıcı1aıııe te.limini istiyecektr. el ile varulmUf libl blrdenl>ire 7ere çin bekçiyi öldilrmedin diye Ç9CUğu lan İnclltereden t'6nderiJmiftlr. 
O :ta---u Ba reelm belki &mriinibde paüjünüz neimJ•in en lıayret tahrik etmlJt:lr. e Yunan Kralı İkinci Jorjun helllflıwl "ı --ucuuu kızıl hükfunet bir Fran yuvarlanmqtır. _ _.n __ _._ olanıdır. R--!-..1e 8nfüx::nuz·· •.J• ük •-- hen::. .._ Çoc Prenses tren'in ouc de Spotete ne yakın-ı..... lletıcilkası vasıtaıiyle bu tayyare- ........ ~ 1 ... auç &U110 - UVT uk ta bu *den cOre: alarak da nişanlanacatı bildlrilınektedtr. 

~bedeli olan bir milyon dolan Ki•ltıbew.'de llr H.tcllte 1afl!ll& hlacmıfken Wr çocuk cloiunnuftur. Anne çocufun adı bir teYi IOl'mak bahaneslyl"!! h-.kçi ftalyada blrka~ kere uzun mOddet nca-
>ttı-... ·,. L" Mecl" 'd Y mel ki · d L-- Nö •• B ile konupnat 117.el'e .nıne gitmif, ve met etmif olan PrenHI trenin nlpnlan---.ıuı fakat Amerika hillrılmeti, VarfOVa, 27 CA.A.) - KönJasberl· ma - ır. .,, • J9DI 0

•-• çocup n • u betçi merdivenlerden çıkarken Ali masına stnst bir mlna atfedilmemesi il· ~ lraranıamaıının tatbiki do- deki Polonya ko-loobaııoolnın cam- ...... c:...ı.ı ~ P_.da Lima'da ıılrwsqtzr. An.. ço- elinde •k'adıb taııw:. ne •lef ..ıe. ""' .. ...., ""'ı.mne1<t•••r. 
r ı,!""11e bu ta)'yarelere 14ekailra .,.. lan meçhul ı.ı-ı.r - la- .,.. ..._ ""1i bııı:oık .m- "°1mıdadlr, ı>.ha ditlerini ıU lıelıçl Abclullalıı aıı...ı... wra- ...:.. "= "::::" .... S: 

'"""ia VIZ'ı;rel ebnlftl. nhmf ve poUo harekete -lfllr. ~. ralı; öldürmiistiir. ....,.._ - -· 



Evlidını Oldürmekten 
Suçlu Ana Mahkemede 

Suçlu Ana, Kocam Beni Sokağa Atmıştı. 

Çocuğu O Öldürmüştür, Diyor 
Dün Ağırceza Mahkemesinde co

cuğunu öldürdüğü iddia edilen Da
dayın Evlek köyünde Hasibenin js
tinabe suretiyle duruiması yapıldı. 

Suçlu Hasibe otuz ya.şuıda bir ka
dındı. İstanbulda çalışarak hayatını 
kazandığını söylüyordu. Reisin sual-
lerini §Öyle karşıladı: · 

- Bay Reis ben altı sene evvel 
Dadaylı Rıza ile evlenmi~tim. Rıza 
çapkın bir adam çıktı. Beni İstanbu
la getirdi. Burada rahat durmadı, bir 
gün beni bırakarak Dad:ıya kaçtı. 

Ben boşanma davası açtım. Hakirrı 

bizi barıştırdı. Bir kaç ay sonra Rıza 
yine beni İstanbulda bırakarak Da
daya kaçtı. Ben gebe idim. İstanbul
da yalnız kaldım. Hamil müddetim 
ilerledi. Sokaklarda doğuracaktım. 

Nihayet Dadaya gittim. Kocama mü
racaat ettim. O beni evine almadı. 
Bir hizmetçi gibi sokaktn ve soğuk
ta kaldım. Nihayet çok fakir olan da
yımın evine sığındım. O gece de ora
da doğurdum. Dayım fakirdi. Eşe, 

Glutensiz 
Makarna 
Satıyorlarmış 

dosta rica ettim. Kayınvalidem ve 
kocanı beni evlerine aldılar. Fakat 
bana bir insan ve kadın muamelesi 
değil bir köpek muamelesi yaptılar. 
Bana yatak, yorgan bile vermediler. 
Ben lohusa olduğum halde yavrum
la ahırda öküzlerin yanında bir kuru 
tahta üstünde yattım. Dört gün son
ra bana: 

- Sen cehennem ol, nereye 
gidersen git, biz çocuğa bakarız de
diler ve kapının önüne attılar. Ben 
dayıma gittim. O da kabul etmedigi 
için bir hayırsever beni İstanbula ge 
tirdi. Çocuğum bilahare ö~müştür. 

Bunlar müddeiumumilize mi,iracaat 
ederek: 

- Hasibe çocuğu bır~kıp kaçtı, 

yavru da açlıktan öldii, demi§ler. Ve 
beni suçlu yapmışlar. İnsan ç;ocuğu
nu bırakır mı, buna hangi ana şefka
ti müsaade eder. Asıl suçlu onlar 
kendileridir. 

Mahkeme suçlunun ifadesini Da
daya göndermiye karar verdi. 

Karışık Su 
Satmak Suçlusu 
Beraat Etti 

Dün Asliye Birinci Ceza Mahke- Zabıtai belediye memurları ııe be-
• mesinde Glutensiz makarna sattıkla- lediye doktoru Sultanahmette sucu~ 
rı iddia edilen Fatihte makarnacı To luk yapan Yusuf Kenanın sattığı su
ma ile Hiristom6sun muhakemeleri- ların karışık ve istenilen evsafı' haiz 
ne devam edildi. Fatih belediye kim· olmadığından şüphele11dikleıi için 
yageri şahit olarak dinlendi. kapalı Sırmakeş suları almışlar ve 

O bildiklerini anlatırken: belediye kimyahanesinde tahlil et-
- Zabıtai belediye memurları şüp tirmişlerdir. Neticede bu şışelcrden 

h ele:pdikleri bu makarnaları bize çıkan suyun "mikyasıma,, derecesi 
gönderdiler. Biz tahlll ettik. Tama- hakiki Sırmakeısuvunun evsafından 
men glutenden tart oıougunu ~orauR ÇOK nşagı oıuugµ ıçm :ıusuı .rı.:ıman 

TAN 

Sokakta 
Bir Kadını 
Dövmüş 

Koskada tramvay caddesinde otu
ran ve bir müessesede çalışan Ma
dam Novart evvelki gün saat 21 de 
işinden çıkmış, eve gelmiş. Annesini 
hasta ve yatakta gördüğii icin aspi
rin, §eker, limon ve pamuk almak 
için saat 22 de sokağa çıkmış, yanın
da akrabasından iki de çocuk varmış. 
Beyazıda gelmişler. Aradıklarını al
dıktan sonra dönüyorlarmış. Bu sı~ 
rada peşlerine Mehmet Rıza ismjnde 
zi~urna sarhoş bir adam takılmış. 
Mehmet Rıza Madam Novartı gölge 
gibi takip etmiş ona l[ıf atmış, kadm 
aldırmamt§, dil tecavüzleriul sıklaş
tırmış, kadın yoluna devam etm.iş ve 
nihayet: 

- Madam, demiş. Bu gece senden 

ayrılmama imkan yoktur. 

Politis Şehrimize Geldi 

Dün şehrimize gelen Yunanistanın Paris Sefiri Politis 

Şimendifer inşaatından c!olayıı Üül yapacaktır. İhtilafın tetkikine Pa:ı:ar 
yüs Berker Alman şirketi ile hüklı· tesi günü başlanacaktır. IIükumeti
metimiz arasında bir ihtilaf çıkmış~ miz avukat Yusuf J:{enanı hakem 
tır. Bu ihtilafın halli için biri hüku-
metimiz, diğeri Alman hükumetı tara intihap etmiştir. Alman hakemi bu-
fından iki hakem intihap edilecek, gün gelecektir. Başhakem ?olltis dün 
Yunanistanın Paris sefiri Politis te rcfikasiyle birlikte Besarabyn vapu
müşterek başhakemlik vazüe::ıinl riyle şehrimize gelmiştir. 

Madam Novart bu münasebetsiz 

teklife: ~- Bugün SA RA Y SiNEM AS I 
Lüks Balkon 30, Parter 25, İkinci balkon 20 ve localar 200 kuruştur. 

1 • KON TES VALE VSKA 
GRETA GARBO ve CHARLES BOY ER 

28- 5 - 939 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Radyodifüzyon Posta 

A. Q. 
A. P. 

Radyosu Ankara RadY 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 
19,74 m. 15195 Kes. 20 
31,70 m. 9456 Kes. 20 

Pazar, 28. 5. 1939 

12,30 Pragram, 12.35 Müzik (Kücii~ 
kestnı - Şef: Necip Aşkın) 1 - J . sıra 
(Ne~eli vat-ı operetinden) Buseler ' 8 

2 - Linderma nn (Volga) Potpuri. ıŞ 
Memleket saa t ayan, ajans ve meteor<> 
ji haberleri. 13,15 Müzik (Ktiçilk orlC 
tra -.Şef; Necip Aşkın ) 3 - Niefl'I 
(Çarliston) Dnns, 4 - J . Strauss (illt 
har sesleri) Va ls, 5 - Paduk (ParııPlı 
ııe). 6 - Tschalkowsky (Romans ). ]3.5 
14.30 Türk miizllti. 1 - Nıhavent peş 

2 - İsmail ttııkkının nihnvent be$ 
(Feryat ile yad .. .), 3 - Rahminin ııl 
vcnt şarkı: (Saçlarına bağlamalı), 4 -
havent şarkı: (Söyle nedir ... ) , 5 - A 
kinin nihavent §arkı: (Koklasam sııçl 
nı), 6 - Hacı Arifin nihavent gark1: ( 
rap iç gülfeminde), 7 - Saz eserleri. 

- Benim kocam Urfnda aslteı·dir, 
Ben asker karısıyım. Hayatımı namu 
sumla kazanıyorum. Sen bu cesareti 
nereden buluyoraun, seni polise ve
ririm,, şeklinde muknbele etmiş ve 
yoluna devam etmiş. Ko~kad:ı Hasan 
Paşa inzibat karakolunun önüne ge
lince Mehmet Rıza Madam Novartın • 
koluna girmi§, bazular:ım sıknu§. Dil 
tecavüzü el tecavüzüne müncer olun 

17.30 l"rngram. 17.35 Müzik (Pazar 
Y1 - Pi.), 18.15 Çocuk saa ti, 18.45 l\{{iı 
(Pnzar çayı - Pi.), 19.15 Türk mUz.lğl (t 
ı;ıl heyeU), 20.00 Memleket saat ayarı, 
jqns ve meteoroloji haberleri, 20.15 '1'il 
mı.iziğı: 1 - Hic:rızkfır peşrevi, 2 - İS 
il Hakkı - H ica7.kftr ağır semai: (Berı 
servi .. ), 3 - Udi Semil - Hicıızkdr şıır 
(LAyık mı ııana), 4 - Urviğjn - Jlicıızlt 
~ıırkı; (Mestim bu gece), 5 - Hicıı:ı 
türkü: (Akşam olur), 6 - Hicazlı;fır ti.ir 
(İzmirln içinde), 7 - Hicazkar ı;az sell1 
si, 8 - Bedriyenln hicnzkdr :iarkı: (MO 
teıiç ıı~kmla), 9 --- Nobarın hicaz far 

tarafından Fransızca sözlü büyük ve muhteşem film (Ağlamıfi gülmüş), 10 - Mustafa Nafı 

• OTOMOBiLLi
• A"' ŞIKLAR hicaz şarkı: (Göğsünde aı;ılm13). 21,0011 

ca Madam Novart elinın ters~yie 

Mehmet Rızaya vurmuş ve kolundan 
ayırmış. Bundan müteessir olan Meh 
met Rıza kadının üstüne çullanmış, 
tekme, tokat bayıltıncıya kadar döv 
müştür. Kadın yere düşüp bayıl~ca 
inzibat karoklundan çıkan memur
lar onu karakola almışlar. Doktor 
çağrılmış. Kadın tedavi edilmiş. Suç 
lu da yakalanarak polıse verilmiş~ 
tir. 

şell pldklar - R. 21.10 Müzik (Feyha 'l' 
• lay - Vlolonsel) . 14 yıısında genç vıol 

••• Senenin en şen ve en fazla müzikli opereti· 1!11••' nistln kardeşlerine konseri. Piyanoda ~ 

2 

# - M E L E K S i N E M A S 1 -, 
Tenzilatlı fiatlarla yaz mevsimine başladı. Hususi 30 - Balkon ve 

birinci 25 - İkinci 20 kuruştur. Programda mevsimin en büyük 
muvaff akiyeti 

BUYUK VALS 
İlaveten: Büyük bir Gangster filmi (Fransızca sözlü) 

TAKSİ HAYDUTLARI 
'--••••••' Daima iki biiy ük film birden •••••••' 

Markoviu, l - Sen (Sepnı) RulU JçU 

2 - Brahms - Ninni, 3 ~ C. Cul - or 
entale, 4 - D. Popper -Mazurka, 21 
Muzik (Rlyasetic!ımhur Bandosu ~ şc 
İhsan Künçer) . 1 - Louis Ganna - ?Jaf 
2 - F. Von Blon - Çiçek dergisi (FanteJ 
3 - Beethoven - Koriolan UvcrtürU, 4 b 
Debussy - Kiiçük süit, a) Vapurda. f. 
Resmigeçit, c) Manuetto, ç) Bale. 6 _... 

0 
dolflotter - Hint hıblola;ı, No l. 2~ • 1\f 
Anadolu ;ıjansı (Spor servisi), 22,10 . 
zik (Cazband) Pl. 22.45 - 23 Son ııJ 
haberleri ve yarınki program. 

İnanılınıyacak ~ey1 Fakat 

- r. - .. 
karmak, ve sorhoş olmiik suçlariyle 1 

me~hut suçlar müddeiumumiliğine 

verildi. Sultanahmet Sıllh Üççüneü 

ve raporumuzu verdik. Makarnanın ınahkemeye verilmiştir. Sultanah· 
tahlili için muhtelif vasıtalar vardır. met Sulh Birinci Ceza ~ıiahkemesl 
Biz yıkama usuliyle tahlil yaparız. dün bu davayı neticelendirdi. Bele
Bu makarnaları da bu şekild~ tahlil diye doktoru şahit olarak dinlendi. O: 
ettik, içinde hiç gluten bulamadık. - Rapor bu suyun Sırınakcs su
Daba evvelce makarna iabrikalan yundaki evsafı haiz olmadığını gös~ 
belediyeye müracaat ederek makar- teriyor. Fakat fazla yağmurların Sır
nalarda gluten değil azot miktarının makeş borularına ve menbaına ka
aranılmasını teklif etmişlerdi. Bele· rı~ın1ş olmasından su hakiki dercce
diye bunu Sıhhiye Vekaletine yazdı. sinden aşağı görülebilir. Şişe mühür. 
Aldığı cevapta gluten aranmasında lü ve kapalı olduğuna söre bu noktai 
devam edilmesi bildiriliyordu. Çün- nazarın kabul edilmesi liıı1mdır. De· 
kü azot mikyası gıda 'bakımından di. Hakim vicdan kanaati temin edi~ • 
doğru değildir. Mesela . deride, köse. lemediği için suçlu hakkında beraet 
lede azot bulunur. Fakat deri ve kö· karan verdi. 

Ceza Hakimi sorgusunu yaptı. Suç~ 

lannı sabit gördü kendisine 18 gün 

hapis 25 lira ağır para cezası verdi 

ve derhal tevkif etti. 

Erzurum Yolunda 

Feci Bir Kaza 
Gümüşane, 27 (A.A.) - Oün Er

zuruma gitmekte. olan devlet yolcu 
otobüsü şehrin Bağlarbaljı mahalle
sindeki virajı dönerken Erzurum ci
hetinden gelmekte olan bJnek maki-ı 
nesine çarpmasından otobi.ıs Harfit 
ırmağına yuvarlanarak parc:alanmış
tır. Yolculardan bir bayan ölmüş di
ğerleri ağır surette yaraldnmışlıırdır. 

Vali Vekili, sorgu hakimi V"' doktor
lar derhal vaka mahalline gitmi§ler
dir, ilk sıhhi tedbirler alınmış yara. 
lılar dispansere kaldırılmıştır. Adli 
tahkikat yapılmaktadır. 

Bugün İPEK Sinemasmda Ucuz Yaz Fiatlarile 
1 . BORNEO VAHŞi ORMANLAR I NDA 

Harikulade heyecanlr v c görülmemiş bir film 

2 • I K A G o y A N ' y O R 
TAYRON POWER - ALiCE FAY 

ANKARA DA GENÇLiK BAYRAMI 1 , __ _ 
Ti.irkçe sözlü. Fiafüı r: 20 - 25 - 30 kuruş 

-~·' 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü llcinları 

I _,,.... 11 - V - 939 tarihinde 7 adet tehammür kabına talip zuhur etme
diğinden şartname ve plAnı mucibince yeniden pazarlrkla eksiltmeye 

konmuştur. 

Bu hafta ikl süper pro{ii.iksiyon 
Filim birden gösteriyor. 

939 • ALTIN 
Arıyan Kızlar 

DİCK POVEL . 
JEANNE BLONDEJ, 

SON DÖGÜŞ 
BETTİE DA VİES -

EDVARD - G. ROJUNSON 
Fransızca Söılü 

Bugün LA LE 
Sinemasında 

sele gıda maddesi değildi.:. Diyordu. 
Suçlular tahlil usulüne itiraz edi

yorlar, makarnalarında azot aranıl~ 
ması lazım geldiğini söylüyorlardı. 

Mahkeme belediyeye mi.izekkere ya-

;ıarak Sıhhiye ve İçtimai :Muavenet 
Vekaletinin bu husustaki emrini,1 
tasdikli bir suretinin getirtilmesi 
için duruşmayı tehir etti. 

· Oeylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi · ilarilar·ı 
26 - 5 - 939 tarihinde Ankaradan ve 27 - 5 - 939 tarihinde Haydarpa

şadan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar
paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolcu kata
n işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14.05 te hareket ile 
saat 6.55 te Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16.42 de hareket ede-
rek saat 8.20 de Haydarpa~ya varacaktır. "3635,, 

* Bulundukları yer, bir senelik muhammen bedel muvakkat teminat 
ve kira aktinin başlayacağı tarihleri aşağıda yazılı 7 adet kağir mağaza , 

her biri ayrı ayrı açık arttırma usulile kiraya verilecektir. 
Arttırmıı 12/ 6/ 939 pazartesi günü saat 10 da Sirkecide 9 işletme bi

nasında ynptlacaktır. İsteklilerin teminat mektuplarile beraber komis
yona müracaatları li\zımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan 
verilmektedir. (36461 

Bulunduğu yer l\luh ammen M. teminat Akit T. 
bedel 

Kr. Kr. 
Sirkecide N o. 16 kagir mağaza 84000 6300 2116 939 

" 
,, 

14 " 42000 3150 27/ 6 939 ,, ,, 13 " 42000 3150 27 6/ 939 
,, ,, 

15 
,, 

42000 3150 1/ 6 939 
,, 

" 4 " 42000 3150 1/ 6 939 

" ,, 5 " 39500 2963 1/ 6 939 

" " 6 
,, 

39500 2963 1/ 6/ 939 

~ 

.1 s tanbul · Belediyesi. ilanları 
Tepebaşı bahçesinin Asri sinema ile kışlık tiyatro ve kışlık tiyatro 

ile Gardenbar arasındaki kısımlar teslim tarihinden itibaren bir sene 
müddetle kiraya verilmek üzere 25 00 lira muhammen bedelle açık art
tırmaya konulmuştıır. Şartnamesi Le voızım Miidürli.iğtinde görülebilir. 
İstekliler 2490 &ayılı kanunda yazılı vesika ve 187 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber ~~O .. 5 - 939 salı günü saat 14 
buçukla Daimi Encümende bulunmahd1rlar. (B.) (3390) 

Trakyada ilk Mahsul 
Edirne, 27 (A.A,) - İlk mahıml

den borsaya arpa getiren Karaağaç 

köylü Mustafa ile Havzalı Ismail 
Demir ve nebati yağ tohumlarından 
kolza ve rapiska getiren Umur köy
lü Mehmet Günaydın, Oğulo.ışadan 
İsa Kutludur. Bu sene Trakyanın kış 
lağı kadar yazlık mahsulleri de hol 
verimlidir. 

II - Muhammen bedeli 23000 Ura muvakkat teminatı 1725 liradır. 
III - Pazarlık 12 - VI - 939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile İzmir ve Ankara baş

müdürlüklerinden 115 kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi pla
nı da görülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar vereeeklori malze
menin teferrüat ve evsafını gösterir teklifü:rini münakasa tarihinden 
10 gün evveline kadar İn.hisarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrika
ları şubesine vermeleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları lazım

dır. 
VI - Eksiltmeye gireceklerin % 7.5 

mezkur komisyona gelmeleri. 

güvenme paralarile birlikte 
"3653 .. 

Bugün 11 ve 1 de tenzilAtlı 
halk matineleri 

Çocuk Bilmecemiıcl• 
Kazananlar 

14_ Mayıs 939 tarihli "Çocuk s;!~~~ 
mıı:dakl "Bilmece - Bulmaca., yı 

1
,. 

halledenlorden hediye kazananlıırıtl 

teai: 
Dolma 1<urı11n kalem kannanlıar: ,,.ır 
Davutpaş<1 ortamtktebi 313 öıde fı 

GUngl:lr, birinci llkmektep 158 Sedat• 
tanbul llaealndın A . Karakoç. 

fı'I Urakkepll kalam 1<azanu1 lar. yıl 

I - Şartname ve nümunesi muci hince 18.000 kg. Baş ipi kapalı zarf Yenlne•ll mektebi lkini:I aınıfta 1-f, 
usulile eksiltmeye konmuştur. Pamir, Hayriye lisesi 1024 Şanııı. şeıır 

* 
mini Fırın sokak 5 numarada Hilmi• 

II - Muhammen bedeli 9900, muvakkat teminatı 742.50 liradır. AlbUm kazananlar: 
111

, 
JII - Eksiltme 13 - VI - 939 pazartesi giinü saat 15 te Kabataşta ıe- Ba l ıkesir liaııtinde 1337 Zeynep 1< 11 dl 

vazım ve mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. Beyazıt Demiröz apartımıını t;J nu!Tlııırl ~ 
IV - Şartname ve niimuncsi her gün sözü geçen şubcdpn parasız Ali ErtUrk, Teklrdağı Müddeiumumi ,,, 

alınabilir. avirıi l<ardeşi Sovim Sezen. 
Resim modeli kazananlar: •" 

V - İsteklilerin miihürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle 'iı 7.5 p.r'I~ Kabataş erkek lisesi 1790 ~eclp 0 , 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede- Vefa erkek lisesi 797 Lutfl, lstanbu1 ,. 

cek kapalı zarflarınr ihale günü eksi itme saatinden bir saat evvellne dikpaıa Nev'i ye 1101<ak 89 numarııd• 
kadar mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Nahit · Suzan ça·pyan. 

Kurultay Münaıebetlle liızımdır. "3737,, Suluboya kazananlar: u ,,ç 
Kırklareli ortaokul 682 Nll:rım T' 

Toplantı Adapazarı ortaokul 26 Necdet oıırt.1• 9 

d<ın. 

BoyoOlu Hafkovindenı lf••lllllll••··-·····-----·-··--···• .. 1'. Burdur Gazi caddesi Tekkelı aoıcııl' Cilmhurlyet Halic Parli~inin 5 inci BU-1 numaradı Mustafa l iden. 
yük Kurultayı 111ünasebetile 29 - 5 - 939 c E K E R s A T 1 ş L A R 1 Kalem boyası kazamınlar: ce' 1 
Pa:ı:ıırtcsl günü Evimizin Tepebaıındakl ~ 1 lp1al11 merkez mektebinde 58 trol 

:::;~ez binasında yapılacak toplantı proıı- ; Türkiye Şeker FabrlkalQrl Anonim Şirketinden : 1 ~~~~~'. F:;.~vı~eı!~~::;::d~~ı 0!~
11 

nıı"''' 
1 - Sabah saat ıo da: Kurultayın aı;ı- 1 Toptan şeker satışlarrmız İstanbulda bir tona kadar indirilmiı:ıtir, rada Şadi Ag un. 

lı~ı ve o günk!l milzakereleri radyo Ue En aı bin kilo kristal veya ke&me şekeri almak isteyenler, İstanbul, 1 Perkef lt;azanarılar: ô1" 
neşredilccektir. h k ·· Beılktaş kız ortaokulu 40 Türıdn r'' Ba çe apı1 Taş handaki satış Bürosuna doğrudan doğruya muracaat ,,,~ 

2 - Ak~am saat 21 de'. l ı;en, Aksaray Huekl caddesi so "'" fıl'ı 
a) İstikl:ll Mar~ı. edebi irler. da Hayrlyıı, Haydarpaı;a li"ai 16:?1 

b) Cümhuriyet Halk Parfüinln tArih- KrİSf 1 ş k K•ı 25) Oktay. 
çesi, programı, bugüne kader başar- a e er 1 osu : K t 1 Kart kaza"anlar: c,1

1 

dığı i~ler \'C inkıl:ip hnreketlerl ınev-1 Kesme il ,, •• 28) uruc ur~ Vıııllclebıığı prev11ntoryumunda JllS pO 
7.uunda koıılcran!: (Ev Bu:;;kanı El(· ~ Patrona, Kari!mUrşel tenekeci HilşPll ıcıı 
rem Tur tnrafındnn), lu Şllkrti Tezcan, fps~ıa merkez 

0 
tePe 

c) Konser: E\·imiz orkl' tr:ısı turafln- ·········----·-1·------------"' 166 Mustafa Aras. ÜakUdar Sultııll 1 
SükrU Paşa kö9kü Mustafa ilhan olfrtl 
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T .AN 
ABONE BEDELi 

:rorklyc Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. 
• 
• 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 A y 

2800 
1500 

800 
300 

K r. 
• 
• 
• 

.M1lletlerarası posta !ttlhadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değistlrmclt 211 kuruştur. 

Cevnp için mektuplara 10 kuru:ıluk 
Pul iUivesJ llizımdır. 

~ 

[eli) :ııı: 1: 1*'4' 4' 4;j1 
Çocuklarımız 
AhlCikhdır 

Mekteplerde, bilha~sa imtihan za. 
manlarında, şurada burada 

\'\ıkubulan bir iki itaatsizlik hadisesi, 
\·atandaşlar arasında asabiyet uyan· 
dırıyor. O \•akit mek teplerde inziba
tın kfıfi derecede k uvvetli olmadı -
hndan, çocuklarımızın iyi yetişme· 
dikinden şikayet ediliyor. 

Dün, arkadaşımız Sadrcttin Ce -
lal, bu sütunlarda mekteplerdeki in
ıibat meselesinin ilmi ceph esini izah 
ctnıişti. Bugün de 1\Iaarif Vekili Ha· 
san Ali Yücelin Büyük Millet :\lecli-
8İndc bu mesele hakkındaki ce\'ap -
larını iktibas ediyoruz. Bu cevap, bu 
şikayetleri susturacak mahiyettedir 
\·e bize Vekaletin m ekteplerdeki in
tibaı meselesine ait görüşünü bildir
!b.cktedir: 

"Bizim Parti programımız ahliık 
\'e inzibat meselesini çok güzel tes -
bit etmiştir. Çocuklarımızın ve genç
lerlıniz.in teşebbüs kabiliyetini kır -
lnaJtsızın mürebbi vaziyetinde olan 
kimselerin ancak şefkatle ve merha
tnetıe onların hareketlerini karşıla -
tnalan esastır. Maarif Vekilliği bu 
l'Uh ile idare ettiği milyonluk talebe 
kitlesini inzibat ve ahlak bakımın • 
dan gözönünde tutuyor. İnzibat bir 
tnüessese için muhtelif uzviyetlerin 
de tam sıhhat ve selametin mevcut ol 
duğu halin kendisidir. Bir organizm 
bf'~mı.,. Yııi .. • i~'W. Sı:.. . te!lMu1 

adına inzibat diyebiliriz. Mcktepleri
~iıd«: şu veya bu şekilde vukua ge-
en bır iki hfıdise asla Türk çocukla
~nın ve Türk gençlerinin terbiyesi 

UsUsunda bizi endişeye düşürme -
n:ıelidir. Mektebe alırken hiç bir psi
Şik ruhi muayeneye tabi kılmaksızın 
s?tıflara koyduğumuz çôcuklar içe· 
~si~~e anormal bir takım tipler çı
lt ~bılı~. Bunu ~oca bir Türle evlatları 
Utlesınin ahlak bakımından, terbi

~e bakımından zayıf göstermek ben
ce doğı-u değildir.,, 

'' Çocuklanmız terbiyelidir, ah -
1ilklıdır. Düşünün eski idadileri her 

Stntfın başı(nda ızbandut gibi bir 

llıubassır, bütün mektepte azami 
2

00.250 talebe. 3 tane muavin bir 
?tı "• 

Udür. Mubassırlar ve onlann ba -

§ında da bir ser mubassır. Buna rağ
~~n o günün vakalarını bir de bu
rınü düşünün. Mekteplerde 1500-
0oo.3000 talebe, bir müdür, üç mu

a"· h ın, mubassır yok. Bu talebelerin 
lı angi ahlaksızlığı, hangi terbiyesiz
d~i \'ardır? Ben çocuklarımıza atfe
hılrnek istenilen ahlaki kusurları ka
h uı etmiyorum. Ve arkadaşlarımın 

U husustaki fikrine katiyen iştirak 
etınıyorum. (Alkışlar). 

''Lise ve orta mektep, meslek 
:ekteplerinin talimatındak,i inzibat 
t addelerini Vekilliğimiz yakından 
f~tkik etti. Mevcut müeyyideleri ka-
1 görmedi ve muallimlerin bu mü -

d
efyide1ere sahip olması bakımın -
anı·· 

eli ~ · _uzumlu derecede techiz edilme-
b· gını anladı. Diğer cihetten talebe 

1.ır. hata yaptığı vakit onun mukabi
tni Ceza olarak gördüğü zaman bunu 
~?Yri kabili af artık tashih edilmez 
l 

1
: §ey bilmesinler istedik. Ve onun 

~ın .her hnngi talebe bir hata yapıp 
l{k hır ceza alırsa yapmış olduğu iyi
m ler! çalışmaların bunu tashih ct-
1'11 ek lrnkfınını onlara vermek için 
ğtddeler koyc:!uk. Bu yaptığımız de
~·ler talimatı Maar if Şurasına 
~h... ıp ve önümüzdeki sene tatbik 
~•ııek n· ı· d . ~ ıye ın eyım.,, 

Burdurda Güreı Merakı 
sa~Urdur (TAN) - Halkı?vi güreş 
""' 

0 nu haftada üç gece açık bulun
·•1nkta 
iti .. ve gençler çalışmaktadır. Es-
l'l gureşcilerdcn Topçu Kômil Tu-

a, gençlere muallimlik etmektedir. 

Görmiyelibeıi memlekette çl • 
çekçilik epeyce ilerlemiş. 

•"'-......... ~ 

Bana, he -
nen, başınızı 

ık.si aksi salla-

'endim, cena • 
eye çelenk gön 
!ermek adeti 

-~--· ıize de geçti ya! 
)emeyiniz. Bir 
neseleyi yalnız 
'<ederli cihetin
•en görüp hep-

-ıllllılY_.. ____ :ara çerçeve i-

çinde izah huyunu bırakmalıdır. 

Hoş bir yolu, bir zevkli noktası var 
sa ondan bahsediniz; nemize lazım. 
Tasa verici tefsirler! Mesela, gü -
lümsiyerek: 

- Düğünlerde buket yollamak 

sevişiniz; fırsat bu fırsattır! 
Abidelere konan demetler baş 

ka bir şey söyler: 
- Sen bizler gibi çabuk mah

volma; taş ve tunç bedeninle 
çok yaşa! 

K endi kendime düşünüyorum: 
Acaba insanlardan kadın 

'Tlı ilk defa çi-

ak:·d~ei:m~:~:;~::~2~~==~7:dliin~:~. -~------""!'!! :a ~~~:~ ~: 
(:- «'\ . a erkek mi bu-

vclev iki çiçeğe, yahut çiçek masra- m duşünüp ka-
fma düşman bile olsanız! O za • 'ına takdim et-
man gözümüzün önüne gamlı renı· ,,. • ..,......:_. i? Havva ile A-
ler, kasavetli beneklerle örülüp iş- • !d e m memnu 
lenmiş bir şal ve bu şal altında gı- meyva olan el _ 
cırtılı bir tabut geleceğine karşı - -....\~ rna atıştırmak _ 
mızda taze, diri, mütebessüm bir l ~ tnn, zannede _ 
çift canlanırdı; tatlı şeyler düşü -~ :im, çiçeği gör_ 
nürdük, içimiz açılırdı .. Gönliımüz ı meğe vakitleri 
kararacağına! Zira aradaki fark ltalmadan cen _ 
büyüktür; filvaki iki şekil cümle ..... nııı1ıe.tt•e-.on•k .. o• v• u• l•d•u•la-r. Benim manav 

dahi girilecek bir yeri akla getirir sergisinde elma görüp te bu sür _ 
di amma gerdeğe girmek nerede, günlüğü icabettiren aç gözlülüğü 
mezara girmek nerede! Yer inti - ve cinsiyet iştihasını hatırlamamak 
babı elde olursa "hacle" ile "mak- lığım mümkün değildir. Yılana da 
ber" arasındaki farkı sezmeyen yalnız o cihetten bir sempatim var-
yoktur ... Tabii Abdülhak Hami - dır: Bakmış bir levent kadın ile 
din eserlerinden bahsetmiyorum. bir acar delikanlı cennet bahçele-
Hayatın neşeli tarafından yaka- rinde, bütün güzelliklere, mebzu-

or ;;tali.i: ver\cr"c1hcfıni ı..ara: 
mak e bunu ısrarla ortaya atmak 
bir nevi kabalıktır. Muaşeret ada
bı kitaplannda yeri olsa da oltnasa 
da! 

d ... " • 

tal, garrilı gamlı, ruh bezginliği ve 
zevk eksikliği içinde esniye es.ni
ye dönüp dolaşıyorlar; dayana -
mamış, !kadının kulai!ına fısılda • 
mış: 

A mma bazı bedbinler, ruh ka- - Allahın hikmetinden sual 
bızlığı çeken hastalar, du - edilmez, akıl ermez i§ler çoktur, si 

foklarında acr ze bu yasağı da bir azizliktir. Ha -
ıir büklüm: linize baktıkça yüreğim parçalanı-

- Düğün de yor, kaçırdığınız fırsata yanıyo -
1İr nevi cena - rum. Can sıkıntısından kurtulmak, 
~edir, hem çif- hakiki zevke varmak, asıl cenneti 
e cenazedir! boylamak istersen sen başka ye -

Fikrinde bu - rnişleri at, insan ağacının meyve • 
unabilirler. Ben sinden tat! 

böyle kara hul- Ademe de kuvvet ve teselli 
yalardan anla - vermi§tir: 
nam. Evlen - - Adam sen de, kovulsanız bi-
nek ölüm olsa le ne gam? İki gönül bir olunca 

~ di senede iki samanlık seyra nolur. Nereye atıl-
s;. _ _. ----- ..coca ve iki ka - sanız, velev ki dünya denen vahşi 
rı değiştiren sinema yıldızla - ülkeye, size orası cennetten güzel 
rının çoktan kemikleri çurumuş görünecektir. Bırak şu elindeki ar-
olurdu. Maşallah her yeni evleniş- mudu, ayvayı, muz ile ananası. .• 
te onları biraz daha gelişmiş, ha - Aklın varsa elma dalına koş! 

- yattan iımitli görüyorum. Bundan Yılan ve şeytan olmamakla be· 
anlıyorum ki, izdivaç acı neticeler raber benim de onlara ·vereceğim 
de verse, yeni tecrübelere giriş • nasihat buydu. 
mek azmini, iradesmi kırmıyor; T 

ür:keçimzcle "Ç" dikkat ettiiradenin bulunduğu yerde hayat 
niz mi, ne güzel isimlerin var demektir; evleniş yaşamadır. 

~-~-.-... -.~ >aş harfini teş-
Maamafih çiçek ölüye de, diri- itil eder!. Evve-

ye de yakışır. Birinin gamını azal- • 
'l: Çiçek.. Son-

tır, öbürünün neşesini çoğaltır; bi- ---- a çiçeklerin en 
rini örter, diğerini süsler; gerdeğe nazik VP nnze _ 
tebessüm serper, tabuta melalini nin olanı:: Ciğ _ 
ekler. Beyaz mermerde bir başka dem. Çayır, ci _ 
manası, beyaz elbisede diğer bir 

' men. Çim, hat -
ifadesi vardır. Zira çiçek hem inci ,_ı . 

~ a k ırağı mana-
dişli bir tebessümdür, hem parlak I, ~ ına çiğ'in de çi 
damlalı gözyaşı. Bilirsiniz ki te- .../ \ ekle yakınhgı 
bessüm de güzeldir, nazik şeydir. 

vardır. Ya, çam? 
gözyaşı da! Hem üçü de - çiçek, te- Ya, çınar? Bu i-
bessüm ve gözyaşı - nazile oldukla- :=ı=::S.;L.:. ____ d heybetli, sal-
rı için az omürli.idiirler; bereket ki tanath, gösterişli ağaç? (Ağaç ke _ 
az ömürlüdürler; yoksa solınıyan çi limesinde "Ç" nasılsa sona düş • 
çek, dinmeyen gözyaşı ve uçma - müş!) Suyun en coşkununu da yi-
yan tebessüm, nihayet yorucu o - ne 0 harf başta olarak seyrederiz: 
lur, bezginlik verirdi. Bunların Çağlayan. 
hoşluğu sebatsızlıklarındadır. o - Ye~lerden yalnız çilek VE" bi· 
nun içindir ki matem çelengi şu raz zorlayınca çağla bademi aklı -
teselliyi ifade eder: ma geliyor. Çağla bademini ben 

- Güzel, taze çiçekler de fani- sevmemekle beraber hanımların 
dirler; Hüvelbaki! 

çoğu buna, nedense, düşkündür. 
Genç yeni evlilere takdim edi- Gençliğimin halfı gözümden silin -

len büketin bir manası da bu ola- meyen hoş manzaraları içinde. bir 
bilir: de, yeldirmeli, maşlahlı, baş örtü-

- Çiçekleriniz solmadan, renk - lü hnnımlann, bahar zamanı, bağ-
leriniz ucmndan, dipdiri, terütaze lnr, bahçeler arasında dolaşarak 

İspanyaya top, Çine mitralyöz 
satabilmiş bir sulh devrinin silah 
zengini olabilseydim köşkümün 

duvarlarına yaptıracağım resim -
}erden bir kaçını, boylc, çağla ba
demi toplayan ipek maşlahlı ha -
nımların süslediği bahara hasre -
derdim. Bu hanımların en çapkın
cası bile erkeği görünce çarpıntı • 
ya tutulur, dili çetrcfilleşirdi. 

(Ben de çeçelemeğe başladım, 

galiba... Kekeleyenler, pcpcleyen
ler olduğu gibi •.. ) O çağ, asrilik çı
ğı altında çöktü, gitti; çöreotu ya
kıp çocuklanmızı çe)·reklediğimiz 

çengi ve çengüçegane asrı idi; 
yavrulanmıza belden tasma takıp 
sokaklarda sürüklediğimiz çarlis -
ton asn değil! Bu yavrulara bakar 
ken havlayıverecekler, yahut, 
tramvay direğine siyeçekler diye 
içime bir korku geliyor. 

Yine bu haI'.flc başlayan keli -
melerden çcll!k, demirin en zarif 
ve metin şek~idir; çilek yemişle -
rin en hoş renkli, kokulu ve letzet
lisidir; çevik olmnk da makine as -

'S~l. uıp \ı1 "' ohlll\.""Illdt \1j\n 

pek lüzumludur. Eski Türkler A ı 
laha bile "C" harfini yaraştırmış
lardı: ÇS.lap! 

Denilir. Bir yabancı bunu ter -
cihne etse zanneder ki bir methi -
yedir, "Çiçek gibi latif, taravetli, 
rayihalı , hulB.sa vazoya konacak, 
yakaya iliştirilecek, çokça bulu -
nursa demet yapılacak, sevgiliye 
sunulacak, üretilip iftihar edile -
cek b ir kıymetli nesnedir; insan 
nümunesidir ... Bilakis zemdir: 

- O ne maldır! (Yani, ne bclfı
dır!). 

Manasına kullanılır. Niçin böy 
ledir? Görünü~ aldanmamak ıa -
zım geldiğine işarettir; zarif görü
nüp içi zehirli olanlardan şikayet -
tir. Sonra, halk, zannederim, çi -
çeğin göz kamaştırıcı bir şekilde, 

elvan elvan, şımarık şımarık açma
sındaki adiliğe, züppeliğe dikkat 
etmiştir; aradığı mahviyeti. kibar
lığı, ağırbaşlılığı onda bulamamış
tır. Çiçek, hakikaten, fazla göste -
riş meraklısıdır; insana çalım sa -

tar, caka yapar gibi gelir. Görün -
ım .. "d\ği 'Z.nman bile, ço~u defa, k o
kusilc kendinden hnber verir, dik
kati üzerine çeker; halk ta buna 
kızar. Hanımlara, sanntkfırlara, 
muharrirlere ,politikacılara, ken • 
dinden çok bahsettirmeyi seven 
herkese bunda alınacak bir ders 
vardır. 

Bu bahsi daha uzatabilirim a -
ma, maksat ağır makalelerden kur 
tulup dereden, tepeden konuşmak 
da olsa, yine kararında bırakılma

lıdır. Bir muharririn başlıca vazi -
f · M ekteplerde, daha ilk günün -
esı, meziyeti odur: Uzun, tatsız, 

den hasarılıga, yüzsüzlüğe 
soğuk kaçmamak... Hoş mesela ---~--.. r""W•"9 )aşlayan yeni ta 
çaydan tutturup size semaver ve ebe için de: 
demleme hakkında sıcak ve çörek- _Kabak çi-
ten başlayarak' da tatlı mevzu bu- ·~....-.. 

- eği gibi açıl -
labilirdim; çalgı, çengi gibi eğlen- lı! 
celileri de vardı. 

Denir. Filva -
Amma diyeceksiniz ki; Hep gü :i kabak çiçeği-

zel kelimeler mi "Ç" harfiyle baş- ıin, birdenbi -
lar? Hayır. "Çirkin" in başına göz ,re, çiğ bir renk 
atmak aksini isbata kafidir. le ve fazla bir 

ımanklıkla. da 
C iddi olalım. "Bu muharrı - •a gonca ol • 

rin kafasından da sade ke - nağa vakit bu1 
lime oyunu çıkıyor! Diyen ve üç ..,.-. _ _... _____ nadan bir açı-

cümle tertip edinceye kadar on tır lışı vardır, cidden küstnhcadır. A-
nağını yiyip parmaklarını cilt has- çılıp ta bir şeye benzese! Hem ya-
talığı kitabından bir iğrenç mostra lın kattır, hem rayihasızdır, hem 
ya benzeten ağır başlı meslektaş - de soluverir. Bazı kendini beğen _ 
lar kızıyorlar. Bereket ki ayakları rniş, istikbalsiz, zavallı. fakat her-
ağızlarına yanaşmıyor: fikir işlet - kese dil uzatan dıihi edalı muhar • 
mek uğrunda onları da didikleme- rirler gibi! 

Jeri pek mümkündü... - Çi~ği burnunda! 

Luinguistique bahse girelim: Tabiri de nazik lisanla ·salatalık 
Fakat kelimedeki acaip şekle ismi verilen meyvenin körpesi hak 

bakıp telaşa düşmeyiniz; o, sadece 
dil bilgisi demektir. Ülcma mahsus kında kullanılır; taze şairler hak-
böyle yazarlar ve yine mahsus ma- kında da kullanılabileceği gibi ... 
nasını müphem geçerler kı karşı- Zaten o meyve - meyve midir. seb-

sındakiler, Hk hamlede cehil şapı- ze midir, onu da bilmiyorumya! -
na oturup afallasınlar. Bizde bazı Yine halk dilinde "kaba adam" 1 

ilim gösterişçileri, adeta karilerile ifade eder ki yerinde müstamel • 

boksa çıkarlar. Evvelll şu Luingu- dir. Yine boyaya fazla düşkün, rüz 
istique'i bir kere suratına yapıştı- garsız havada bile sallanan, elini-
rırlar; arkasından bir morpholo -
gique iner. Şaşırttı mı, gelsin bir zl uzatmadan kopup yakanıza ta-
de Synthetique, bir anallytique... kılan sokak yosmalarına da "kal • 
Nihayet çene kemiğinize bir dırım çiçeği" diyenler vardır. Bu 
Ouralo - altaique darbesi vurur; tiibir Arnavut kaldırımları atılıp 
bununla nakavt olmazsanız daha yerlerine zift döşenince, yakında 
müthişi hazırdır: Chamlto - semi- "asfalt çiçeği" şekline girecektir. 
tique! Muhakkak yere serilir, bir Terakki kcilmelerde bile değişik • 
daha toparlanamazsınız. liğe sebep olabilir. 
. Geçmiş olsun ... "Ik!" derneğe. Görüyorsunuz a, meğerse el -
bile vakit bulamadınız! çek her zaman güzellik, temizlikı 

Benim anlatmak istediğim şu- teravet ifade etmezmiş; hem bir 
dur: Çiçek adını cildi harap eden korkunç hastalık ismi imiş, hem 
bir hastalığa vermekte dedeleri • hastalık bulaştıran nesnelere de -
miz ha~ li münasebetsizlik etmiş - nirmiş .. Aynen bir intihar vasıtası 
ler. da olur: Zaten Kleopatra yılanı 
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Gururu, 
Halkın Haysiyeti 
Yazan : Sabih=ı Zekeriya Sertel 

linde resmi emirname olmadığı için 
müdahale edemedi. Ertesi nk am sa-

nt nltı huçuktn, hütiin devnir kapan· 
dıktnn sonra kaymakam resmen i • 

kinci temsilin men'ini emretti. Bu 
natten sonra gerek ehir tiyatrosu 

artistlerinin, gerek bizim teşebbiis • 
}erimiz bir netice veremedi, kayma • 
kamın emriyle, gelen halk dağıldı. 

Şehir tiyatrosunun ,·ereceği temsil, 
"Zehirli kucnk" gibi ahlaki kıymeti 

olan bir piye ti. Sırf kendi gururu ok
şanmadığı için, halkı nadiren kanı· 
şncağı böyle bir zevkten mahrum e • 
den kaymakamın bu hnr.eketini, ciim 
huriyet hükömctimizin gö:ı.önünc 

sornıenizi sizden rica ediyoruz." 

* 
Kaymakamın bu temsili menet -

mckte, göstereceği e babı rnucibenin 
ne olduğunu bilmiyoruz. Bu vesiley
le kendi ine mlidnfaa imkanlannı ve
riyoruz. Vakaya, SJ>Or gençlerinin nn
lnttığı hn ır koltuk meselesinden 
gnyri ilôve cde<'cği bir sebep yoksa, 

resmi bir makıımla, halkın haysiyeti 

ara ında geçen bu vakayı şu şekilde 

mütalca edebiliriz. 

De\'letin inzibati rnesuliyetlni ü 
zerine alan resmi bir makam, ancak 
şehrin n nyişini, ahlaki \'C içtimai 

nizamını korumakla mükelleftir. E

ğer Şehir Tiyatro unun vereceği tem 
sildc nhlfıki bir mnh:ı.ur '·arsa, bunu 

izni \'ermezden e\'vcl tetkik eder, 

ona göre hiikınünii \·erir. Müsaade 

ettiği bir temsilde nhlfıki bir mahzur 

\'Orsa, o zaman miiddeiuınuınilik rnii

dnhnlc edebilir. "Zehirli ICucnk pi -

yesi" Türkiycrıiıı her tnrnfında oy • 

nnnmı'li, bilakis ahlfıki kıymetleri 

propaganda eden bir eserdir. Bu 
temsilin \'erllıncsinde ahlaki hiç bir 
mahzur miitn nvver değildir. O h al
de makam bu temsilin verilmesini 
nl~in menediyor? 

Eğer hfidisc. "Hn ır koltuk" me
.;elc ine inhisar cdi~·or n, o zaman, 
makam, resmi vazife ini suiistimal 
etmiş me\'kilııdedir. 

Halkı, şahsi bir gururu için, ti -
~ atro kapılarından kovmnğa hiç bir 
de\'let memurunun hakkı yoktur. 
Dc,·let niifuzu, memurun eline, hal
kın menfaatine kullanılmak, halkın 
hn:rsiyetine hürmet etmek şartiylc 

\·eritmiştir. Bu nüfuzu şahsi keyfine 
alet edebilmek, hotgam bir hissi 
tatmin etmek için, bir derebeyi gibi, 
de\'lct ıniihüriinü kullanmak, ciim-

h uriyet kanunlnnnın kökünden ka

zıdığı bir de\•rin zihniyetidir. Halk1n 

de,·let ara mdnkl tnlı nkklim du\'an
nın ~·ıkıldığı, halkla devletin birle • 
tiği bir dc\•irde. resmi hiç bir maka
mın halkın hay l:retiylc oynamnğa 

hnkkı ~·oktur. Derebeylik devri tas
riyc cdilınl tir. 

Ereğli krwmnkaınının bu h6di e· 
ye daha makul. dnha mantıki ebep 
ler C"iiı.tr.rl'rrl!ini iimit f'iff'rİ7.. 

fuzuli yanına almıştır: odasını ve 
yatağını dolduran çiçekler onu ö
lüme götürmeğe kifayet edebilir -
di. Hala: 

- Çiçekler içinde ölüm, ne 
güzel şey! 

Diyen romantik ruhlu insanlar 

var mıdır, bilmem. Benim realist

çe bildiğim çiçekler içinde ölüm -
den dikenler içinde yaşayış daha 
hoştur. 



1 TAN 

Berlinin 
Yeni Bir 
Falsosu 

(Başı, 1 incide) 

l - Çocuklarımızı derhal Al -
manyadan çekeriz; 
2 - Bir daha Almanyaya talebe 
göndermeyiz; 
3 - Alman kültürünü reddedip 
haşka muhitlerd:ı, başka ilim ve 
teknik müesseseleri bulabiliriz; 
4 - Türkiyedeki Alman çocuk -
larını Türk mekteplerine alma -
yız; 

5 - Tiirki~·edeki Alman mektep
lerini kapatırız ; 
6 - Tiirk miiesseselerinde mii -
tehassıs sıfati~·le çalışan halisiid
dem Almanları hudut dışı ederiz. 
Ve bütün bunlara ne Ribbentrop, 

ne Papen, ne Feld Marshal filan 
karşı duramaz. 

Dünkü F enerbalıçe - Vela maçından bir görünü1 

Biz Almanyayı ilim namına isti
fade edilir ve Alman halkını sulh -
perver, terbiyeli bir memleket bil -
mekte sonuna kadar devam edeceğiz. 
Buna karşı Berlinin klasik falsolar -
dan ayrılamıyan diplomatlarından da 
tertip ve terbiye bekleriz. Bu da bi
zim hakkımızdır. Haklı olsun haksız 
olsun, zorbalığın da bir haddi, hudu
du vardır. 

Milli Küme Maçl 

Fenerbahçe 
Vefa ile 3-3 

Berabere Kaldı 
Dün Taksim stadında Fenerbah- Fenerbahçe takımında cezalı Hüsam

çe - Vefa milli küme karşılaşmasını dan başka Nacinin de olmadığı gö
yaptılar. Ve maç çok sıkı bir oyun- rüldü. Kaleye müdafi Muzaffer a
dan sonra 3 - 3 beraberlikle netice- lınmıştr. Ve Vefa karşısına şöyle di-
lendi. zildiler: 

Hüsamettinin boykot cezası ve bu Muzaffer - Yaşar, Lebip _ Ali Rı-
ıuretle san lacivertlilerin bu mev- za, Esat, M. Reşat - Semih, Basri, 
kide oynıyacak b\r oyuncu- bu'l --ını?r-, 'n"'1n'l,-r-stt• • 

maması galibiyet şansını daha ziyade Buna mukabil Vefa da Süleyman

Vefa lehine çevirmişti. Bunun için- dan mahrum ve şöyle bir kadro ile 
dir ki maç alakasını bir kat daha idi: 
arttırmış ve sahaya iki üç bine varan Safa - Saim, Lutfi - Vahit. Sulhi, 
bir seyirci kütlesi toplanmıştı. Şefer - Necip, Muhteşem, Hakkı, 

Dünkü oyun hiç te tahmin edildiği Gazi, Mehmet. 
gibi Fenerbahçenin aleyhine olarak Hakem~ İzzet Muhittin. 
cereyan etmedi. Fenerliler baştan İlk hücum Fenerde, ve kırıldı. 
nihayete kadar hakim bir oyun oy- Oyun mütevazi!'! geçiyor. Fenerliler 
nadılar. Şu muhakkak ki Hüsametti- ilk dakikalar mütereddit oynuyor, 
nin yokluğu hissedildi. Vefanın bü- 1 geriye emnlyetsizlikleri farkedili
tün maç imtidadınca yaptığı mahdut 1 yordu. Dakikalar ilerledikçe Fener
akınlardan üçü golle neticelendi. Ka- bahçenin birbirini kovalıyan hücum
leci her üç golde de hatalı olmakla larını seyretmeğe başladık. Bir Fe
beraber bu çocuğa hiçbir şey söyle- ner hücumunda Yaşar kaleci ile kar
nemez. Senelerce müdafi oynamış, şı karşıya kaldığı halde muhakkak 
ve son zamanla.rda da birinci takım bir gol fırsatı kaçırdı. 
müdafaasında yer almış bir oyuncu- Fikret iki marke ediliyor. Kımıl
dan bundan fazla bir şey beklene- danmyorlar. Maamafih yine fırsat 

mezdi. Buna mukabil Vefa kalecisi düştükçe Vefa kalesine kadar topu 
de yediği gollerde hatalı idi. Fakat indiriyordu. 
Safa senelerce bu mevkide oynadığı 16 ncı dakikada ani bir Vefa hü
tçin onun bu hatalan affedilemez. cumu sağdan açıldı. Necip topu or
Fenerbahçe takımı oyun başlar baş- I taya geçirdi, Sulhi güzel bir kafa 
lamaz hakim bir oyun oynamağa vuruşile Vefaya ilk golü kazandırdı. 
başladı, hücum hattı sayısız fırsatlar Bu gol sarı lacivertlileri daha ziyade 
kaçırdı. Fikret marke edildiği halde canlandırdı. Hücumlar birbirini ta
onunla oynamak hatasına düştüler. kip etmeğe başladı. Gelen fırsalar
Muavin hattı ilk devrede yedikleri dan istifade edemiyorlardı. Devre bu 
golden sonra topu ezmeğe başladı. suretle 1 - O Vefa lehine kapandı. 
Ezeli dert, çalım sevdasına düştüler. ikinci devrede 
Muhacim hattında Basr:i yine iyi de
ğildi. Rebii Fikretin marke edil.mcsi
le kiminle oynıyacağıru şaşırdı . Ya
pnn varlığile yokluğu müsavi. Çok 
ağırdı. Bu vaziyet hücum hattını boz
du. Birçok frsatların kaçmasına se
bep oldu. İkinci devre Fenerbahçeli
ler çok canlı bir oyun çıkardılar, her 
dakika Vefa kalesi için tehlike oldu. 

Vefalılar dün Fenerbahçe karşı-

11nda fena bir oyun oynamamakla 
beraber, Beşiktaşa çıkardıkları oyu
nu çıkaramadılar. Safa fena bir gü
nünde idi ve müdafaada Saim ikinci 
devrede birbirini kovalıyan Fener 
hücumlan karşısında yoruldu. Lutfi 
beraberlikte amildi. Vahit fena de
ğildi. 

İkinci devreye Fenerliler Fikreti 
içe alarak çıktılar. Ve derhal oyunu 
Vefa nısıf sahasına intikal ettirdiler. 
Oyun çok canlı ve çok zevkli olu
yordu. 

Bir Fenerhücurnu açıldı, sıkı bir 
şütü kaleci bloke edemedi, Fikret 
yetişerek beraberliği temin eden Fe
ner golünü yaptı. Bu gol kafa vuru
şile olmuştu. 

Bir dakika sonra bir Vefa hücumu 
favulle durduruldu . Hakkı çekti. Ga
zi beraberliği bozan ikinci Vefa go
lünü kaydetti. 

Oyun canlanmıştı. Yine bir Vefa 
hücumunda açık bir pas alan sol a
çık Mehmet Vefaya üçüncü bir gol 
daha kazandırdı. Beş dakikada bu 
suretle üç gol olmuştu. 
Bir Fener hücumunda Semih kasdi 

Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz 1 
Taksim stadında: 

Beşiktaş - Galatasaray, saat 
l 7,30, Galatagençler - Demir
spor, saat 15.30, Şişli - Pera, 
saat 11. 

Şeref stadında: 

~~----o·~~~~-

1 n g İliz • Fransız Kati 

Teklifine Ait Proie 

Molotofa Tevdi Edird; 
(Başı. 1 incide) 

tecavüze karşı garanti etmeye de ha
zır bulunmaktadır. 

Anadoluhisar - Beylerbevi sa
at 17.30, Bozkurt - Kadıköy
spor 15.30. 

Diğer taraftan, Holandanın ve İs-
1 viçrenin arazi tamamiyeti de Fransa 

ve İngilterenin garantisi altında bu
lunacaktır. Ancak, bunun icin bu 

~ , 
Robert Kolejde: iki bitaraf devletin, tehdit edildikle-

İstanbul atletizm birincilik
lilderi, saat 14.30. 

1 ri takdirde, istiklallerini feda etmek
ten ise umumi bir muhasamaya ka
rışmak riskini almaları lazım g~l 

mektedir. Bundan başka bu iki bita-

Yalıhögükte 
Başa Güreşen 
Bir Başmuallim 

• 

Pehlivan Muallim Azmi Bilen 
Bozkır (TAN) - Sogla gölü ke -

narındaki Yalıhöyük köyünde, yapı
lan bir düğün münasebetiyle düğün
de, hemen hemen bütün eski Tiirk 

sporlan, cirit ve mahalli oyunlar oy-

nanmıştır. Civarın namdar pehlivan 

ları da güreşmiştir. Başta Yöriik peh-

livan rakip bulamamış, Bozkır - Ahır 

lı baş muallimi Avanoslu Azmi Bi -
len, kendisine karşı çıkmıştır. Güre
şin tekniğini bilen muallim, çok kuv
vetli olan Yörük pehlivanı yenmiş ve 
mevut olan cins tayı almıştır. Fakat 
değerli tayı, Bozkır Tayyare cemiye
tine hediye etmiştir. 

köşeden yaptığı üçüncü gol takip et
ti. 

Bir Fener hücumunda Fenerbah

çeliler bir gol daha çıkardılar. Top 

kale çizgisini geçtiği halde hakem 
bunu görmedi ve saymadı. Fenerbah-

çeliler itirazda bulundularsa da ha-

kem dinlemedi, maç ta bu suretle 

~;fÔfıHalrla1şnİ~ı ·'cra"ıcap 'ey-
lemektedir. 

Sulh anla,malarının anahtan: 

Türk - lngiliz itti/akı 
Cenevre: 27 (A. A.) Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Milletler Cemiyeti konseyinin son 

toplantısında İngiltere Harıciye Na
zın Lord Halüax ile Fransa Harici
ye Nazırı Bonnet'nin yaptıkları be
yanat Cenevre mahafilinde Millet
ler Cemiyetinin yeniden siyasi faa
liyete avdetinin mühim bir başlan
gıcı addedilmektedir. 

Bu beyanatta hazırlanmakta olan 
anlaşmalarının Milletler Cemiyetine 
kayıt ve tescil edileceğinin ~kca 

ifade olunması da Milletler Cemiye
tine yeniden siyasi vazif<•ler vermek 
ve misakın tatbikatını ihya etmek 
arzusuna atfolunuyor. 

Milletler Cemiyeti mahnfili, 
bütün hu sulh anla!ıınalarının a
nahtarını İngiltere - Türki.:r•! it
tifakında bulmakta \'e büyiik dev
letler arasında mevki olan Tiiı

kiyeyi sulh terazisini demokrat 
devletler lehine çeviren en mü
him amil addetmekted;ı-. 
Milli Şef İnönünü Lozan kon

feransında yakından tanımış olan 
bu mahafil, Türkiyein yeni politika
sında · Türkiye Reisicümhurunun 
kuvvetli nüfuz nazarı görmektedir. 

"Sulh için mücadele,, 
Londra: 27 (A.A.)- Nevıll~ Cham 

berlain Temmuzda "Sulh için miica
dele,, isimli kitabını n2şredecektir. 

Mumaileyh bu kitapta Mayıs 19:~7 

de iktidar mevkiine geldigi günden 
itibaren Nisan 1939 da İngıliz-L<"h 
ittifakının akdi ile İngiltere hüku
metinin siyaseti değiştiği güne ka
dar beynelmlel sahada sarfettiği gay 
retleri anlatacaktır. Kısa bir mukad 
dimede Chamberlain İngEterenin hiç 
bir devletin diğer devletlere kuvvet 
kullanarak hakim olmasına müsaade 
etmiyeceğini teyit etmektedir. 

"itimat ve teyakkuz,, Muavin hattı Fener hücumlarını 

durdurmak için çok çalıştı. Muhacim 
hattı dün gelen üç fırsatı iyi kullan
makla beraber bir iş . görmedi. Bu 
hattın en iyi oyuncusu yine Mehmet 
oldu. Vefalılar dün de lüzumsuz bazı 
sertlikler yaptılar. Bu kendilerinin 

bir hareketle durduruldu ve hakem 3 - 3 beraberlikle neticelendi. 
Zürihten bildirildiğine ~öre, siya

si dairenin şefi federal meclis aza
sından Motta, İsviçre sergisinde bir 
nutuk söyliyerek İsviçrenin sulhe 
karşı bağlılığından ve istiklalini mü
dafaa etmek hususundaki azminden 
bahsetmiştir. Hatip demiştir ki: aleyhine oluyordu. 

Maçın tal.ilah 
Her iki takını sahaya çıktığı vakit 

penaltı verdi. Semih bu fırsatı avuta 
atmak suretile kaçırdı. 

Fenerliler hücumda topu Fikrete 
geçirdiler. Fikret kalecinin müdaha
lesine rağmen kaleciden kurtararak 
ikinci Fener golünü de yaptı. Bu go
lü Fikretten aldığı pasla Rebiinin 

Hakem dün birinci devrede fena 

değildi. Fakat ikinci devreyi çok 

fena idare etti. Her iki tarafı da .si-

nirlendirdi ve memnun etmedi. Bi

rinci devredeki hakemi ikinci dev
rede tanımak kabil değildi. 

"- Bugünün parolası "itımat ve 
teyakkuz,, dur. Hürriyet ve bitaraf-
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Parti Nizamnamesinde 
Tadilat 

(Başı 1 incide) 
ha evvel toplayabileceği gibi fev
kalade olarak ta toplayabilir." 
3. Kurultay mesaisi hakkında da 

taamül öyle olmakla beraber yeni bir 
hüküm olarak şu madde ilave edil -
miştir: 

"Büyük Kurultayda memleket 
ve partiye ait her iş görüşülebilir. 

Program ve nizamnamenin kabulü 
ve değiştirilmesi büyük kurultaya a
ittir." 

Parti mebuslarının 
yapabilecekleri İfler 
hakkındaki madde 

4. Parti mebuslarının yapabile -
cekleri işler hakkında nizamnamede 
esasen mevcut olan hiiküm daha zi -
yade tevsi edilerek bu madde aşağı
daki şekli almıştır. 

"Parti mebusları devlet veya par
tiye ait, yahut sermayesinde devle -
tin veya partinin iştiraki olan bütün 
müesseselerle amme hizmetlerine 
mahsus ve hususi mukaveleye bağlı 

veya imiyazlı şirketlerde idare mecli
si reisi ve azası, murakıp ve mümes
sil olamıyacaklar, ücretli veya üc -
relc;iz başka bir vazife almıyacakları 
gibi bü müesseselerle alakalı işlerde 
ücretli hakemlik de kabut edemezler. 
Devlet veya parti işlerinde doğrudan 
doğruya veya bilvasıta müteahhitlik 
ve her ne nam ile olursa olsun mü -
tavassıtlık edemezler ve devlet büt
çelerinden para ödemeyi icabettire -
cek herhangi bir ticaret muamelesini 
dahi yapamazlar. Parti mebusu olan 
avukatlar devlet ve partiyi alakalan 
dıran bir davada aleyhte vekalet de
ruhte edemiyecekleri gibi ücret mu
kabili olarak lehte de vekalet ala -
mazlar. Ve bu gibi davaları deruhte 
etmiş olanlarla şerik olamazlar. Par
ti Genel Başkanlık divanı zaruret 
gördüğü hallerde partili mebusları 
bu gibi vazifelerle tavzif edebilir. 
Hususi idareler belediyeler, bunla -
ra bağlı müesseseler bu madde hü -
kümlerine tabidir. Parti mebusları 

kurumları gıbi menafii umuma aft 
cemiyetlerle sail' hayır cemiyetlerin
de ü~retli iş alamazlar." 

5. Nizamnamenin ceza işleri kıs
mını ihtiva eden maddeye cürüm o
larak şu fıkra ilave edilmiştir: 

"Parti işlerinde şahsi maksat gü
denler ve bu uğurda parti nüfuzu
nu istismara teşebbüs edenler ve 
şahsiyat ile uğraşmayı adet edi· -
nenler." 

Partili gazeteciler hakkında 
konulan hükümler 

6. Yine nizamnamenin on ikinci 
kısmını teŞkil eden partili gazeteci -
lerin riayet edecekleri noktalar hak
kındaki 154 üncü madde de şu şekii 
almıştır: 

"Sahibi partili olan gazete ve 
mecmuaların yazıları ile parti azala
rının neşriyatı parti prensipleri ba
kımından gözönünde tutulur. Partili 
gazeteciler, mecmua sahipleri ve 
muharrirlerle bu ~·olda görüş birliği
ne yarayacak temas ve toplantılar 

yapılır. Partililer sermayesi ile ala -
kalı ve idaresinde müessir bulunduk 
lan gazete, mecmua ve matbaalarda 
program ve nizamnameye iç ve dış 
siyasetin ana hatları ile yüksek dev
let menfaatlerine aykırı düşen yazı
lar neşredcmezler.,, 

Parti müstakil grupu 
nasıl çal ı1acak? 

7. Nizamname tadil teklifleri ara
sında tamamen yeni bir teşkilat o -
larak giren bir hüküm de parti müs
takil grupu teşkili meselesidir. Par -
tinin kendi içinde daha geniş şekilde 

Iık büyük bir disiplinle hareket edil 
mesini amirdir. En emin ve en mü
essir müdafaamız silahlarımızla ya
pacağımız müdafaadır.,, 

* 

tenkit ve mürakabe yapabilmek içİ11 
düşündüğü bu hususa dair ilave edi· 
len hüküm ve maddeler aşağıdadır: 

"Partili mebuslardan KurultsY 
umumi heyetince seçilen 21 arkadaŞ 
meclis içinde müstakil bir hüviyet 
taşırlar. Bunlar grup müzakereleri • 
ne iştirak etmekle beraber mütalea 
beyan ve reye iştirak edemezler. su· 
na karşı meclisin umumi heyetinde 
mütalealarını beyan ederler ve rey· 
lerini kullanırlar. Müstakil grup ke11 
di azaları ile umumi toplantı yapsr 
kararlar verir müzakere usulü mec
lis grupunun hükümlerine tabidir. 

Müstakil grup heyeti umumiyesl 
partiye mensup olmıyan mebusları 

mi.izakerelerine muvakkat veya dai· 
mi olarak davet edebilirler. Müstakil 
grup kendi azası arasından üç kişililc 
bir idare heyeti teşkil eder. Partiye 
mensup mebusların en çoğunun tet 
kil ettiği umumi heyete parti grupll. 
partiye mensup mebuslardan bu su· 
retle kurultay tarafından secilen 21 
azanın teşkil ettiği heyete d~ parti 
müstakil grupu denir. 

Parti müstakil grupunun reısl 
partinin değişmez genel başkanıdıt· 

Reis vekili müstakil mebuslar ara " 
sından onun tayin ettiği zattır. 

Partili müstakil mebuslardan vu· 
kubulacak münhallere münasibiııi 
genel başkanlık divanı seçer. 

Parti müstakil grupu parti teşld· 
latına dahil olduğu gibi müstak11 
grup reisi vekili parti riyaset divanı· 
na dahildir. 

T evlik Fikret Sılay 
Ankara, 27 (A.A.) - Konya Mebıl· 

su Tevfik Fikret Sılay, Parti Umuıııl 
idare heyetinde münhal bulunan 8-
zalığa riyaset divanınca tayin edil• 
miştir. 

Bonnet 
izahat Verdi 

1 

__(Jj),a ~ 

konuşmaların pek yakında muvaf· 
fakiyetle neticelc,.ıeceğini söyle
miş ve daha sonra Milletler Cemi• 
yeti konseyinde görüşülen mesele• 
ler hakkında malumat vermiş, 1'1· 
Bonnet'nin bu izahatı Nazırlat 
Meclisi tarafından müttefikan tat
\'İp edilmiştir." 

Diğer taraftan Havas ajansrnıtı 

bildirdiğine göre, Fransız diploma· 
tik mahafilinin kanaati, Türk-Fraıt' 
sız müzakerelerinin önümüzdeld 
haf ta bidayetlerinde neticeleneceti 
merkezindedir. 

Galatasaray 

Lisesinde Bugün 

"Pilav .. Yenecek 
Eski Galatasaraylılar bugün Gal•· 

tasaray lisesinde toplanacaklar, ve 
her yıl olduğu gibi merasim yapıı.· 
cak. pilav yenecektir. 

Merasim saat on buçukta başlıY8" 
caktır. Lisenin konferans salonund• 
en yaşlı Galatasaraylı ve en yeni 
mezun söz söyliyecekler, geçen sene 
piHivda alınan film gösterilecek ve 
piltivı müteakip te Galatasarayblst 
toplu bir halde Taksime kadar bit 
yiirüyüş yapıp abideye çelenk koy•· 
caklardır. 

Merasime Şehir Bandosu ve Gal•· 
tasaray İzcazı iştirak edeceklerdir. 

lzmirdeki Maç 
İzmir, 27 (Tan Muhabirinden) ~ 

Demirspor takımı Doğansporu biJ'8 
karşı iki golle yendi. Golleri birinci 
devrede Arif ve Orhan attılar. Doğ•· 
nın golünü penaltıdan Reşat attı. 

Polonya Nazırlar Meclisi, harp 
zamanında kanuna aykın lıiı şekilde lıçi Mümessilleri Seçi111I 
hududu geçmek veya dii~ana ilti- İstanbul bölgesinde işçi müınes • 
hak etmek cürümlerine karşı tatbik sillerinin seçimine devam cdilınekte
edilecek cezaları şiddetlendıren bir dir. Şehrimizde bin iki yüzden f~ıl~ 
kanun layihası kabul etmıştir. iş müesseselerinin bir kısım işçııer 

Yeni kanunda bilhassa mücrim!e- arasında seçim yapılmışsa da diğer 
re ait mallara vaz'ıyed edilebileceği bir kısım müesseselerde nizamnarrıe 
kaydedilmektedir. hükümleri layıkıyle anlaşılamadı. • * ğından seçim geri kalmıştır. tş anıır· 
Kımnas, 27 (A.A.) - Son zaman- liği bu müesseselerde tetkikat yaptır· 

larda Litvanya makamları menfi mış ve lazım gelen izahatı verınişti~· 
propaganda yapan 20 A~nı teczı- Önümüzdeki hafta içinde mümessU 
ye etmişlerdir. seçimi nihayet bulacaktır 
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Bir Kraliçe Nasıl 
T ecellüt Gösterirdi ? 

B ir zamanlar şarkta olduğu 
gibi garpta da ülkeler kralla

rın ınalikanesi sayılırdı ve miras 
0larak şundan buna intikal eder
di. O sebeple bir İspanyol prensi
?ı.itı. Alınan tahtında ve bir Fran
llzın İspanya sarayında hükümran 
~lduğu görülürdü. Malum olduğu 
1J.2ere meşhur yüz sene muharebe
si de böyle bir miras meselesinden 
h~ıştı. Çünkü İngiltere Kralı 

ÇUncü Edvard, kendi vatanında 
b\uteber olan veraset kaidelerine 
dayanarak Fransa tahtı üzerinde 
hale dava ediyordu, Fransızlar da 
.. kendi veraset kanunlarına isti
l'lat ederek - bu davayı haksız gö
liiyorlardı. İki taraf birbirini il
~aın edemeyince silaha sarılmak 
llznn geldi ve iki millet tam yüz 
•ene boğuştu. 

Bu muharebe, bir vakitler Fran-
8annı üçte ikisini zaptetmiş olan, 
İngilizlerin yenilmesile neticelen
di ve bu neticen in akisleri de ta
biatile Fransada başka, İngilterc
de başka oldu. Fransızlar, kralla
l'Inın bin bir sıkıntıya gogus ge
l'erek yurtlannı müdafaada ehli
Yet gösterdiklerini gözönünde tu
tup onlara şükran besliyorlardı, 
İngilizler ise hükumetin becerik
sizliği yüzünden bu büyük dava
tı.ın kaybolduğuna kanaat getir
diklerinden saltanat makanuna 
karşı yan gözle bakmıya başla
Inışlardı. 

Q srrada İngiltere tahtında 
Lancaster soyundan hü

kümdarlar bulunuyordu. Halbuki 
ou ıamHyanın tahta tasarruı et-
b\eleri yolsuzdu, zira hak York ai
lesinindi. Gerçi Lancasterler de, 
\' orklar da Anju kaynağma men
sup bulunuyorlardı. Lakin Lan
Casterlerden Hanri Bolingbroke 
b\eşru kral İkinci Rişarı tahtından 
indirerek saltanatı gasbetmişti. 0-
?ıun bu hareketi her bakımdan 
haksızdı. Çünkü itaat ve sadakat 
göstermeğe mecbur olduğu hüku
b\et aleyhine ayaklanıyordu, ayni 
~amanda kendisine - Rişarın ölü
?nile dahi - intikal etmiyecek olan 
bir tahtı zaptediyordu. 

İngilizler, Dördüncü Hanri adi
le saltanat süren gasibin bu hare
ketini protesto bile etmemişlerdi. 
Zira herkesin gözü Fransa top
l'aklannda cereyan eden kanlı 
harplere dikili idi. Fakat bu harp
ler, İngiltere aleyhine neticele
tı.ince halkın gözü iç işlerine çev
l'ilıniş ve tarihe karışmış olan Han
?'i Bolinbrok meselesi üzerinde de 
bıünakaşalar yüzgöstermişti. 

lialkın kraldan hoşnutsuzluğu
l'lu hissettiren bu dedikodular pek 
te rnanasız değildi. Çünkü tahtı 
işgal eden Altıncı Hanri akıldan 
~ana hastaydı, anası Katerin gibi 
karısı Margarit te Fransa prenses
lerindendi. İngilterenin Fransaya 
'blağlup olduğu bir günde bir 
İi'ransız kadından doğmuş ve bir 
~ransızla evlenmiş olan akılsız 
bir kral halkın hosuna ıtitmivor
du. 

• J şte bu sırada Yorklardan Ri-
şar, Altıncı Hanri aleyhine 

bayrak kaldırdı, halkın hoşnutsuz
luğundan istifade ederek kralın 
haşrnüşaviri, akıl kahyası Duc de 
Suffolku idam etti, parlamentoya 
da kendini mecnun kral Hanrinin 
"asisi ilan ettirdi. 

'Fakat mecnun kral bir müddet 
1Yileşir gibi oldu, vasisi Rişarı 
Londradan sürgüne yolladı. Rişar 
da bu hamlenin altında kalmadı, 
bir ordu toplıyarak Londra üzeri
lle yürüdü, kraH askerlerini yendi 
"e kendisini veliahd ilin eden bir 
&.hidnameyi krala imzalattı. 

Altıncı Hanrinin kansı Marga
lit Danju, o güne kadar bitaraf 
libi davranıyordu, taht etrafında
~ :mücadelelere - zahiren olsun -

r .. · .. :v;;;~~~ ... -
1 M. Turhan 

TAN 
........................... 
karışmıyordu. Lakin Rişarın veli
ahd ilan edilmesi üzerine analık 
gururu ve şefkati incindi, kendi 
oğlunun haklarını muhafaza için 
ortaya atıldı, ordular toplıyarak 

York tarafdarlarile harbe tutuştu. 
Margaritin temsil ettiği Lankaster 
ailesinin armasında al, Rişarm 

mensup olduğu York familyası ar
masında beyaz gül bulunduğu için 
bu harbe (İki 2ül muharebesi) a
u 1 'il!rllIIll~U. 

M argarit. Fransızlarla mütte
fik bulunan İskoçyalıların 

yardımile ortaya çıkmıştı. Yine o 
yardım sayesinde Rişar Yorkun 
ordularını tarümar etti, kendisini 
de öldürterek başını York kapısı
nın sancak direğine astırdı. Mar
garit pek amansız davranıyordu. 

Hatta Rişarın on yedi yaşında bir 
oğlunu da yakalatınca insaf etme
miş ve çoct ju öldürtmüştü. 

Fakat Yorklar da yılmıyorlardı, 

ellerinden gelen çarelere başvura

rak Lankasterlileri yoruyorlardı. 

Hatta Rişarın ölmesile de davala

rından vazgeçmemişlerdi, maktu
lün oğlu Edvarı başlarına geçire
rek Margarit ordularile harpte de
vam etmişlerdi. Askeri vaziyet, 
evvelce olduğu gibi yine Lankas
terlilerin, yani Margaritin lehine 
idi. Lakin onun rakip orduya veya 
York prenslerine mensup İngiliz
leri başka bir millet efradından 

imiş gibi insafsızca , daha doğrusu 
vahşice öldürtmesi Londra halkı
nı heyecana düşürdüğünden vazi
yet değişti. Hele Rişarın oğlu Ed
var parlamento tarafından meşru 
kral ilan olununca iş büsbütün 
sarpa sardı. 

Bununla beraber, Margarit, 
harbe devam etmekten 

geri kalmadı. Edvardla da Tovv
ton mevkiinde kanlı bir harp 
yaptı, yirmi sekiz bin ölü bıraka: 
rak ricat etti. Bu arada Altıncı 

Hanri Londra kalesi zindanına a
tılmıştı, son günlerini bekliyordu. 

Margarit Tovvton muharebesin
den sonra serseri bir duruma düş
müştü. Kucağında - veliaht tanı
yıp halka da öyle tanıtmak istedi
ği - oğlu bulundu,1u halde diyar 
diyar dolaşıyordu. yeni ordular 
hazırlamıya savaşıyordu. Bu ge
zişler sırasında bir gün yolu sık 
bir ormana uğradı ve orada hay
dutlar tarafından yakalandı. Eşkı
ya onun kim olduğunu tanımıyor
lardı. Yalnız üzerindeki elmasları 
görünce büyük bir av elde ettikle
rini an1ıyarak sevinmişlerdi, o el
masları hemen bölüşmeğe giriş

mişlerdi. Margarit haydutların bu 
meşgalelerintien istifade etmek is-

tedi, oğlunu kucağına alıp kaçmı
ya koyuldu. Orman sıktı ve o, bir 
kovuğa gizlenip heriflerin elinden 
canını kurtaracağını umuyordu. 
Llkin haydutlar çarçabuk ışın 

farkında oldular, kendisini t akibe 
koyuldular. İçlerinden biri arka
daşlarından önce ona yetişti, hır
sından ve hiddetinden silahını 

kaldırdı, tahtsız kraliçeyi öldür
mek istedi. Bir saniye, tek bir sa
niye iki gül harbini nihayete er
dirmek, dereler gibi akan kanlan 
durdurmak için kafi gelecekti. 

• 

1 şte bu pek nazik vaziyette 
Margarit, kaşlarını çattı, 

çehresine - hürmet telkin edici -
bir vakar çizdi ve oğlunu ileri 
doğru iterek hayduda şu sözleri 
söyledi: 

n"ct11.,.... <:ı:ın ı:ı }.:;ıJdld VI> Tnlln-

terem metbuun olan kralın oğlunu, 

İngilterenin meşru veliahdini e
manet ediyorum. Beni öldürünce 

ona iyi bak! ... 

Tarih, Margariti öldürmek için 

silahını kaldıran hayd udun bu so

ğukkanlılık karşısında, iradesini 

kaybederek hemen yere d izçöktü

ğünü yazıyor. Margarit bütün o 
yaptıkları işler olmasa da ölüme 

karşı gösterdiği şu tecellütle ta
r ihten bir "aferin., almıya zımne
derim ki hak kazanmıştır. 

Manisada 
Hararetli 
Çalışmalar 
Manisa, (TAN) - Inşaat mevsimi 

geldiği için, evvelce bitirilmeden kal
mış olan bazı yolların ve ~inaların 
ikmaline başlanılmıştır. Şehrimizin 
merkezini en kısa şekild~ istasyona 
bağlıyan Büyük Atatürk bulvarının 
yarıda kalmış kısmında da faaliyet 
görülüyor. 

Şehrimiz ve civarının telefon hat
ları kamilen değişfüılmekte, elektrık 
şebekesi tamamlanmaktadır. Adliye 
sarayının ve doğum evinin inşaatı e
pey ilerlemiştir. 

Vali vekili Refik bir taraftan bu 
işleri gördürürken, diğer yandan da 
halk ile yakından meşgul olmakta, 
her pazar bir kaç köyü gezmekte ve 
köylü ile hasbihal etmektedir. En 
son gittiği Muradiye köyi.inde bütün 
köylülerin iştirakile bir toplantı ya
pılmıştır. Bir, iki c;enedenberi halle
dilemiyen mektep i~inin de yakında 
bitirilmesi temin olunmuştur. 

Burdurda Yağmur 
Bekleniyor 

Burdur (TAN) - Beklenilen yağ
murlar bugünlerde yağdığı takdirde, 
bu sene vilayetimizde meyva ve di
ğer mahsuller bol olacaktır. 

Gül mevsimi gelmiş ve giil yağı 
imalathaneleri faaliyete geçmiştir. 

Fakat yağmursuzluk hasebiyle gül
lerden alınan yağ nisbetinin düşük 
olduğu görülmektedir. 

Seyahatin lntıbaları: 

M aaril Vekili, eğitmenle konuşuyor Der•hanede yazısı başında duran çocuk 

KÖYÜN Kalkınma 
Manivelası: Eğitmen 

- 2 -

U zaktan Bozkır köyünü görü
yoruz. Köy ile tabiat ara

sında, renk bakımından, ne büyük 
bir intibak var. Bozkır köyü de 
yakın tabiat gibidir. İnsan oğlu, 
-kolu, zekası nisbetinde- ayni mate
riyeli, toprağı, rengi taşı bir yere 
toplıyarak sığınacak bir ev yap
mış; uzaktan her ev bir toprak yı
ğını duygusunu veriyor. Bu bir 
yığını kırk elliye iblağ ediniz: İşte 
köy. 

Yalnız bu toprak kümelerinin 
yanında, açık. geniş bir arsa üze
rinde üzeri kiremitli bembeyaz bir 
bina var: Yeni yapılan okul biı:a
sı. Adeta dikkati üzerine çekmek 
ve gözün d ik katle aradığı vakit 
bulabildiği diğer evleri gizlemek 
ıçın, uzaktan beyaz bir kuş gibi 
duruyor. Bay Hasan Ali - Yücel, 
bunu göstererek: 

- Cümhuriyet köyünün beyaz 
alnı, dedi. 

Kuru toprağın içe hüzün veren 
rengi karşıSinda, bozkır ortasında, 
bu beyazlığın bu küçük beyaz e
vin ne derin bir manası var. 

Okula yaklaştığımızı gören köy
lüler bizi köy k~nannda karşıladı

lar, okuldan otuz beş yaşlarında 

yağız bir genç çıktı, tabii. korku
suz. hatta liıübali bir eda ile iler
ledi, kendini takdim etti: 

- Köyün eğitmeni. 

B ir kafi1e halinde okulun içi-
ne giriyoruz. Burası yalnız 

okul değil, üç hedef güden üç cep
heli bir binadır. Bir dershanesinde 
gündüz köyün çocukları, akşamla
n da okumak yazmak bilmiyen 
gençleri okur, 

İki odası öğretmen evi, diğer 
bir odası muhtar, yahut ihti 
yar heyeti odasıdır. Mütevazı 

bir mobilya, her şey sade, her şey 
yerli yerinde ve bunun üstünde 
hepsi tertemizdi. Sonra sınıfa gi
rildi. Burada karşılaştığımız man
zara müessir bir şeydi. Sınıfta tam 
manasile bir disiplin vardı. 

Çocuğun biri tahtaya kalkmış 

imla yazıyor, sırada oturan bir ço
cuk yüksek sesle söylüyor, tahta
dakiyle birlikte bütün sınıf öğren

cileri de ayni şeyi yazıyorlardı. 

İçeriye girdiğimizi görünce. lü
zumsuz bir heyecan göstermeden, 
bizi selamladılar. Burada, herke
sin en çok nazarı dikkatini celbe
den şey, tahtada ve defterlerdeki 
yazılann mükmmeliyeti idi. Tak
dire değer olgun bir yazı tekniği 

ile yazıyorlardı. Bu biraz inanıl
mıyacak gibi bir şeydi. Bu esnada, 
işten dönerek torbasını boynuna 
asan diğer öğrenciler de, birer bi
rer sınıfa giriyorlardı. Kapıdan i
çeri giren çocuk, başile selam ver
dilcten sonra, yerine oturuyor, der
hal defterini, kalemini alarak yaz
mıya başlıyordu. Tahtaya daha bir 
iki çocuk kaldırıldı. Her biri ayni 
olgunlukta yazıyorlardı. Çocukla
rın bu tabiilik ve serbestileri ora
da bulunanları çok mütehassis et
ti. Mütecessis, memnun bir köy
lü kafilesi de kapı önünde top-

Eğitmen, kendi yetiştirdiği 

bahçesinin kenarında Maarif 

V eküine izahat veriyor 

YAZAN: 

Asım Kültür 

lanarak sınıfta olan biteni. he
yecanlı bir alaka ile seyrediyor
lardı. 

B ir aralrk Bay Hasan - Ali 

Yücel. masa üzerinde du
ran saati aldı ve bir çocuğa hita
ben: 

- Adın ne? 
- Osman Gürol. 
- Şu saati al, .kaç olduğunu 

söyle. 
- 10 u 10 geçiyor. 
- O halde bunu bir saat on da-

kika geri alınız! 
Ufak bir yardım, bunu da te

min etti. 
Bundan sonra. STkı ziyaretleri 

ile çocuklar tarafından yakinen ta
nılan ilk tedrisat umum müdürü 
Bay Hakkı Tonguç söz aldı. Ço
cukların karşısına geçtikten son
ra: "Çocuklar! dedi, okulunuza 
gelen misafirler, kitaplarınızda o
kuduğunuz parçalan yazanlardır. 

Onların arasında gördüğünüz Bay 
da - Bay Vekili göstererek - bütün 
okulların işlerine bakar. Muhtarın 
bütün köy işlerini gördüğü gibi." 

Sonra öğrencilere kitaplarını 

kapattı ve hesaptan birbiri ardın
ca birkaç zihni mesele sordu. Her 
meseleyi müteakip çocuklar bir 
an düşünüyor, sonra birden kol
lar kalkmağa başlıyordu. Bu hali 
seyredenlere sadece sevinç veren 
bir manzara. 

Bunu müteakip Bay Tonguç, iç
lerinden sesi daha müsait olan bir 
öğrenciyi kaldırarak onun reh
oorliğinde bütün çocuklara musi
kiden bir iki parça söyletti. 

Memnun. dershaneden çıktık. O
kulun bahçesi eğitmenin idaresin
de çocuklar tarafından kazılarak 

her iki çocuk için birer meyva fi
danı ekilmiş. Bunları sulamak, 
büyütmek işi bu çocuklara aittir. 

Koylülere veda ettikten sonra, 
otobüse bineceğimiz sıracla eğit

men, Tonguça yaklaşarak bir şey-

ler söyledi. Herkes dmdu, ne di
yor Acaba naklini mi istıyordu '! 

Bay Tonguç: 
- Yerleri hazırmış, bunlara fi

dan ve hazırlanan fenni kovanla
ra da arı istiyor, dedL 

• 
Y anm saat sonra _.\k~cörcn kö-

yündeyiz. Eğitmen okulun 
bahçesinde kendini takdim erlerek 
bizi karşılıyor. Burası, ayni za
manda gezici başoğrctmenin mer
kezidir. 

Bu gezici başöğretmen eğitme
nin hem müfettişi, hem nıurşidi, 
hem nasihi, hem de koy hayatın

da en yakın arkadaşıdır. E~itmenlı 
on köye devamlı surette bak&r. Da 
ima seyyar bir haldedir. 
Doğruca, yeni okulun dershnne

sine gittik. Çocukların labii bir 
faaliyet içinde çalışmaları. sorulan 
suallere serbest bir surette cevap 
vermeleri umulmadık bir ~urettC', 
yeni şeyler görmüş insanla:-a bas 
bir zevk veriyordu. Bay l {asan A
li Yücel sıralar arasmda dolaş1-
yor, ciddi bir alaka ile her çocuğw 
yazısıru tetkik ediyor. arade sıra

da sualler soruyordu. 
Aldığı cevaplardan duydu~u 

memnuniyeti yüzünde okumak 
çok kolaydı. Burada da bir saatten 
fazla kalındı, Her şey yet inde, öğ
retim yolunda idi. Öğ~e zamanı 
gelmışti. Okuldan çıktJdı. Karşıda, 

köyün diğer evlerine hiç bir ba 
kımdan benzemiyen yepyenı bir 
ev yükselmişti. 
Kırk yaşlarında olan köy öğret -

meni izahat veriyor: 
- Benim evim, dedi. Kendim 

için yaptım. fakat gayem örnek ol 
maktır. Yalnız bu değil bir de bab· 
-;em var. 

Bir sergiyi seyre gidiyormuş 

gibi bahçeyi gonnıy·~ git
tiK. Bu ağaçsız köy kenarında uç 
dört dönumlük br tarla Liç yıl için
de, sık dikilen meyva ağac:lariyle 
bir park haline gelmı. B •hçc du
varı kenarında eserı karş sında 

haklı bir gururla sbyJiyen egıt
men, Bay Hasan Ali Yticele ve o
rada bulunanlara şu izahatı verı
yordu. 

- Bu yıl, bu bahçeden, köylü 
nün bol bol istıfadesindcn ocı~ka 
yüz lira para aldım, gelecek yılJa:
bunu daha çok arttıracakıardıt . 

Köylülere veda ederek Ankara 
ya dönüyoruz, bu yarım gün zar
fında ve bu büsbütün başka alem 
içinde ne kadar yenı ıntibalar at
mış bulunuyorduk ve ne kadar 
memnun ve neşeli idik. 

Bu yarım güne aıt müşahedele

rimi olduğu gibi yazdım. Burada 
sadece eserler hakkında, sathı de 
olsa, bir fikir vermıye çalıştım. 

Bunu tamamlamak eğıtmeııın koy 
kalkınmasında.ki rolunu canlandır 
mak için müessir, üzermdc de bı
raz durmak faydalı olacaktır. 

Gelecek yazıda eğitmen oxgani
zasyonundan bahsedecegim. Onun 
kuruluş ve işleyişi, tecrübe ve mu 
vaffakıyeti bize yalnız ümit ve 
zevk değil, kuvvet ve şeref vere
cek bir haldedir. 
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Münakalat, Ticaret VekiletleriBütçeleriKabulEdildi 
(BaŞl 1 incide) mende tetkikat ikmal edilmiş oldu -

nihayet verilmesi ve bu mevzu et- ğundan her halde pek yakın bir za
rafında lazım gelen tedbirlerin alın- manda yüksek meclisin tasvibine ar
tnası için Vekilden ricada bulundu. zedileceğini tahmin etmekteyim. Bu 

Rasih Kaplan, memleketin bir- itibarın müzakerenin lutfcn tcsriini 
çok yerlerinde ticaretle uğraşan kim- rica ederim. 
selerin son iktısadi buhran dolayısile Münakalat i.fleri 
işsizliğe maruz kaldıklarını, bu yüz· Cümhurlyct hükumetinin nakil 
den bazılarının iflas ettiklerini, mal- mevzu ve siyasetine verdiği ehem _ 
larrn fiatına tesir eden mutavassıt- miyet malumunuzdur. Yüksek bir i
ların ortadan kaldırılmasını, tüccarın deal ile hareket edilerek milli ve 
doğrudan doğruya fabrikalarla te· beynel~ilel münasebetlerde büyük 
masa getirilmesini, kömür satışında roller oynamağa namzet bulunan nak 
her sene vaki olan zorluklara bu se- liyat yol ve vasıtalarımızı kendi mil
ne kat'i tedbir alınmasını istiyerek: li varhğımızdan yaratmıya koyulduk. 

"- Kömür mübayaası her sene şu Bu suretle mllli demiryol şebekemi· 
veya bu müessesenin emrine verildi- zi tesis ettik. Nakliyat sahasında ta
ği için halkın neler çektiğini biliyo- rihi ve iktsıadi rolümüzü tekrar müs
ruz. Kışın en büyük derdimiz bu kö- mir bir surette ifaya başlıyabilecek 
mür meselesidir. Paranız elinizde vaziyete gelmiş bulunmaktayız. 
durur, kömür alamazsınız, bin bir' Münakalat maksadına uygun ol-
müşkülatla karşılaşırmnız" dedi. mak için emniyet, intizam, sürat ve 

Pazarlıksız ıatı1 meselesi ehveniyet prensipleri dahilinde te-
Durak Sakarya: ı kemmül etmiş olmalıdır. Bu vazife
- Pazarlıksız satışın diğer vila- !erin memleketin ihtiyacına, devle

yetlere de teşmilini gazetelerde oku- tin şere!ine uygun bir surette yapıl
yunca büyük bir endişeye düştüm, masına çalışılacaktır. 

diyerek pazarlıksız satışın aleyhinde Tari!e siyasetinde ikhsadi ve içti
olduğunu, İstanbul, İzmir, Ankara mai ihtiyaçların daima nazan dikkat 
gibi yerlerde bu yüzden esnaf tara- önünde tutulacağını tekrar eylerim. 
fından bütün emtiaya yüzde elli Umum yolcu tenzilatından başka ta
zam yapıldığını ve bunun da kon- lebe, aile ve amele gruplanna verdi
trolden tamamen uzak bulunduğu- ğimiz istisnni müsaadeler bu vaziye
nu, pazarlıksız satış kanununun tin en bariz delilidir. Tatbik ettiği
hakkile tatbik edilemediğini, bu miz usullerde memleketin yaptığı 
yüzden lhtikô.ra yol açıldığım bildi- büyük hamleleri ve ihtiyaçları dai
rcrck yeni bir kanunla pazarlıksız ma gözönünde bulundurmaktayız. 
satış usulüm.in kaldırılmasını istedi. (Bravo sesleri). 

Iğdır pamuk kooperatifi Hayvan nakliyatına gelince: Bu 

Rasih Knplan, Iğdır pamuk koo
peratif birliğinde vfiki olan bir yol
suzluğu neticesinin ne olduğunu, 

bu mıntakada halkın mutazarrır ol
duğu yolundaki dekikoduların ne
den ibaret bulunduğunu sordu. 

mevzulara azami tenzilli ve müsaap 
deli ücretler tatbik edilmektedir. 

Nakliyat mütemadi bir inkişaf 

kaydetmektedir. Evvelki vaziyete gö
re nakliyat bir kaç misli artmı§tıı. 

Deniz nakliyatı 

demiryollan elektrik idaresinden bir 
para istikraz ederek işi intaç edecek
ti. 

Vekaletlerin tefriki dolnyısıiyle 
vaziyet değişmiş olduğundan bu-
na yeni bir şekil aramak icabede -
cektir. 

Bu hususta diğer bir düşüncemiz 
de §Udur: Sirkeci ile Haydarpa5a a -
rasında geçen yolcular şahısları ve 
eşyaları için oldukça yüksek ücret 
vermektedir. Bunları makul bir ta -
rifeye tabi tutarak na'kliyat feribot 
ile temin edildiği takdirde hem halk 
istifade etmiş olacak ve hem de bu 
iş için yeni bir varid2t menbaı temin 
edilmiş bulunacaktır. "Alkışlar" 

Buğday nakliyatı 
Buğday kıymetinin azlığına göre 

tarifenin daha ucuz olması icap eder. 
Bunu tahkik ettirmek emelinde 

iken Divrikten maden nakliyatı işi
nin milli bir mevzu olarak tahakkuk 
etmesi üzerine bu maddeler lehine 
maliyetimizin çok dünunda bir tarife 
tatbik etmek zarureti hasıl oldu. 

Bununla beraber geçen sene hu• 
bubat nakliyatı için bilvasıta geniş 
müsaadeler temin edilmiştir. Han
garlar birçok istasyonlarda ıslah e
dilmiş örtü, vagon kapakları, tahmil 
ve tahliye ve rıhtım ücretleri yan 
yarıya tenzil edilmiştir. 

Demiryollnn varidatı bu inkişaf 
seyrini takip ederse kö:·lüye hubu
bat nakliyatında yardım etmeği şah
si vicdani bir borç telakki etmekte
yim. (inşallah muvaffak olursunuz 
sesleri.~ 

Ticaret Vekilinin 
Nutku 

Ticaret blitçeslnin müzakeresi es
nasında ileri sürülen mütalealara 
karşılık olarak Ticaret Vekili Cezmi 
Erçin izahat \'ermiş, o da ezcilmle de
miştir ki: Münakalat 

Yek.linin Nutku 

Deniz nakliyatında denizcilere yar
dım için icap eden tedbirleri tetkik 
edeceğiz. Ve bunların müessir olmala "- Memleketimizde bankacılık 
n çarelerini arayacağız. Almanya- tahsisen milli bankacılık, ticari ha

Ankara. 27 (Tan Muhabirinden)- dan alınan vapurlara gelince müte- yatımızla mütevaziyen inkişaf et
Büyük Millet Meclisi bugünkü top- ahhit şirketle görüşülmüş ve görü- mektedir. 1937 senesinde umumi 
ln.ntısuıda Münakalat Vckfıletl bütçe- len noksanlann ikmali taahhüt etti- mevduat yekünu 88 milyon lira iken 
sinin muzakcrcsi vcs\lt:slle ncrt ısUr\l- rurn\~b'. ~~,,-.,. -·--- ~- -:ı17i)o =c:5nıue \:Jıv-ı:ıuıyuıı nn.ı;yı "~ 
len mütalaalara karşılık olarak Mü- zulara azmami dikkat göstermemiz cavüz etmiştir. Tasarruf mevduatının 
nakalat Vekili Ali Çetinkaya jzahat tabiidir. diğer mevduattan tefrik edildiği 934 
vermiş ve ezcümle demiştir ki: Feribot meselesini halletmek zama senesinde 67 milyon olan tasarruf 

·•-Münakalat Vekaleti henüzt'e- nı çoktan gelmiştir. Avrupa hatla- mevduatı 1937 de 96 milyon liraya, 
şekkül etmek üzeredir, Vekaletin teş
kilatına ait yapılan teklifin Deniz
banka taalluk eden hükümleri bu mü 
cssesenin esas f naliyet unsurlarını 

tasrih etmektedir. Bu itibarla tekli
fin bu suretle kabul edilmiş olması 
muahharen gelecek kanunun kabul 
veya reddi üzerinde müessir olacağı-

nmızla Anadolu şebekemiz arasında 1938 senesinde 108 milyon liraya va
devamlı bir irtibat temin etmek lü- sıl olmuştur. lkraz muameleleri ise, 
zumu mutlaktır. Filhuktka 1ngiJiz 1927 senesinde 92 milyon lira iken 
kredisinden bir miktar tahsisat tef- 938 senesinde 240 milyon lirayı geç
rik edildi. Feribot işi iki kısımdır. miş bulunmaktadır. 
Birisi harice sipariş edilecek vapur- Küçük krediler meaeleıi 
lar diğeri de sahillerde yapılacak ya- Masraf ve riski fazla olan küçük 
naşma yataklarıdır: kredi sahası büyük bankaların rnğ-

Bu son kısım için krediden istıfa- bet etmedikleri bir iştir. Bir çok meın 
de mümkün olmadığından tnhsisatı leketlerde küçlik kredi ihtiyacının 
kendi vasıtalarımızla temin etmek teminine devlet yardım eder. Bizde 

nı znnnetmcm. 
Maamafih şunu dn ilave edeyim ki. 

Denizbank vaziyetini tadile taallük 
eden kanun projesini zamanında ver
dik. Tetkikat ihtiyacı dolayısile şim
diye kadar yüksek heyetinizin huzu
runa arzedilmedi. Fukat son encü-

lazımdır. de öyle olmuştur. 
Bu hususta bir kanun layihası Fakat biz de halk sandıklarına 

ihzar edilmişti. Vapur krediden alı - kısmen küçiik kredi, kısmen de istih 
nacak ve dahili sarfiyat için devlet lak kredisi muameleleri yaptırılmak 

Nakleden : Şeh6bettin Fuat 
onun vardı. Kendisini yemeğe davet ettim: "Baba, 
dedim. Sizde e.kmek vardır, zannederim? Bizim bu
gün ekmeğimiz kalmamış!,, Yüzüme hayvan hay
van baktı: "Dende var,, Dedi. Odasından kocaman 
bir parça ekmek getirdi. Bize, incecik birer dilim 
kesti ve gerisini aldı, götürdü. O kadar üzüldüm, o 
kadar üzüldüm ki, tasavvur edemezsin. Biz c;l:;ıak, 

ona böyle yapar mıydık? Ne Dimitri ne ben, kati
yen, kendisine böyle muamele ynpamazdık. 

Bunlnn dinlerken kalbim acı acı burkuluyor. 
Dehşet! Demek beni de aslıktan öldürecek. Ah, an
nem bir defo köyden gelebilseydi! 

Yengem beni sevmez, benden nefret eder. Bun
ları anlatırken de gözlerinde şeytani bir gülümseme 
~ardı. Her halde bunları bana anlatmaktan zevk 
duyuyor. Fakat ne olursa olsun, ben neşemi muha
faza edeceğim. 

Sözlerf>lden gliya müteessir olmamış gibi görüne
rek ben seyahatimi anlatmıya başladım. 

"Seyahat ne kadar eğlenceli ve tatlı geçti bilsen, 
-dedim.- "Frencf", "Volodka,, ya kadar benimle 
beraber gele!!. ':Frenef,, benim nişanlımdır. HııttA 

"Volodka,, da biribirimize veda ederken beni öptü 
bile.,, .. 

Bu sırada dikkat ettim. Aleksandr ekmek yemi
yor. NedC'f1 yemiyor? Süt dökmüş kedi glbt elini ek
meğe r.ürmiye cesaret edemiyo?du. 

'·Neden yemiyorsun?,, gibilerde ağabeyimin yü
züne baktım. 

TEFRiKA No. 3 
' "Tonya,, derhal işin farkına vardı: 

- Yemene bak, "Fenya", -dedi.- S~n de Alek
sandr, ekmekten alsana! 

Sahi! Aleksandr müsaade almadan elini ekmeğe 
uzatamıyordu. Aman Allah! Nasıl da yiyor! Nasıl ka
pıp ağzına tıkıyor! Kimseye göstermeden el\meği 

bir yutuşu ver ki ... Ekmeğe güya hiç ehenımiye~ ver
miyormuş gibi görünüyor; ve başka bahısler rıçıyor: 

- Annem yakında gelecek mi? 
- Pek yakında, nerdeyse ... 
Gözlerini yan kapıyarak ekmeği hapur hupur çiğ-

niyor. 
- Demek, yakında gelecek ha! 
Bir parça daha alıver, blr daha, bir parça d:ıhn! .. 
Yengem gözlerini lokmalardan ayırmıyor. Alek-

sandnn ağzın& giren lokmaları yiyecekmiş gib1 ta
kip cdıyor. 

Bu çok i~renç bir şey: Ağabeyime acıyorum. 
Göz işaretiyle, kendisine ekmeği bırakmasını ih

sas ettim. Fakat, ansızın utandım. O zavallıcık ta 
çok yediğini bilmiyor değil. Lakin o kadar at; ki sof
ranın üstünde ekmeği görünce tahammül criemiyor .. 
Çok ştikür, kalktı. Gidiyor. 

.. Tonya,, arkasından· dik dik baktı. Sonra nazarla
rını bana çevirdi. Hala bana bir şeyler soylemek is
tediği nnla,ılıyordu. 

Devam etti: 
- Babnnın hali çok berbatlaştı, Kendisine hiç 

bakmıyor: Ustü başı bit dolu. 
Gözlerim hnyrettcn açılmış "Antonln,, e bakıyor• 

istenmiştir. Sandıklar her iki kredi 
muamelesini de istenildiği gibi temin 
edememektedirler. Büyük bankalar
da cari usul ve merasim dairesinde 
bu sandıkların yürütülem!yeceği an
laşılmıştır. Küçük kredi için meslek 
ve sanat teşekkülleri vücut bulma
mıştır. Küçük sanatlar projesi te
kemmül eder ve merıyet nuwkiıne 
geçerse orada mevzuu bahis mecburi 
birliklerden istifade olunabilir. San
dıkların istihlak kredisi ile iştiga 1i 

ise tefecilikle mevzuat vo faaliyetle
rile bu vazifeyi de henüz yapacak 
bir halde bulunmuyorlar. 

Hazinenin ceman 1,200,000 lira -
sının bağlı olduğu bu müesseseleri 
faydalı bir halde çalıştırnbilmck için 
lazım gelen tertibatı bir an evvel al
mak istiyoruz. 

Zirai kredi 
Zirai kredi, üzerinde durduğu -

muz en önemli işlerden birisidir. Zi
rai kredinin, zirai istihsali güden ta-
leplere hasredilmesi ve yeni ziraat 
bankası kanununun gôsterdiği yola 
bir an evvel tam bir §ekilde girilebil
mesi için devamlı bir surette sarfı 
mesai etmekteyiz. 

Zirai kredilerin açılmasındaki for
maliteleri azaltmak, krediyi genişlet
mek ve mümkün olduğu kadar ucuz
latmak emelimizdir. 

Ödünç para verme kanununu tadil 
eden bir kanunla, geçen sene mayıs 
ayındanberi umumi faiz nisbetleri a
çtk kredilerde azami 12, sair kredi
lerde aznmi 85 olarak tesbit edilmiş
ti. 

Şirketlerin mürakabeıi 
Şirketlerin milrakabesi mevzuun

da kanuni vazifemiz şirketlerin te
şebbüslerine, faaliyetlerine ve tasfi
yelerine müteallik muamelelerin ti
caret kanununun amir hükümleri da-
iresinde cereyanını temine çalışmak
tır. 

Ticaret kanununun verdiği imkan
lar geniş değildir. 

Şirketlerin faaliyetleri ve tasfiye
leri üzerindeki mürakabe esaslı su
rette daralmakta ve müeyyideleri za
yıflatmaktad!f, liö.yJe b' ür.ıııbh<> 
'k"un goruıemez. 

Ayn bir kanun layihası ile bu ih
tiyacın karşılanmasına çalışacağız. 

Sigorta ihtiyacı 
Sigorta sanayii, memle~tetin umu

mi iktısadiyatında mühim bir mev
ki i§gal etmekte ve mılli servet ve 
tasarruf un teşekkül, muhafaza, ida
re ~ istimali hususunda esaslı bir 
rol oynamaktadır. 

Halen memleketimizde hayat bran 
şında temin edilen sermaye yekünu 
20 milyon lirayı ve ayrılan riyazi ih
tiyatlar miktarı da 7 milyon lirayı 
geçmiş bulunmaktadır. Yangın sigor
talarında 1937 senesinde prim tahsi
satı 2.400.000 liraya, nakliyatta ise 
ayni sene 850.000 liraya, hayatta ~59 
bin liraya vflsıl olmuştur. 

Sigortacılık yakın zamanlara ka-

dar ecnebilere has bir sanat telakki 
edilirdi. Memnuniyetle iddia edebi
lirim ki, Türk sermayesi, Türk eme
ği de Türk zekası sigortac1lık saha
sına da girmiş bulunmııY.tadır. Sigor 
tacılık ihtısasını elde etmiş Turk 
gençlerinin adedi gittikçe Ç.)ğalmak
tadır. 

Kooperatil hareketleri 
Kooperatif hareketleri toplu bir 

halde zirai sahada görülm:.iş. iyi kö
tü ancak bu sahada tutulabilmiştir. 

Hali faaliyette bulunan tarım kre
di kooperatiflerinin adedi 936 sene<ıi 
sonunda 586 dır. Bu kooperatifler 
3847 köye yayılmış ve buradaki çirt 
çilerden de 114 bin ortak kaydedll
mi§tir. 

Pazarlıkıız •atı' 
Pazarlıksız satış mecburiyetine da

ir bir kanunumuz vardır. Bu kanun 
geçen sene teşrinievvelden itibaren 
Ankara, Istanbul, Izmir şehirlerinde 
mahdut mallar için tatbik mevkiine 
konulmuştur. 

Kanun bilhassa pazarlıl;ın ilgası i
le maktu fiyatla satış yapılması hük
mü şikayet mevzuu olmaktadır. Her 
şeyden evvel şu ciheti söylemek iste
rim ki, pazarlık gibi kökleşmiş bir 
itiyadı kolay kolay sökmek kabil ol
muyor. Ancak, devam, ihtimam ve 
ısrar ile bunda muvaffakıyet müm
kündür. Kanunun tatbiki belediyele
re bırakılmıştır. Kanunun emri bu 
yoldadır. 

Fakat belediyeler bu işi başaramı 
yorlar. Ahiren vekaletin kontrol teş
kilatı ile belediyelerin lı:.ı hizmete 
ayırdıkları memurları takviye edildi. 
Pazarlık itiyadını söklip atamaz ve 
bu itiyadın mağlubu olduğumuza 

kanaat getirecek olursak bu takdir
de etiketli pazarlık usulünü yaşat
maktansa kanunun bu hükmünü de
ğiştirmek bittabi tercih edilecektir. 
(Bravo sesleri). 

Zirai kooperatiflerfo tahsil edilmiş 
adi sermayeleri 2.749.000 liraya, ih
tiyat sermayeleri de 1.455.000 liraya 
baliğ olmuştur. Zh-aııt Bankasınca 

kredi kooperatiflerine 15 milyon 11-
--~~~---..,. 

opcratifler ortaklarına ceman 20 mil
yon liraya yakın lkrazatta bulunmak
tadır. 

Zirai kredi kooperatirlerinin mev
zuat ve tatbikatına esaslı bir reviz
yona ihtiyaç vardır ve buna ait ha
zırlıklara başlamış bulunuyoruz. 

Satış kooperatilleri 
Satış kooperatifleri teşkilAtı ise 

937 de başlamaktadır. 

Umumiyetle sahil mıntakalarında 
olmak üzere ceman 34 satış koope
rati!imiz vardır. Bunların vücude ge
tirdikleri dört adet sahş kooperaıifı 
birliği faaliyettedir. Ortakların bu 
kooperti!e koyduğu serımıye 2 mıl
yon liraya, Ziraat Bankasının açtığı 
kredi de 4 milyon liraya yaklaşmak· 
tadır. 

Alyon satışı ve müstahıil 
Ticaret Vekili bundan sonra 11s· 

rici ticaretten, kontenjandan, :Kle' 
ring meselelerinden, normal ticare ' 
te nvdet mevzuundan bahsetmiş ,c 
turizm meselesi üzerinde de teval< 
kuf ederek bu husustaki tasavvur!•' 
rı anlatmış, sonra afyon mevzuu Ü' 
zerinde konuşmuştur. 

Ticaret Vekili, afyon mese1esind 
de beynelmilel mukaveleye henüz jŞ
tirak etmemiş olan devletlerin bur" 
ya iştiraklerinin teminine çalışıldl' 
ğını, diğer taraftan afyon satışını tt' 
min için bu maddenin takas mevıu· 
una alındığını, vaziyeti sıkışık o1•11 

afyon sahiplerine Ziraat ~ankaSJll' 
dan yardım yapılacağını anlatarV 
şöyle demiştir: 

"Bir arkadaş takas mallarının }• 
merikaya sevkedildiğlni 11öyle ' 
miştir. Normal olarak Amerikaya sı· 
tılmakta olan bazı mallarımızı talt•s 
mevzuatı ve usullerHe dolayısile 'il 
takas haklarından istifade etıne1' 
maksadile bidayeten başka memle
ketlere sevkedildikten sonra dolaııf' 
haçlı yollardan geçerek yine Ame~· 
kaya ithal edildiği ileri sürülen iddl' 
alardandır. Bu iddiaları haklı göt' 
terecek bazı hadiseler de olmatn1~ 
değildir. (Bravo sesleri). 

Meclis, pazartesi günü saat 15 tc 
toplanacnktır. 

• 
Evvelki günkü Meclis müzakere" 

leri esnasında Nafıa Vekili Ali Fuat 
Cebesoy temennilere cevap verir1'eJ1 
ezcümle demiştir ki: . 
"- Bu sene Yüksek Mühendi5 

mektebi mevcudunu altı yüze çıltS' 
racağız. Sıvas - Erzurum hattı önil· 
müzdeki Cümhuriyct bayramınd11 

Erzuruma varmış bulunacaktır. J31l 
hattın inşa masrafı evvelce 52 rnil· 
yon lira tahmin edilmiş, fakat 6~ 
milyon lira sarfedilmiştir. Fakat b\l' 
nun sebebi güzergahın fevkalade ;
rızalı olmasıdır. Divarbakırdan Jrıı!C 
ve İrana gidecek isı kilometre10: 
hattın 60 kilometresi bu sene bitiril• 
miş olacaktır. B'!, hattın irana gideJ\ 1 
cek, Van gölünden karşı sahile fert 
bot ile geçerek hududa varacaktır· 
Adapazarı • Bolu - Ankara hattını11 

inşasına başlanılacaktır." 
Vekil bundan sonra şose ve karii 

yolları işlerinden bahsetmiş, tstan· 
bulla Gelibolu ve istanbulla KırklS' 
reli arasında doğrudan doğruya birEI' 
yol yapılması düşünüldüğünü söyl': 
mi§, su ve bataklık kurutma işleri111 

anlatmıştır. 

-<>-
Hatay lı Anonim 
Şirketi • Antakya . 

Anavatan tüccar ve fabrikatörlerı· 
le derhal münasebete geçmek istiYO' 
ruz. Şirketimizle iş yapmak istiytı1 
firmaların Antakya Umum MüdOI" 
lüğümüze müracaatları rica olunur· 

dum. Am:ın Yarabbi, bir bu eksikti! Demek babam 
bitlenmişti de.. Artık neşemi daha falla muhafaza 
edemiyerck 'isyan ettim; ve karşımdakinin 1turatına 
bağırdım: 

- ·Ne söylilyorsun?İmkanı yok, imkanı yok!Yalan! .. 

sun vermiyor. Ben beslemesem ağabeyin açlıktan 
çoktaıı kıkırdayıp gidecekti. Oğlunu aç bırnkmasına 
sebep le hal& aylak gezmesi, bir iş bulamaması. Ken
disine Avrupa otelinde kapıcılık gibi bir şey bul
muşlar: Sözde yarın işe başlıyacak.,, 

Boynurnu uzatarak her kelimeyi ayn ayrı yutar 
gfüi dinliyorum. Artık babama karşı hissettiğim şeY 
nefret değil ... Çok mustaribim. Açlık adamcağızı ne 
kadar deği§tirmiş; tanınmıyacak hale getinniş! Çok 
şükür ~~ f ~brika yeniden işlemiyc başlacµ da babanı 
çahoabılıyor Yoksa daha berbat olacaktı. Muhakkak 
bin kat beter olurdu. Zaten mektuplanndnn da an
laşılıyordu ya. Bize "gelin,, diye yazıyordu: fakat, 
ımtırların arasından geldiğimizi istemediği pek iıla 
a.nlaşılıyoı du. 

- Hay kocc budala hay! Imkanı yok mu~ Yalan 
mı'! İnsan ayda bir hamam yüzü görürse bitlenmez 
de ne oluı ·; Anlıyorsun ya: Baban temizlikten bile 
iktısada kalkışıyor. Odasında bitler kaynaşıyor. Hep
si ele fıstık gibi ... Yerlerde, sandalyelerin üstünde 
dolaşıyorlar. "Tamara,, ya babanın odusını yasak 
ettim ... 

Kendi babamdan nefret ediyorum... Ne iğrenç 
şeyi Dıinya bir araya glse onun yatağında yatmam! 
"Antonin,, ın odasında, yerde yatarım dnha ı)i. Ba
bam nasıl oldu da bu hale geldi? Ondan nefret edi
yorum. Içimcc: babama karşı kin duymıya IJaşlııdıın. 

- '"l'onya., cığım, elmasım, şekerim: Senin yanın
da yatayım olmaz mı? Babamla beraber katiyen 
yatamnm. 

Yengem gözlerini indirdi. Masaya bakmıyn baş
ladı. Mi.isande edecek mi ki? Nihayet cevap v<:rdj: 

·- Fnknı bizim odada da yer yok ki ... Göruyoı·sun 
ki biz de balık istifi gibi üstüste yatıyoruz. 

- Ne olur benim güzel yengcciğim, sizinle yata
yım. Yeroe yatmıya razıyım. Bir köşeye nasıl olsa 
sıkı~rırn. 

- Yatağını hazırla; fakat bizin1 odada yer bula
mazsın! 

Boyle söyliyerek tekrar babama ait haqadisler ver
miye ba1iladı. Belki yirmi defadır ayni şeyleri tek
rar edip duruyordu: Babamın kendi oğluna bıle em
niyeti yokmuş odasını kilitliyormuş, ilnlı .. 

- Ama kendisi de sanki rahat mı? dedi, ne gezer! 
Sefalet ic;inde sürünüyor. Vakıa, ekmek cih<~tinden 
.falan pek Slkıntı çekmiyor. Çalıştığı fabrikadan kfıfi 
miktarda ekmek veriyorlar. Hatta ihtiyat olarak 
sakladığı ekmeklerin bir kısmı küflendi bile. Ringa 
balıklarını dolapta kokuncıya kadar bırnkıyor- da 
Aleks;mdr nçlıktan geberdiği halde bir parçacık ol· 

Annem pek yakında gelecek. Hep bir arada baka-
lım nasıl yaşıyacağız? Kapı çalınıyor. 

"Tonya., yerinden sıçradı. Kalbinin çarpt·ğını ben 
bile uzaktan hissediyorum. Zavallı kadıncağızın kal
bi korkuaan çarpıyor. 
Kapı açıldı: Herhalde babam! .. 
Koııtum. Kalbim göğsümü parçalıyacak gibl çar-

pıyor, çarpıyor ... 
Babam i<;t>ri girdi. Beni görünce uıyıf ve yorgun 

çehresinde t:efkate benziyen bir şeyler belirdi: 
- Demek sen geldin ha! Ya annen ııe:<.ıc!e? O ne 

zaman ge!ecek? 
- Ben ı;eldim baba. 
Tuhaf şey. Babama sarılıp öpmedim. Şimdiye ka

dar bab::ımt öpmediğim hiç vaki olmamı§tı. 
Elimi sıkaı ken bile kalbim endişe ıçinrle kıvrand~: 

Bitli, bitli ... Ondan iğreniyorum. O banı:ı rikkatle, nııı 
ltıyemetle bnkıyor. Sol gözünün üstündeld ka§lal'l 
\atıldı. !3u hiç hoşuma gitmiyor . 

Hayır, hayır, katiyen inanmıyorum. Mahsus yapı
yorsun. B4 rikkat, bu mülayemet hep sahte.... sen 
bir pintbin; Bitli bir pintisin... Aleksandr ıı.çı.~t~n 
öli.ıyoı da db:ıüp bakmıyorsun,. Ağabeyimi acından 
öldürdüğün gibi yarın beni de öldürürsün... BitH, 
bitli!.. (Devamı Vnr) 
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Ali Murtaza 
Hüteyin IUmn 
Grikor İvanof 
Marl Vaygel 
Sabri 
Nuri 
İbrahim 
Mehmet 
Mehmet 
Ali Kadir 
Osman ojlu Hüseyin 
Rıfat Rador 
Ali Çanakcılı 
Mehmet Şerif 
Ali Denktq 
Meri 
Mehmet Fethi 
Kerim 
Hasan o. Mustafa 
İuet 
Tevfik 

il 

Ahmet 
Huan Rıfat 
Süleyman 
Ali Ziya 
Aram 
Hüseyin Uyandır 

il il 

Yani Zafiroplos 
il ,, 

Huan oğlu Ali 
Müzelllf 
Hüseyin otlu Şaban 
Ali Galip 
Ali Dokumacı 
Ahmet 
Kir kor 
Aleksi 

.,_. 
M<ölıım:I. 

Ömer 
Mehmet Fethi 
Hüsnü 
Hüaeyin 
Kirkor 
İsmail 
Ali 
Remzi 
İbrahim o. Recep 
Bqlm 

Sanatı 

Bakkal 
Yoğurtçu 

Kahveci 
Plljcı 

Gazino 
Büfeci 
Plljcı 

Plijcı 

Kunduracı 

" " 
Kahvehane 

Ba= 
Lokantacı 

Büfeci 
Peynirci 
Sucukçu 

Kasap 
Zahireci 

Kunduracı 

il " 

Sütçü 
Bakkal 
Hallaç 
Kuap 

Köfteci 
Otelci 
Terzi 
Camcı 

Berber 
Baldr•l 

Kahveci 
Doktor 

il 

Berber 
Sel>Rcl 
Kahveıci 

Tuhafiyeci 
Atçı 

Bakkal 

Otelci 
Gazinocu 

B•kk•l 
Sarraç 

Kahveci 
Ekmekçi 

Manav 
Berber 
Berber 

~ 
Tenebcl 
Kahveci 

Buzcu 
Camcı 

Kahveci 
.Manav 
Berber 

Atçı 

Kahvehane 
Berber 
Kasap 

Bakkal 
Olman ve Fatma LAlell AIÇI 

TAN 
Matbaası 

Kitap, ıa1ete. mecmua •• 

her t0rl6 talaı, cilt •• ldite 
itleri rapdır • 

TAN Matbaam • Ltanhal 

Telefona 24310 

Tuh No: 

M•b•lle, aolrak Kapı Tarlı 

No. No. 
Umraniye, İstasyon 
Çekmece köyü 
Umrmiye, istasyon 

8/1 5 
4 32 

70 25 
11 

" Florya 
il il ,, 
,, 

" il 

,, .. .. 
,, il 

Köyiçi Kuyu 
Şevketiye, İıtas. 
Kalitarya köyü 
Şevketiye İstasyon 

" Florya 
Umraniye .. .. " 
Kalitarya köyü 
Litros köyü 
Çekmece köyü .. " 
Kalitarya köyü .. 
Kalltarya Florya 
Mahmut bey köyü 
Köy içi Kuyu 
Çekmece köyü 
Çekmece köyü 
Kalitarya köyü 
Zeytinlik Ekrem 
Cevizlik Yenlmoda 
Köy içi Yeplbahçe 
İki telli köyü 
Köy içi Rıhtım 
Şevketiye lstas. .. ,, 
Cevizlik İstanbul 
Kalitarya köyü 
Umraniye İstasyon 
Şevketiye İstas. 
Umraniye Florya 
Mahmut bey köyü 

" il " 
Umraniye Florya 

il " 
Çıbtburgaz kö. 
K. Çekmece köyü 
Çıfıtburgaz köyü 
Cevizlik İstuyon 
Cevizlik İstanbul 

" il 

'' .. .. " .. 
Cevizlik Dantele 
Cevizlik Yenimoda 
Zeytinlik Ebuzzlya 
Sakızağaç Revnok 
Yenimahalle İst. 
Y enlmahalle 11 

Osmaniye Cami 
il " 

20 42 
2 37 

22 63 
22 
20 

13 5 
49 
60 
49 
o 

23 
o 

1/1 
"5 
66 
'77 

2 
2 

12 
62 

17 2 
102/1 
107/1 

1 
5 

11 
7 

18/29 
20 
27 

" 
29 

81/1 
70 
49 
19 
82 ,, 

5 
5 

121 
74 
o 

40 
49 1 

29 
71 
J 
2 

8 1 
22 
29 
11 

1814 
18 

105 
201/203 

1 
9 

62 
56 
30 

9 
30 

9 
34 
45 
61 
12 

1 
10 
15 
31 
31 
79 
12 
32 
39 
49 
11 
62 

179 
78 

1 
61 
37 
il 

9 
28 
25 

9 
59 
12 .. 
53 
53 
1 

13 
9 

66 
15 
9 

21 
IO 
so 
54 
59 

Cevizlik ı.tanbul 
Osmaniye Çörekotu 
Cevizlik İltasyon 

121 
5 

88 

120 
179 

3 
20 

1 
10 

1 
29 
8 

20 
92 

Kuanç 
L. K. 
43 75 
19 46 
44 67 

554 64 
51 25 
12 61 

249 23 
70 70 
9 

11 60 
4 64 
9 98 
4 50 

10 25 
9 33 
5 86 
o 63 
2 50 
3 20 
9 
1 50 
5 18 
2 24 
8 
2 22 
7 54 

78 40 
6 
8 57 

11 06 
4 50 

10 70 
32 29 
69 21 
14 38 
4 00 

48 30 
44 55 
8 12 
3 00 
3 00 

24 67 
62 51 
o 82 
4 76 
9 80 
o 25 
o 24 

10 37 
1 80 

1100 
41 35 
10 26 
27 89 

3 00 
8 5'1 
2244ı 

2 14 
32 89 
20 
2 50 

11 28 
17 25 
8 46 

48 50 

Buhran 
L. K. 
8 75 
3 89 
8 93 

110 93 
11 79 
2 90 

57 32 
4 64 
2 07 
2 32 
1 07 
2 
1 03 
2 36 
2 15 
1 35 
o 13 
o 57 
o 74 
1 80 
o 34 
1 19 
o 52 
1 84 
o 51 
1 73 

15 88 
1 20 
1 97 
2 12 
o 90 
2 14 
6 46 

13 84 
2 88 
o 92 
9 88 
8 91 
1 87 
o 60 
o 60 
4 93 

12 49 
o 16 
1 10 
1 96 
o 05 
o 04 
2 07 
1 18 
'1 80 
8 27 
2 05 
5 58 
o 80 
1 97 
4 48 
o 43 
6 58 
4 
o 50 
2 26 
3 '5 
1 29 
9 30 

Z.eea Seae
L. K. si 
o 935 
3 50 935 
8 04 935 
o 935 
7 69 935 
1 89 935 

37 38 935 
79 98 935 
1 35 938 
o 935 
o 70 935 
o 935 
o 67 935 
1 M 935 
1 40 935 
o 87 935 
o 11 935 
o 37 935 
o 48 " 
o 
o 22 
o 78 
o 34 
1 20 
o 33 
1 13 
o 
o 
1 29 
o 
o 
o 
o 
o 
2 59 
o 80 
o 
o 
1 22 
o 
o 
o 
o 
o 15 
o 72 
o 28 
o 
o 
1 87 
o 
o 
o '2 
1 85 
o 
o 
1 29 

'°' o 39 
o 
3 80 
o 45 
2 03 
o 
o 
o 

936 
935 
936 
938 
938 
938 
938 
938 
937 
937 
937 
937 
935 
937 .... 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
938 
936 
938 
938 
935 
938 
935 
93'1 -936 
83S -938 
936 --936 
935 
938 
938 -938 
935 
935 
818 

Her Akıam Harbiyede 

BELYU BAHÇESi 
Ala turka Kısmında 

Arah Muaumi,. SEMi 
•• Raldra ... ; RA MUHAMME 
ve Arab MHncle M UH 1DD1 N Aynca: 

llAHMURI:, SUZAN, .iU1TAB, MELAHAT, BİRSEN, MUKADDER 
Bayularla Keman! NECATİ, Kemençe ALEKO ve SOTİRİ, Piyanist 
YORGO, Klarnet ŞUKRU ve ŞEREF, Cümbiif CEMAL ve ABDİ, Ka
nuni AHYl:T, Ne)'7A!ll NİHAD, Darbukacı, HASAN TAHSİN. Okuyu
t"utar: YAŞAR, HAMİD, AGYAZAR, YAHYA ve MUSTAFA gibi 
MemJebtlmiziıı en namdar San'atklrlanndan mürekkep 30 kiplik 

fevkallde saz hey'etinl dinleyiniz. 

Veql -1227/1 Ahçı 
" 21 86 40 K. 

17 28 B. 
72 00 K 
14 40 B. 

.103/:U .. 

1218 Davit ol· 
8aruh 

Şerit ima1l .. 8 20 K. 
1 32 B. 
1 14 z. 

109/45 

102/1 

100 

1252 

711/1 

7"3/1 

Yani İatefani 

İbrahim Fe
ridun 

M. Rqlt 

Teni 

Tuvalet-
bunu lmall 

.. 

" 

.. 

.. 

" 

M.Pap 

RMtıkçı 

Yıldıa ban 

10 

., 

104 

10 

7& 

21 80 K. 
4 32 B. 
3 88 z. 
7 20 K. 
1 44 B. 
1 30 z. 

18 11 it. 
3 82 B. 

19 40 K. 
3 88 B. 

4440K. 
8 88 B • 
7 99 z. 

103/50 

103/48 

107/33 

110/3 

107/11 

.. 

• 

• 

• .. 
• 
--



=====-- 10 ============================================================= TAN 
Sıra Sene Isim ve şöhreti _._ Iştigal nevi Ticarethane adresi Verginin 

No. 

1 935 Yuhan Hayt 

2 935 Yuh&.J'l Hayt 

3 935 Fonayborn 

4 935 Fonayborn 

5 936 Albcr Algeriyan 

6 936 Fethi 

7 935 Mıgırdıç 

8 935 Leonida 

9 935 Leonido. 

10 935 Ali Ulvi 

11 936 Jozef Lilla 

12 935 Misak 

13 936 Bahri Sütçü 

14 935 Asım O. Tarık 

15 935 lsmail Tosun 

16 935 Vahram 

17 935 V:ahram 

18 935 Vahram 

19 935 Vahram 

20 935 Vahram 

21 935 Vahram 

22 935 Antiranik 

23 935 Yahya Cev<ıt 

24 935 Necmi Yahya 

25 935 Necmi Yahya 

26 935 Necmi Yahya 

27 935 Necmi Yahya 
28 935 Ahmet Yaşar 

29 935 Ahmet Yaşar 

30 935 Ahmet Ya~ar 

31 935 Anastasyan Canko 

32 936 Maryanti 

33 936 Sultana 

34 936 Elcni 

35 936 Filyo 

36 936 lste!an Sarandi 

37 936 ElenBeyatris 

38 936 Elen Beyatris 

39 936 Mikael 

40 936 Siileyman 

41 936 Anjel 

42 936 Anjel 

43 935 Ahmet 

44 936 Ahmet 

45 936 Afroditi 

46 936 Afroditi 
4 7 935 V arvara 

48 935 Niko 

49 936 Niko 

50 936 Niko 

Marangoz 

Marangoz 

Doktor 

Doktor 

Komisyoncu 

Içkili Bufe 

Yemişçi 

Marangoz 
imalathanesi 

Marangoz 
imalathanesi 
Marangoz 
atelycsi 
Marangoz 

Pastacı 

Sütçü 

Tütüncü 

Demirci 

Doktor 

Doktor 

Doktor 

Doktor 

Doktor 

Doktor 

Eskici 

Kolacı 

Büyük P. Yedi ku
yular N. 2 

Büyük P. Yedi Ku
yular N. 2 

B.Pangaltı Cüm. C. 23 

B.Pangaltı Cüm. C. 23 

B. Pagaltı Cüm. cad
desi 83 

B. Pangaltı Ciim cad
desi 2/ G-2 

B. Pangaltı Yedi Ku
yuhr 60 

B. Pangaltı Kışla ge
çidi 4-36 

B. Pangallı Kışla ge
geçidi 4-36 

B. Pangaltı Panorama 
geçidi 4-21 4-22 

B. Pangaltı Kışln ar
kası 4-5 

B. Pangaltı Abdülhak 
Hamit c. l!1 

Aydede C. 146, H9 3-2 

Büyük P. Topçu C. 147 

Miktarı 

Lira K. 

8 05 
1 65 

41 55 
8 31 

15 04 
3 l 

80 00 
16 00 
13 13 

2 63 
85 12 
17 02 
12 77 

6 25 
1 25 

100 80 
15 12 
21 16 

44 
3 24 
40 40 

8 08 
64 80 
12 76 
28 68 

5 74 
22 56 
5 18 
3 38 

20 42 
4 03 

B. Pangaltı Nizamiye 38 _ 7 03 
1 41 

B. P. Cedidiye 10 

B. P. Cedidiye 10 

B. P. Cedidiye 10 

B. P. Cedidiye 10 

B. P. Ce·didiyc 10 

B. Pangaltı Cedidiye 10 

K. Pang~ltı Halaskan 
G. 174 

K. Pangaltı Zafer 15-1 

89 25 
17 85 
5 95 
1 19 

88 
89 25 
l7 85 
30 00 

6 00 

30 00 
6 00 

1 97 
39 

13 50 
2 70 
2 02 

Tenis mahalli K. Pangaltı Şafak 16-4 

9 50 
l 90 

12 00 

Nevi 

Kazanç 
Buhran 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. ) 
B. ) 

Zam) 
B. 

Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 

~~--~.~~S~am 
Tenis mahalli K. Pangaltı Şafak 16-4 

Tenis mahalli K. Pangaltı Şafak 16-4 

Tenis mahalli K. Pangaltı Şafak 16-4 
Sütçü K. Pangaltı Şafak 47 

Sütçü K. f>angaltı Şafak· 47 

Sütçü K. Pangaltı Şafak 47 

/ 

Pansiyoncu Katip Mus. Ç. Hoca 
zade 20 

Pansiyoncu Katip Mus. Billurcu 10 

Terzi Katip Mus. Billurcu 26-1 

Korsacı Katip M. B. Parmakkapı 
8-10 

Pansiyoncu Katip 1\1. B. Parmak-
kapı 14-3 

Yoğurtçu Katip Mustafa Telgraf 
s. 28 

Lisan muallimi Ka Mus.Anadolu 31 

Lisan muallimi Ka Mus.Anadolu 31 

Kunduracı Katip Mustafa Çukur 
çeşme 30 

Arzuhalci Kuloğlu Suterazi 12 

Pansiyoncu Kuloğlu Suterazi 29 

Pansiyoncu Kuloğlu Suterazi 29 

Bakkal 

Bakkal 

Kuloğlu M. Kulo. sokak 
20-1 

Kulo; Kuloğlu s. 20-1 

Pansiyoncu Kulo; Kuloğlu ağa so
kak 3 

" " 
Terzi Kuloğlu Koca ağa 10-5 

Pansiyoncu Kuloğlu koca ağa 20 

P.ansiyoncu Kulog~u koca ağa 20 

Pansiyoncu Kuloğlu koca ağa 20 

2 40 
12 00 

2 40 
12 00 
2 40 

21 74 
4 35 

33 76 
7 75 

18 85 
3 77 

3 85 
89 
58 

39 46 
7 79 
5 2 

15 00 
3 00 
2 70 

11 04 
2 21 

52 50 
10 50 

7 25 
1 45 

16 80 
3 36 

83 
17 
12 

1 20 
24 

2 50 
50 
45 

25 05 
5 01 

25 05 
37 80 

7 56 
9 00 
1 80 

18 14 
3 63 

23 33 
4 68 
4 20 

17 50 
3 50 
2 63 

21 00 
4 20 

16 45 
3 20 

19 74 
3 87 

B. Z. 
K. 
B. 
Zam 
B. Z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 

K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 

K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
Zam 

Srrn Sene Isim ve şöhreti 
lhbarnamc No. 

No. 

16-56 

16-68 

7-52 

11-23 

U-77 

17-85 
7-35 

9-42 

11-77 
16-57 

4-62 

8-75 

4-65 

16-65 

18-5 

11-5 

11-66 

13-40 

14-29 

14-30 

14-31 

18-7 

9-28 

9-37 

12-65 

9-38 

12-66 
16-87 

7-7 

13-26 

9-32 

8-76 

1-41 

17-82 

17-83 

17-17 

11-37 

11-38 

18-19 

18-28 

18-20 

18-21 

18-37 
12-73 

8-70 

12-72 
8-71 

18-41 

12-70 

12-71 

51 936 Miçanço Sarabyan 

52 936 Şadiye 

53 935 Nazik 

54 935 Nazik 

55 936 Nazik 

56 936 Koço 

57 935 Artemidis 

58 935 Artemidis 

59 935 Artcmidis 

60 935 .krtemidis 

61 936 Ahmet Mustafa 

62 935 Riza oğ. Kemal 

63 936 Agop Kı. Agavno 

64 935 ~fahçupyan 

65 935 Mnhcupyan 

66 936 Terpandıros 

67 935 Venus ve Hayatiye 

68 935 Krisof Kurçumur 

69 935 Yorgi 

70 935 Yatrapolo 

71 935 Fatma ve Aslan 

72 9:-tfi O<:mon 

73 935 Ibrahim O. Mehmet 

74 936 Satenik 

75 935 Ahmet 

76 935 Bayram 

77 935 İsmail O. Recep 

78 935 Osman 

79 936 Osman 

80 936 Aris 

81 935 Hakkı 

82 935 Melina 

83 935 Anna 

84 936 Hakkı Lutfi 

85 936 Tevfik 

86 935 Arşak 

87 935 Mustafa O. Recep 

88 935 Reşit O. Ifosan 

89 936 Hasan Galip 

90 935 Antuvan Medöviç 

91 936 Dikran oğlu Mihran 

92 936 Karabet 

93 936 Abdullah Gökmen 

94 936 Aleksandr 

95 936 Aleksandır 

96 935 Ali Rıza 

97 936 Ara:aniya 

lştigal nevi Ticarethane adresi Verginin 

Terzi r atma H . Giı.mı.işsuyu C. 
31 No. 

Bakkal Fatma H. Gümüşsuyu C. 
35 

Pansiyoncu Fatma Hatun Beyoğ-
lu 110 No. 

Pansiyoncu Fatma Hatun Beyoğ-
lu 110 No. 

Pansiyoncu Fatma Hatun Beyoğ-
lu 110 No. 

Su ardiyesi Omcr Avni Dolmabah-
çe 203 No 

Doktor Ferusağa Beyoğlu 57-2 

Doktor Ferusağn Beyoğlu 57-2 

Doktor Ferusa~a Beyoğlu 57-2 

Doktor Ferusağa Beyoğlu 57-2 

Manav Feruzağa 116 

Sütçü Fcruzağa 101 

Pansiyoncu Feruzağa 11 Ş, 

ıPansiyoncu Feruzağa B. O. 1 

Pansiyoncu Feruzağa Bcyo.144-1 

Pansiyoncu Feruzağa Beyo. 107 

Terzi Cihangir Akarsu Yo. 18 N. 

Sütçü Cihangir Sabuncu çıkmazı 
19/ 6-5/ 1 

Bakkal Çukurcuma Acıçeşme 67 

Pansiyoncu Kazancı Mezarlık 25 

Kömür.:1 Ekmekçibnşı Kadirler 
113 

il:::.-::--:· "C'IJ--1- .... __ xr.--:aı-t-

113 
Kömürcü Ekmekçibaşı Kadirler 

127 
Kultukçu t,;kmckçi Boğazkesen 110 

Kahveci Ekmekçi B· 123-125 

Sebzeci Ekmckci 120 

Manav Gümüşsuyu Takızaf er so. 
81 N. 

Hurdacı Gümüşsuyu Takızafer 85 

Hurdacı Gümüşsuyu Takızafcr 85 

Demirci Abidei Hürriyet C. 2-4 N. 

Aktar ve tütüncü Feriköy H. G. 237 

Piyano muallimi Kurtuluş C.40: 
40 N. 

Sucu Meşrutiyet Afitap 28 

Berber Feruzağa Sıraserviler 48 

Kunduracı Ekmekçibağı Boğazke-
sen 18-1-2 

Kundura tamir
cisi 

Erkenegon C. 
5-1 

Kahveci 

Ahçı 

Ahçı ve 
meyhaneci 
Pasta ve 
şeker 

Bask1cı 

Garaj 

Oto tamir
cisi 

B. Pangaltı Kışla ge
çidi 4-36-Sl 

Katip Mustafa Sıraselvi
ler 27 

Kulo; Suternzi No. 4 

B. Pangaltı Cümhuri
yct caddesi 45 

B. Pangaltı Kışla ge
çidi 1-41 

B. Panorama geçidi 4)21: 
22 

Makas tamir
cisi 

B. Panorama geçidi 
4/21-22 

B. ' Pangaltı Kışla 
geçidi 4-34 

B. Pangaltı Kışla 

geçidi 4-34 
Abdülhak Hamit c. 

Makas tamir· 
cisi 
Manav ve 
ti.itün 
Pansiyoncu B. P. Abdiılhnk Hamit 

c. 12-6 

Miktarı 

Lira K. 

28 80 
6 62 
4 32 
l 56 

36 
23 

19 25 
3 85 

19 25 

3 85 

115 50 
23 10 
9 00 
2 07 
1 35 

54 00 
10 80 
18 00 
3 60 

10 00 
2 00 

11 68 
2 34 
8 48 
1 70 
5 63 
1 29 

84 
90 42 
18 08 
13 56 
42 00 

8 40 
21 00 

4 20 
3 15 

13 48 
2 70 
2 02 

20 38 
4 08 
3 06 

13 38 
2 68 

22 04 
4 41 
3 30 

25 20 
5 04 
3 78 
6 16 
1 23 

1~ 
6 25 

11 25 
10 80 

2 16 
6 65 
1 53 
1 
1 88 

43 
58 

3 94 
79 

ı 35 
87 

27 00 
5 40 

21 60 
4 32 
3 24 

21 54 
51 
38 

72 00 
14 40 
11 13 
2 23 

19 13 
3 83 

32 
7 
5 

2 56 
51 
46 

4 14 
83 
75 

56 70 
11 34 

8 51 
58 80 
11 76 

191 34 
3U 27 
25 00 
5 00 

180 00 
36 00 
19 10 

3 20 
57 60 
11 52 
61 17 
5 33 

75 00 
15 00 
10 53 
2 11 
1 90 

28 - 5 - 939 

Nevi 

K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
Zam 

K. 
B. 
K. 
B. 

Zam 
K. 

B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 

B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B· 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
l'B. 
Zam 
K. 
B. 

~. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
Zaw 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Zam 

Ihba 

ıı·1 

ı.S 

11-1 
ı-9 

ı1..5 



-
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28 - 5 - 939 
Sıra Sene Isim ve şöhreti __ lştigal nevi 
No. 

Ticarethane adresi Verginin 

98 935 Salahattin 

99 936 Salahattin 

loo 936 Ethem ve Hulusi .. 
ıoı 935 Mustafa 

102 935 Jozef Fakoç 

103 935 Hüseyin 

lQ4 935 Nahide ve Osman 

105 935 Fehbl o. Salih M. 

ıos 936 Bayıar 

107 936 Bayıar 

loa 93ı Domatos Garos 

109 936 Recep 

110 935 Nikogos 

111 936 Nikogos 

112 936 Cevat 

1-13 935 Vera 

114 935 !stavros 

115 936 Osenna 

116 935 Süleyman O. Mehmet 

117 935 Dimitriyadis 

118 936 Dlmitrlyadls 

119 936 Salahattin 

120 935 Artin 

122 935 Hikmet 

123 935 Şahin O:r;er 

l24 935 Kirkor ve Artör 

125 935 Hamit O. Hasan 

l2a 936 Abdullah 

127 935 Salih 

ı2s 936 Salih 

129 935 Ahmet oğlu Salim 

130 936 Ahmet oğlu Salim 

131 935 Rita Labarta 

132 936 Rita Lobarta 

133 935 Ahmet 

134 935 Omer Kemal 

135 936 M. Arif 
.. 
ıaa 
1 

137 

936 Armanohi 

935 Lüiz Zamyoski 

133 • 
935 Armanohi 

139 935 Lüsye Corci Dagora Nn
bum 

140 935 Abdurrahman 

141 935 Petro 

142 936 Eri!ili 

143 936 Erifili 

1414 935 b Hayik ve Kara et 

145 935 Hnyik ve Karebet 

Sütçü 

SütçU 

Kunduracı 

Helvncı 

Elektrik 
malzemesi 
Kasnp 

Bakkal 

Bakkal 

Bakkal 

Bakkal 

Ekmekçi 

Kömürcü 

Kundurn 
tamircisi 
Kundura 
tamlrclsl 

BelvU 
bahçesi 

Elektrikçi 

Yağcı 

Bakkal 

Kömürcü 

Bakkal 

Bakkal 

Manav 

Ahçı. 

MnhilvAr1 

B. p, Şehit Muhtar C. 37 

B. p. Şehit Muhtar C. 37 

B. P. Lamartin C. 1/ 
4-1 

B. P. Lamartin C. 152:1:-2 

Aydede C. 22 N. • 
B. P. Aydede C. 74/2"1 

• 
B. P. Topçu C. 152-1 

B. P. 'l'opçu C. 152-1 

B. P. Afet sokak N. 52 

B. P. Afet sokak N. 52 

B. P. Jcadiye 1-1 

B. p, Afet so. 42 

B. P. Cedidiye 
150-1 

B. P. Cedidiyc 
150-1 

K. P. Taşkı§la C. 8/1-1 

K. P. H. G. c. 30 

K. P. H. G. C. 16-2 

K. P. Cedidiye 156-1 

B. P. Icadiye 16-2 

K. P. Şafal 77-1 

K. P. Şafal 77-1 

K. P. H. G. C. 100 

K. P. H. G.C. 194-1 

'K P. Zafer 1 

Pansiyoncu K. P. Vali K. 17-5 

Bakkal K. P. Vali K. 97~99 

Kundura K. P. Süleyman Nazif 
tamircisi 36-1 

Yumurtacı K· P. Siileyman Na-
zif 68 

Sebzeci K.P. Rumeli C. 3 

Sobacı K. P . .Rumeli 49-1 

Sobacı K. P. Rumeli 49-1 

Kadayıfçı K. P. Rumeli C. 55-3 

Kadayıfçı K. P. Rumeli C. 55-3 

Pansiyoncu Katip Muı;. Sırasel-
vller 130-2 

. 
Pansiyoncu ' Kfıtip Mus. Sırasel-

viler 130-2 

Ekmekçi Katip Mus. Sıraselviler 23 

Ekmekçi Katip Mus. Sıraselviler 23 

Ahçı 

Ahçı 

K. M. B. Parmakkapı 14-2 

K. M. B. Parmakkapı 14-2 

K. M. B. Parınakka· 
pı 18 

l, 

Mahrukat 
deposu 
Ahçı K. M. B. Parmakkapı 14·2 

Mahrukcıt 

deposu 

Manav 

Kunduracı 

Pansiyoncu 

K. :\f. B. Parmakka
pı 18 

K. M. B. Parmakkapı 26:°1 

Hasnun Galip 1-2 

Hasnun Galip 15-4 

P~msiyoncu Hasnun Galip 15-4 

Sobacı Hasnun Galip 8 

Sobacı Hnsnun Galip 8 

Mikturı 

Lira K. Nevi 

1 97 
39 

24 00 
4 80 

13 50 
2 70 

16 20 
8 24 

20 65 
4 13 
3 12 

62 
10 33 

2 07 
8 59 
1 72 

27 00 
5 40 
6 75 
l 36 
6 00 
1 20 
2 88 

66 
43 

10 02 
2 00 
8 98 
1 78 
1 35 

166 44 
33 29 
29 96 
24 20 
4 82 
4 34 
9 70 
1 94 
8 38 
1 68 
5 94 

89 
6 83 
8 85 
l 77 
9 00 
1 80 

14 00 
2 80 
2 46 

92 46 
18 49 
81 00 
18 63 
12 15 
70 58 
14 12 
10 59 

479 73 
96 95 
86 35 
12 11 
2 78 
1 82 

6 66 
1 33 

10 92 
2 18 

28 80 
5 76 

4 80 
96 

36 00 
7 20 

36·00 
7 20 

29 40 
5 18 

35 28 
29 40" 
5 88 
9 62 
1 92 
ı 73 

61 
15 
10 

20 95 
4 19 

42 00 
8 40 

72 00 
14 40 
31 36 

6 27 
27 62 
5 55 

71 00 
14 00 
37 67 
7 53 
6 78 

90 30 
18 06 

108 86 
90 30 
18 06 
17 11 
3 42 
3 23 

00 65 

K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B· 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 

. B. 

K· 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
Znm 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K· 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z, 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
E 

K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 

TAN ===========================--=======;::::==::::==========;::;::==============::::.- ll 

Sıra Sene lsim ve şöhreti 
ihbarname No. 

No. 

7-36 146 935 Mehmet 

4-38 147 936 Kntina 

4-11 148 935 Gragovar Kı:ırlo 

18-l 149 936 Kemal 
11-82 

150 935 Hilmi 
2-28 

151 935 Yorgi ve Yeni 
18-3 

152 935 Bctovyan 
18-2 

153 935 Haralambo 
2-74 

154 935 Hasan 
16-72 

13-4 155 936 Nanol Q. Petro 

18-2 156 936 Nanol O. Petro 

157 935 Ismn~ Hakkı 

19-15 
158 935 M'"ısak 

159 936 Ziya Necip 

160 936 Efimiya 
13-36 

161 035 Marika 

13-33 162 935 Marika 

16-83 163 935 Tanaş oğlu Gamos 

16-57 164 935 Koço 

165 935 Kerime 

16-93 

4-41 166 936 Kerime 

4-40 167 935 Ali O. Hüseyin 

13-3 168 935 Jüdik 

169 935 Yusuf ve Mehmet 
4-5 

170 9'3ü Yusuf ve Mehmet 

10-52 

9-16 171 935 Ahmet Fevzi 

13-2 
172 935 Ahmet Fevzi 

7.9 173 935 Ahmet Fevzi 

18-73 
174 935 Sedat Hakkı 

16-89 

175 935 Leondiros 

4-59 

2 174 935 Leondiros 13-

ll-40 175 935 Verjini Hirsto 

11-41 
176 936 Malhas:van 

13-16 

13
_
17 

177 935 lbrahim 

178 935 Ibrahim 

13-6 

13·7 l 79 935 Zoto Karakaş 

180 935 Mehmet 

12 96 

13·1 181 935 Ziçcna 

7.21 
182 936 Ziçcna 

13-2 
183 935 Remzi 

12-95 
184 935 Mehmet 

9-33 

185 935 Mehmet 
12-94 

186 935 Bedros 
12-92 

187 936 Bedros oğlu Karebct 
12-93 

188 936 Oranl:vn 
18-9 

18-10 189 936 Ojeni Hacı Agop 

Iştigal nevi Ticarethane adresi Verginin 

Kömürcü 

Aktar 

Oto tamir 

Boş şişeci 

Kundura 
tamircisi 
Sebzeci 

Doktor 

Pansiyoncu 

Manav 

Berber 

Berber 

lçkili loknn. 

Sobacı 

Gazeteci 

Kahveci 

Katip Mustafa Hasnun 
Galip 24-26 

K. M. Telgraf N. 5 

K. M. Telgraf No. 43 

K. M. Ibil S. 7 

Kuloğlu Suteraz:i 
93 N . 

B. Suterazi 95 

Kulo; Suterazi 36-1 

Kntip Mustafa B, Par
makkapı 19 N. 

B. p. Aydede C. 3-1 

Kulo. Suterazi 48-50 

Kulo. Suterazi 46-50 

Kulo. No. 9 

Kulo. N. 9-1 

KA. M, Abdullah S. 1 

Kuloğlu Sakabaşı 8 

Kahveci Sormagir Çömlekçi 11-13 

Kahveci Sormngir Çölekçi 11-13 

Kasap Aynspaşa Gümüşsuytı 
No. 87 

Manav Ayaspaşa Gümüşsuyu 65 

Terzi Aynspa§a acı çeşme N. 4 . 

Terzi Ayaspaşa ncı çeşme N. 4 , 

Ahcı ve kah. ratmn Hatun Gümüş 
suyu C. 1 

Pansiyoncu Fatma hatun Gümüş-
suyu 12 

Kahveci Fatma hatun Gazhane C.2 

Kahveci Fatma hatun Gazhane C.2 

Toptan Omcr Avni Dolma bahçe 
samancı 205 

Toptan Omer' Avni Dolmabahçe 
samancı 205 

Toptan Omer Avni Dolmabahçe 
samancı 205 

Mimar Omer Avni Karaabalı 46 

Berber Fcruzağa Beyoğlu 83-1 

Berber Feruzağa Beyoğlu 83-1 

Ekmekçi Feruzağa Beyoğlu 99-1 

Terzi Omer Avni B. O. 136:140 

Mobilyacı Feruzağa Sıraser. 48 

Kınıbathanc Fcnızağa Sıraservi

ler 48 

Bakkal Fcruzağa Sıraserviler 120 

Bakkal Feruzağa Kadirler 12 

Bakkal Feruzağa Karadut 36 

Bakkal Feruzağa Karadut 36 

Kunduracı Feruzağa Terlikçi 16 

M~mav Feruzağa Ağaçaltı B 

Manav · Fenızağa Ağaçaltı 8 

Sobacı Sirkeci Mescit beyo. 94 

. 
Kunduracı Cihangir Karadut 9-1 

Aktar ve Sorımıgir Uzunyol l 
ckmekç; 

Bakkal Sormngir Uzunyol No. 1 

Miktarı 

Lira K. 

234 13 
46 83 
35 12 
15 00 

3 00 
48 02 

9 60 
9 60 
1 92 
4 23 

85 
7 23 
1 45 
7-73 
1 55 

38 50 
7 70 
6 20 
1 20 

90 
26 25 
5 25 

26 25 
5 25 

56 00 
11 20 
18 00 
3 60 

39 20 
7 84 

10 53 
2 11 

315 00 
63 00 

131 20 
26 25 
30 00 
6 00 

57 56 
11 51 
11 78 

2 36 
14 14 
21 60 
4 32 

25 92 
15 20 

3 04 
7 60 
1 52 

12 60 
2 52 

15 12 

12 60 
2 52 

15 12 
41 23 

8 25 
49 48 

54 72 
10 94 
65 66 
22 64 

4 53 
27 17 

187 40 
37 48 
11 76 
63 00 
12 60 
11 34 
47 00 

9 40 

75 
17 
11 

18 00 
3 60 
2 70 

98 70 
22 70 
14 81 

285 00 
65 55 
42 75 
32 60 
6 52 
6 10 
1 40 

91 

28 34 
5 67 

75 00 
15 00 
18 00 
3 60 

15 00 
3 00 
2 70 

15 00 
3 00 
2 70 
15 64 

1 13 
7 00 
1 40 

12 31 
2 46 
2 22 
8 22 

l 64 

Nevi 

K. 
B. 
z. 
K. 
a. 
K. 
B. 
K. 
B . 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K.. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
Zam 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K~ 

B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B . 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 

lhbarname 
No, 

9.3 

12-86 

18-16 

9-62 

9-36 

6-5 
12-7 

8-43 

9-40 

6-17 

18-30 

18-34 
12-74 

8-22 

11-58 
18-43 

18-44 

6-49 

9-39 

12-61 

12-62 

11-43 

12-59 

11-50 

11-51 

11-89 

11-90 

11-91 

8-48 

12-36 

12-37 

9.43 

8-66 

9-46 

11-20 

12-33 

12-29 

12-30 

12-27 

12-21 

12-22 

19-1 

8-68 

11-54 

11-55 



Sıra Sene 
No. 

12 
Isim ve şöhreti 

190 935 Koço Roko 

191 935 Koço Roko 

192 935 Sabri 

193 935 Mehmet Ri:a 

194 935 Dimitri O. Yorgi 

195 935 Anna Pokolo 

196 935 Anna Pokolo 

197 935 Vartan 

198 936 Vartan 

199 935 Bayram 

200 935 Siranuş 

201 936 Siranuş 

202 935 Mehmet 

203 935 Marika 

205 935 :ı·arika 

206 936 Marika 

207 935 Ayhan 

208 935 Yani kızı Meri 

209 935 Ya~i kızı Meri 

210 935 Serkis 

211 935 Serkis 

212 935 Karebet oğlu Haçik 

213 936 Vahan lbikyan 

214 935 Halit Şazi 

215 935 Halit Şazi 

216 935 !brahim 

217 935 Abdi Cihan 

218 935 Aram O. Süren 

219 935 J ozef Kuyumcu 

220 935 J ozef Kuyumcu 

221 935 Aziz 

222 935 Hüseyin İsmail 

223 935 Süleyman 

224 936 Halim oğlu Fatin 

225 936 Hallin oğlu Fatin 

226 935 Koço 

227 935 Dimitri Andon 

228 935 Dimitri Andan 

229 935 Celil 

230 935 Cemil 

231 935 Cemil 

232 935 lsmail 

23:'1 935 Mevlut 
... 

Iştigal nevi Ticarethane adresi Verginin 

.Bakkal 

Bakkal 

Kömürcü 

Ahçı 

Elektrik 

tamircisi 
Şapkacı 

Şapkncı 

Oto tamir 

Oto tamir 

Kömürcü 

P. muallimi 

P. muallimi 

Cihangir Yeniyuva 17-1 

Cihangir Yeniyuva 17-1 

Cihangir Susam 26 

Çukurcuma C. 2 

Çukurcuma C. 2 
Ağahamam 33 

Çukurcuma Ağahamam 
39-1 

Çukurcuma Ağahamam 
39-1 

Kazancı Tatarağa 55 

Kazancı Tatarağa 55 

Ekmekçi BC. Kadirler 
127 

Cihanıir Aslan yatı 
U-6 

.......... 
Cihangir Aslan yatı 

41-6 

Bakkal Çukurcuma camiişerif 22-l 

Terzi Cihangir Cedidiye 31-2 

'Terzi Cihangir Cedidiye 31-2 

1'erzi Feruzağa B. O. 57-1 

Terzi Feruzağa B. O. 57-1 

Terzi Cihangir C. Aslanyatağı 20-1 

Pansiyoncu Katip Mustafa Ab- · 
dullah No. 9 

Pansiyoncu Katip Mustafa Ab-
dullah No. 9 

Mobilyacı Feriköy K. 1 Baysun-
gur 17 

Mobilyacı Feriköy K. 1 Baysun-
gur 17 

Kundura H. Gazi 61-1 
tamircisi 
Foto levazımı H. Gazi 145:147 

Diş doktoru H. Gaıi 181 

Diş doktoru H. Gazi 181 

Tütün ve sucu H. Gazi 203 

Yağcı H. Gazi 203 

Kundura 
tamirci 

Bozkurt Kurtuluş C. 13 

Miktan 
Lira K. 

45 00 
9 00 

32 17 
6 43 
5 79 

25 95 
5 19 
2 68 

54 
32 

31 27 
5 65 
6 25 
9 84 
1 97 

18 90 
3 7C 

27 38 
5 47 

27 38 
5 47 
1 28 

9 
6 28 
1 26 
7 54 

12 00 
2 40 

14 40 
1 53 

31 
8 88 
1 78 

27 00 
5 40 

12 66 
2 53 

21 60 
4 32 
9 07 
1 81 

65 15 
13 03 
11 73 

100 49 
20 10 
17 07 
3 41 

13 06 
2 61 
1 69 

25 
97 65 
22 46 

7 05 
1 41 

11 25 
2 25 

32 37 
16 57 
15 47 
3 10 

Eskici K. 2 Tavukçu Fethi 1 1 

13 50 
2 70 
2 43 
5 00 
1 00 

Eskici K. 2 Tavukçu Fethi 1 

Ahçı K. 2 Avukat C. 112-1 

Araba tamiri K. 2 Karabiber 3 

Aktar Paşa mahallesi Büyük 
yeni 41-1 

Kömürcü Bozkurt Baysungur 13 

Kömürcü Bozkurt Baysungur 13 

Kundura 
tamircisi 

Marangoz 

Marangoz 

Hallaç 

Bakkal 

Bakkal 

Kundura 
tamircisi 
Kömürcü 

Şişli Abidci Hürriyet N. 
105 

Şişli Abidci Hürriyet 54 

Şişli Abidei Hürriyet 54 

Şişli Abidei Hürriyet 
72-1 

Şişli Abidei Hürriyet 
224-4 

Şişli Abidei Hürriyet 
224-4 

Meşrutiyet C. Baytar 
Ahmet 47 

Meşrutiyet Madalyon 
61-1 

80 
18 28 
13 66 
2 26 
1 25 
1 13 
5 20 
1 16 
5 98 
1 20 
1 08 

54 00 
10 80 
8 88 
1 78 

5 55 
1 11 
1 00 

63 60 
12 72 
48 00 

9 60 
18 94 

3 79 
3 41 

12 00 
2 40 

13 02 
2 60 
2 34 

29 52 
7 11 
7 90 
3 58 

234 936 Ohannes Mısırlı ve Laz- Boyacı Şişli kırağı 76-76-1 431 36 
126 27 

70 41 
14 08 
30 28 

lo Izo 
235 936 Abdirlko Papadoplo ve 

Vidoros Şebekyan 
236 935 Gegam 

237 935 Seyfi Halil 
238 935 Kasım 

Boyacı ve 
döşemeci 

Terzi 

Tuğlacı 

Bakkal 

Operatör Şevket 2 

Karakol 135-1 

Mecidiye K . Maslak 9 
Muradiye Dergah 31 

6 66 
6 99 

18 49 
3 70 

15 80 
3 16 

Nevi 

K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
l"B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z . 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
ıa. 

K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 

K. 
B. 

z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 

. z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 

K. 
B. 
K. 
B. 

TAN 28 - 5 - 939 

li.barname 
No. 

12-19 

12-20 

12-18 

12-17 

12-15 

12-11 

12-12 

19-16 

19-17 

12-2 

14-37 

14-38 

14-39 

14-41 

14-42 

H-43 

14-44 

14-40 

14-49 

14-50 

4-41 

9-67 
1-19 

14-62 

• 

• 

.::=;;ıRUNA 
Leph'fr 

• 

YAZ I MAK l NALARI 

e SI KLETI : KUTUSU iLE : 4 KV 054 

KUTUSUZ 3 Kg 300 

e BiR B0RO ÇEKMECESiNE KOLAYCA GiRER 

T 
G A L A T A • H E Z A R E N C A O DE S 1 No. 8 4 

••• 

L C SMITH 
YAZI MAKINALARI 

e M0TEHARRIK "SMITH" HURUFAT TERTIBATI 

e BILYA YATAKLI HARf KOLLARI 

e TEBOILI KOLAY SiLiNDiRLER 

e YARIM MESAFE iLE YAZABiLMEK TERTIBATI 

8 L A MB ALI 1 S VE Ç 

s o SİNİRLİDİRLER 1' K (J u L 
14-201 

1-88 

ı 
14-19 

2-8 

14-11 

14-5 

14-6 

14-2 

5-94 

13-96 

11-45 

11-46 

13-89 

6-92 

13-68 

13-87 

7-9 

13-86 

13·80 

RADYOSUNUN YENi FIATI: 

Türk Lirası 155 
Merkezi: PiLOT Müessesesi, Voyvoda Cad. 55 - Galata ,_ ................................. .. 

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

yeleği için teklif edilen bez nümuneleri ihtiyaca uygun görülmedi
ğinden, mevcut nümunemiz' evsafı dahilinde yapılmak şartilc ve yine 
açık pazarlık suretilc isteklisine ihale edilecektir. 

Pazarlık 9/ 6/ 939 günü saa't On beşte Tophane Deniz hanında A- 1 
lım S...tım servisinde yapılacağından isteklilerin mezkur servise mü

racaatları. 

_. ....................................... I~ 

CiLDiNE KIYMA YAN 

KULLANIR 

Bu sinirlerden kurtulunuı:. 

B•r kaşık 

Sinir ağrılan. asab~ öksü -

rtikler, Baş dönmcsı. Baygın • 

H Y d P O K E R b 
tık, Çarpıntı, ve S t N 1 R · 

er er e tras ıçağını arayınız t> E N ileri gelen biıtün rahat· 
•m:lıkları IVf EDER. 

'---------------ıı~---·----' 
239 935 Sabrı Kuru kahveci 

240 935 Hamdi o. Lutfi Kunduracı 

Mecidiye B· dere 
c. 31 

Katip M. Sırnserviler 
119-82 

58 76 
10 58 
11 75 

13-78 241 935 Hüseyin O. Mehmet Bakkal Feruzağa Kadırlar 12 

5 77 
1 15 
1 04 
7 10 
1 42 
6 10 
\ 40 

K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
z. 

11-64 242 935 Hüseyin O. Mehmet Bakkal Feruzağa Kadırlar 12 

11-4 

13-65 

.13-52 
9-72 

91 

İstanbul Defterdarhijından : 
Feriköy Maliye şubesi mükelleflerinden yukarda adı ve işi ve eski adresi yazılı şahsılat terki ticnrctle 

yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterile~ 
yıllara ait kazanç ve buhran vergileri ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkon 
olamamıştır. Hukuk usul mahkemeleri kanununun 141 - 142 inci maddeleri hiıkmiıne tevfiknn tebliğ yerine 
geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3755) 


