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Muallhnlerfn ve mektep. talebestn!n en k1rnet1I :FU'· 

duncm. çocutun en zenıtn kOtOphane.tdfr. Cocutuna -
Ten her babanın ;ravnısuD• verebflecelt m ei1ze1 hediye. 
dlr. MOeuermfz tarafından netredllmlstf.r. Evlnlzde bir 
tane bulundurunuz. 

Ankara Müzakereleri llerl~qor 

, . 

Mecliste Barem: 
·Projenin Maaşlarda 

T evazünü Temin 
Etmediği Söylendi 

Temenniler : 
1 - Terfilerde iltimasa Meydan Verilmemeli. 

2 - Zeki ve Faal Memurlar Mükaf atlandırılmalı. 

3 - Çok Çocuklu Memurlar Yardım Görmeli. 

4 - Baıdöndürücü Zamların Önüne Geçilmeli. 

M_,,Jan n tevasiinii meaelai 
ltalılanda mltat ü tiyen l 

mlialaldl ıırap reia velrili 
Rana TARHAN 

Halif aks, Kuvvete Karşı 
Kuvvetle Mukabele 

Etmeğe Hazırız, Diyor 
" Danzig Statüsünü Zorla Değiıtirme 
Teıebbüsü Bir Yangın Koparır ve Bu 

Harbe lngiltere de Kanıır n 

Londra, 12 (Hususi) -İngiltere Hariciye Nazın Lord 
Halifax, bugün, Lordlar kamarasında harici siyaset hakkında 
beyanatta buJunmu~ ve çok mühim noktalara temas etmiştir. 
lialifax, her şeyden önce geçen perşembe söylediği nutku, İn
giliz siyasetinde bir tahavvül olarak telakki edenlerin yanıldık
larını, İngilterenin gizli bir maksat takip etmediğini an-

latmış ve daha sonra "İngiltere, bir 
kimseyi tehdit etmiyor. Fakat, 
bütiın dünyanın anlaması ve man -
ması lazım gelen bir haklkat vardır 
ki, o da şudur: Kuvvet kullanıldığı 
takdirde, onu kullananlar kuvvet ı
le karşılanacaklarına emin olmalı
dırlar., demıştir. 

Lord Halifax, lngilterenin bugün 
1914 e nisbetle daha çok birleşık ol
duğunu anlattıktan sonra ·'kuvvete 
güvenilmez ve kuvvet kullanılmazsa 
Ingiltere müzake!e yoluyla her me
seleyi tesviyeye hazırdır. Fakat kuv
vet kullanıldığı takdirde mesele yok
tur ve ona mukabele edilecektir., de
miştir. 

Rruya ile yapdan müakereler 

Lord Halifax, Rusya ile yapılım 
müzakerelerden bahsederken şu söz
lerı söyledi: "Hükumet takip edeceği 
yolu seçmiı ve kararlaştırmıştır. (). 
nun bu yoldan aynlmasına ımkin 
yoktur. Fazla tafsilata girişmek, şım
dilik doğru değildir.,, 

Lord Halüax, Danzig meselesin
den de bahsetmiı ve bu mesele üze

(Sonu; Sa: 10, Sii.: 1) 
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PENCEREMDEN 

Okullar Kllavuzu 

Türkler, "delilsiz cennete bile gi
rilemez" derler. Delil, kılavu

zun arapçasıdır ve kılavuza yeryü -
zünde en çok değer veren Türklerdir. 
Metenin her dılı yüz bin süvariden 
mürekkep canlı, heyecanlı ve şanb 

bir murabbaı Çin ülkesine sürüp te 
zaferden zafere koştuğu günlerde or
du krlavuzları bu zaferlerin şerefi 
ni - pek haklı olarak • kılıçla ve atla 
paylaşıyorlardı. Subutay ve Cebe ku- J 
mandasındaki ordular, Karakurum -ı 
dan Bavyeraya kadar uzayan mcsa- ı 

feyi yine kılavuzların himmetiyle a -1 
şabilmişlerdi. Onların Kafkas ge~it -ı 
!erinde kılavuzlardan gördükleri i
haneti nasıl cezalandırdıklarım ise; 
tarih kitaplarında okuyoruz. il 

13-6-939 

GÜNÜN RESiMLERi: Gafenko Ankarada 

Bu başlangıçtan maksadım kıla • 
vuz usulüne Türklerin ötedenberi ver r 
dikleri ehemmiyeti tebarüz ettirnıek
tir. Türkler, yukarıya kaydettiğim 

meselden anlaşıldığı üzere, öltimden 
sonra dahi kılavuza ihtiyaç görüle • 
ceğini söylemekle o mevzuun kıy • 
metini bilhassa canlandırmak iste _ 1 

mişlerdir. Hal böyle iken bilgi kıla
vuzu yapmakta son asrrlann garip 
veya feci bir tegafül kaydettikleri 
görülmektetlir. Mesela Katip Çelebi 
bir keşfüz:runun yazarak bir çok ki- r• 

taplan çağdaşlanna ve kendinden 
sonraki nesillere tanıtmış, yani bize 
mükemmel bir bilgi kılavuzu bırak • 
mıştır. Lakin o değerli bilginden son· 

Dost Romanya Hariciye Nazırı Ankarada temaslarına devam ediyor. Ruimlertle nazırı Ankaratla kar,ılanırken ve Atatürkün kabrine çelenk koyarken görüyoruz. 

ra yetişip te ayni işi yapmak ve keş • 
füzzünunu çağ, çağ yürütmek iste -
yenlerin eserlerine kıymet veren ol
madığından Katip Çelebinin açtığt 
çığır kapanıvermiştir. 

Dert kitap kılavuzundan ibaret ol
sa ;yfne tahammül olunlll'du. Fakat 
memleketimizde ormanların, nehir -
lerin, yaylalann, göllerin, madenle
rin kılavuzları olmadığı gibi devlet 
tarafından idare olunan her çeşit mü 
esseselerin de ne umumi, ne hususi 
kılivuzları yoktu. Ahmet Vefik pa
şa.un himmetiyle teessüs eden sal -
11 lmecilik bu noksanı kısınen olsun 
tflafi ederken sonralan o yol dahi 
terkolundu "·e her şeyin meçhul tu
tulması tarikatine siilC1k edildi. 

Cümhuriyet devrinde yurdu yurt
taşlara da, yabancılara da tanıtmak 

is tan bulu . 
Ekmeksiz 

Bırakıyorlar 

Fırmcılarm Dünkü 

Kararmm Neticesi 
Un fiyatlarının yükselmesi üzerine 

fırmcılar Belediyeye müracaat ede
rek ekmek narhının yükseltilmesini 
istemişlerdir. Belediye piyasada yap
tığı tetkikatta, ekm~k fiyatlarına ı.am 
yapılmasını icap ettirecek bir vaziyet 
görmediğinden dolavı fırıncıların bu 
ta!ep'lerini kati olarak reddeylemiş-
tir. Bunun üzerine fırıncılar, öteden
beri bakal ve sair perakendeci ekmek 
satıcılarına ekmek başma birakmak-

için çok şey yapıldı, çok eser vücudc ta oldukları ondalık miktarını kes
getirildi, Hele Cümhuriyetin onuncu 
ve on beşinci yıl dönlimleri münase
betiyle basılan muhtelif kitaplarla, 
broşürlerle "yurt kılavuzluğu yapa -
cak" bilgilerin her çeşidi tesbit ve 
tamim olundu. 

Bununla beraber bütün okulları-

mız hakkında, şöyle bir el ve göz atı

mişler ve çıkardıkları ekmekleri ay

ni narh üzerinde yalnız kendi fırın

la.rında satmıya başlamrşlardır. Bu 

yüzden şehrin bir çok semtleri dün 

ekmeksiz ka1mış ve ekmeklerini te

darik etmek için halk uzak yerlerde

ki fırınlara kadar gitmiye mecbur ol-

IJl ile, istediğimiz bilgiyi bulmak, ya- muştur. 
Halbuki belediye zabıta talimatna-

ni mekteplerimizin • kemiyet ve key-

fiyet bakınundan - mahiyetlerini bir 

çırpıda kavramak kolay değildir. 

''İstanbul Muallimleri Yardım Cemi

yeti" işte bu eksiği tamamlamak is -

temiş ve bir okullar kılavuzu vücu -

de getirmiştir. Eserde Türkiye dahi-

mesine göre, fırın sahipleri kendi 
rnıntakalarının muhtelü noktaların
da ekmek bulundurmıya mecburdur

lar. Talimatnamenin bu maddesine 

aykırı hareketlerinden dolayı zabıta, 

dün bunlar hakkında zabıt varakala

rı tanzim ederek alakadar kayma -
linde bulunan bütün mektepler mu

kamlıklara vermiştir. 
kayyettir. Şu veya bu mektebe çocu-

ğunu kaydettirmek isteyen bir baha, 

"Okullar kılavuzu" nu açar açmaz is

tediği bilgiyi - küçük bir tereddüde, 

şüpheye mahal vermeyen tam bir vu

Kabotai Bayramı 
... Programı 

Bir temmuzda yapılacak olan Ka-

Bir Anonim Şirket Kuruluyor 
Süt meselesi üzerindeki tetkikler 

bitirildi, rapor valiye verildi 
!stanbu1un süt işini tetkik eden he

yet, hazırladığı rapora ait bir hulasa 
tesbit ederek, dün vali ve belediye 
reisi LCıtii .Kırdara vermiştir. Bu hu
lasa ile sütün bugünkü vaziyeti, is
tihsal ve istihlak miktarı ile yapıla
cak tesisattan sonra sütün gelir ve 
masrafları ve tabi olacağı muamele
ler izah edilmiştir. 

Verile.n, iztıhata aöre. biri Istanbul 

BELEDiYEDE s 

Mesai Programı Hazır 
Belediye, yapı ve yollar kanunu 

mucibince, hükumetçe tasdik edilen 
şehir planının tatbiki için bir mesai 
programı hazırlamıştır. Bu mesai 
.ı;:ırogramına göre, plan be~er senelil 
olmak üzere üç devrede tatbik edile
cektir. Birinci beş sene zarfmda, her 
sene 3 milyon lira olmak üzere 15 
milyon lira sarfedilecektir. Buradan 
beş milyon lira ile imar edilecek is
tikametler şunlardır: 

Eminönü - Unkapam, Karaköy
Azapkapı, Azapkapı - Tozkoparan, 
Unkapanı - Şehzadebaşı, Taksim-:
Karaköy, Karaköy - Yolcu salonu, 
Barbaros Hayrettin türbesi civan, 
Beyazıt - Koska caddesi. 

Beyazıt - Koska cadde.>i açılırken 
şimdiki Inkılap kütüphanesinin alt 
tarafındaki saha tamamile istimlak 
edilecektir. Buranın istimlakine 135 
bin lira ayrılmıştır. Vali ve belediye 
reisi Lutfi Kırdar dün buraya gide
rek mahallinde tetkik etmiştir. 

Taksm - Şişli Refüiü 

diğeri de Anadolu cihetinde olmak 
üzere iki büyük santral tesis edile -
cektir. Bu her iki santrala tabi olmak 
üzere müteaddit süt toplama rner -
kezleri bulunacaktır. Bu merkezler
de toplanan sütler, oralarda kontrol 
edilecek, süziılecek ve ondan sonra 
da santrala sevkedilerek orada Pas
törize edilecektir. Bu ameliyeyi mü
teakıp sülkaiht siselere doldurularak 

DENiZ ve LiMANDA : 

Yeni Umum Müdürler 
Devlet Denizyolları Umum Mü -

dürü İbrahim Kemal ile, Devlet li · 
man ilşetmesi Umum Müdürü Rauiı 
Manyas dün An.karaya gitmişlerdir, 

Her iki Umum Müdür mensup ol
duldarı Münakale Vekaletinde ken -
di teşkilatları ve kadroları etrafında 
son tetkiklerde bulunacaklardır. 

Yur1an Gemisi Gitti 

bayiler vasıtasile şehirde tevzi edile
cektir. Bunun için şehirde bir de ba
yi teşkilatı yapılacaktır. 

Bu teşkilatı kurmak için bir ano
nim şirket tesis edilecektir. Belediye, 
süt müstahsilleri ve bir de bayiler, 
bu şirkete hissedar sıfatile istirak e
deceklerdir. Halktan istiyenler de 
şirkete iştirak edebileceklerdir. Sü
tün fivatı henüz tesbit edilınemistir. 

MUTEFERRIK: 

Dahiliye Vekili Gitti 
Bir müddettenberi şehrimizd:~ bu-

lunmakta olan Dahiliye Vekili Faik 
Oztrak dün akşamki trenle Ankara
ya gitmiştir. 

Sergide Kitap Pavyonu 
Ankarada açılan neşriyat kongre

sinde teşhir edilen kitap sergisinden 
şehrimiz halkmın da istifadesini te
min etmek maksadile bu sergi yerJi 
mallar sergisinde hususi bir pavyon 

Bir haftadanberi limanimızda bu- içinde kurulacaktır. Belediye imar 
lunmakta olan Alis ismindeki mek - müdürlüğü de Istanbulun yarınki ve 
tep gemisi dün saat on birde Kös1en- istikbalde alacağı şeklin ne olacağını 

halkımıza göstermek için hususi bir 
ceye müteveccihen hareket etmiştir. stand açmağı düşünmek1edir. Bu __ su-
Gemi kısa bir müddet te orada kal - retle şehrin ~üsJi}fbel planına gor:, 
dıktan sonra tekrar Boğazlardan ge- vaziyeti görü1~~ttkjve maketlerle pla
çerek Yunanistana dönecektir. nın en ince noktalarına kadar hazır-

ı 1 G ld• lanmış olacaktır. 
ngiliz Seyyah arı e 1 Kitap sergisi için. Maari~ v~~aleti , 
Dün sabah Arendera Stas isimli, neşriyat müdürü Faik ~eşıt_ tl_un Ga-

iki bacalı ve son stilde inşa edilmiş latasarayı gezerek sergı Yr.!rını tetkik 
olan bir İngiliz seyyah gemisi lima - etmiştir. Bugün toplanacak sergi ko
nımıza gelmiş ve Kızkulesi açıkla • mitesi bütün yenilikler için son ka
rında demirlemiştir. rarını verecektir. Komitenin vilayet-

Şirketihayriyeden kiralanan bir te, valinin riyasetinde toplanması ih
vapur seyyah vapuru ile kara arasın- timali de vardır. zuhla - bulabilecektir. Çocuklannı botaj bayramının, esas programını 

yurt dışında ihtisas mekteplerine hazırlamak üzere .. dün. Merk~_z .~iman 
11 k 

· t b b 1 d · b reisliğinde armatorlerın ve butun de-yo ama ıs eyen a a ar a yme u . 
niz mensuplarım iştirakiyle bır top-

Taksim ile Şişli arasındaki cadde 
üzerinde bulunan bina sahipleri, be
lediyeye müracaat ederek evlerinin 
önündeki trotuvarlarını kendilE'ri 
yapmak arzusunu izhar etmişlerdir. 

daki münakaleyi temin etmiş vapur- Yalovanın Bursaya 
la gelen 336 seyyahtan 334 ü şehre Baqlanması 
çıkarak müzeleri, camileri, asarıati · Yalovanın lstanbulla alakasının 

Bu trotuvarlara ait planların 
kılavuzun delaletinden son derece 

fayda göreceklerdir. Çünkü komşu 

ve uzak memleketlerdeki tahsil mü • 

lantı yapılmıştır. Geç vakte kadar 
devam eden bu toplantıda deniz bay
ramı etrafında evvelki seneler içinde 

esseselerine de kılavuzda lüzumu ka- yapılan bayram programları esas tu
dar yer verilmiştir. tularak görüşmeler olmuş ve pro -

Bu kılavuzdan muharrirlerin de gramda küçük bazı tadilat yapılmış-
müstefit olacaklarını söyliyebilirim. 
Çünkü her ders yılı başında yurdun 
dört köşesinden gazetelere mektup • 
lar yağmıya ve mektepler hakkmda 
malümat sorulmıya başlar. Bu sual 
yağmurunu üzerlerinde teksif etti -
ren meslektaşlar için "Okullar kıla -
vuzu" çok cömert ve ayni zamanda 
~ok dürüst bir müşavir vazifasi göre
cek ve mekteplere taallll.k eden her 
suale mutlaka cevap verecektir. 

tır. 

belediye tarafından hazırlanması i
cap etmektedir. Bunun için bu ev 
sahiplerinin iştirakile yarın saat 14 
te Beyoğlu halkevinde bir ~oplantı 

yapılacaktır. 

İstanbul öğretmenlerine yardım 
cemiyeti namına böyle bir faydalı 

kitap tertip eden Kültiir Direktörü 
Bay Tevfik Kut'u takdir ve tebrik e
deriz. Sıhhi, sınai, bedii, içtimai .bü
Hln ~üesseselerimiz için de böyle 
derli toplu kılavuzlar vücude getiril
mcı;ini - ehil olanlardan - bekleriz. 

S U A L 

s _ Anonim şirketler mecliı.i 
idare reis ı ve azalarının action sa
hibi olmalan şart mıdır? 

C - Değildir. ,,.. 
S - Ecnebi bir devletin milli 

marşı çalındıil zaman, bizim mtlli 
marşımız sabndığı zaman olduğu 
gibi ihtiram vaziyeti almak lazım 
mıdır? 

C - Evet. Lazımdır. 

KARILERIMIZIN 

S - Devletimizin admın birkaç 
tilrlü yazıldığını görüyoruz. Cum
huriyet, Cümhuriyet ve Cumuri -
yet gibi. Bunların hangisi doiru -
dur? 

C - Türkiye Cümhuriyeti di -
ye yazmak lazımdır. 

* S - Orta mektebi bitirdim. 
Devlet demiryoUarına memur ola • 
bilir miyim, nereye müracaat et • 

kayı ve şehrin muhtelü mahallerini 1 kesilerek Bursaya raptedilmesi hak
gezmişlerdir. kında şehir meclisince verilen ~arar 

Seyyahlar, sabahleyin Boğazda üzerine Yalovalılardan mürekkep he-
da bir gezinti yapmışlardır. yet Milli Şefimiz Ismet lnönünü zi-

Vapur yarın sabah limanımızdan yaret ederek Yalovanın tekrar lstan-
ayrılacaktır. bula bağlanmasını rica etmişlerdir. 

SUALLERiNi BURADA CEVAPUYORUZ 

meliyim? 
C _ Orta mektep mezunlaı.._ 

Devlet deıniryollanna memur ola
rak imtihanla alınırlar. Bunun i -
in kendileri ihtiyaçları olduğu za-

ç t . 1 ·ı· man gazeteler vası asıy e ı an e • 
derler. 

* s _Yedi senelik evliyim. Ka • 
rım rahatsız olduğu için çocuğum 
olınuyor. Bu yüzden aramızda J!C-

CEVAP 
çimsizlik başladı. Ü"ç senedir de 
ayrı yaşıyoruz. Kanun yeniden ev 
lenmeme müsaade eder mi? 

C - Bu vaziyet boşanmanız i
çin bir sebep olabilir. Fakat kan
nızla aranızda nikah bağı varken 

yeniden evlenemezsiniz. En evvel 
mahkemeden boşanma kararı al -
manız lazımdır. 

Türkkuşu 

Filosunun 
Uçuşları 

İstanbul Halkı 

Yeşilköye Davetlidir 
Şehrimizde bulunan Türkkuşu fi· 

losu bugün Yeşilköyde akrobasi ve 
Silo uçuşları yapacaktır. Bütün Is
tan bu] halkı bu gösterilerde bulun
mıya davetlidirler. 

Uçuşlara öğleden sonra saat 14 tc 
bJis!.llıv.akJ ır '.JJir.kkusunyn · 
pilotları bu uçu lar sırası.ndn mey -
danlarda hazır bulunacaktır. 

Filo, çarşambo sabahı Yalova ile 
Bursaya geçecektir. Çarşamba günü 
öğleden sonra saat H te Bursada, 
Bursalılar için uçuş yapacaklardır 
Filo, meydanların çamurlu olmasın 
dan dolayı Edirneye gidcmıyecektir. 

ON1VERSITEDE : 

Avrupaya GidecelC 
Talebemiz 

Profesör Hamit Nafiz Pamir ve 
profesör Paryasm riyaseti altında fen 
fakültesi asistan ve talebelerinden 
müteşekkil bir grup Alplerde jeolo
jik tetkikat yapmak üzere, onümüz
deki pazar gunü Avrupaya hareket 
edecektir. 

Yabancı Diller Kursu 
19 Haziranda açılacağını yazdığı-

mız Universite yabancı diller ~az 

kurlarına istiyen lise talebeleri de 
devam edebileceklerdir. 

Sığırlarda Şap Hastahijı 
Edirne vilayetinin Sırpsmdığı böl 

gesindeki sığırlarda şap hastalığı çık· 
mıştır. Mahallinde veterinerler tara
fından icabeden tedbirler alınmış ol· 
makla beraber Virantekke hudut ka· 
pısı karadan gelecek hayvan muvare· 
datının ithaline karşı kapatılmıştır. 

T A K V I M ve HAVA 

13 Haziran 1939 
S A L 1 

6 ncı ay 
Arabt: 1358 
Rebiülahar: 25 

Glln: 30 

GUneş: 4.28 - Oğle: 
İkindi: 16.14 - Akşam: 

Yatsı: 21.H - İmsak: 

Hızır: 39 

Rum!: 1355 
Mayrn: 31 

12.13 
19.41 
2.07 

Hava Vaziyeti --Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı' 
nan malumata gore, hava yurdun TrakY8 

ve Karadeniz kıyıları ile kısmen de Ooğti 
Anadoluda çok bulutlu ve mevzii yağışlı. 
Orta Anadolunun şark kısmınd::ı bulutııı, 
diğer bölgelerde az bulutlu geçmiş, razgıır
lar cenubi istikametten orta kuvvette e5' 

mlştir, 

Dün istanbulda hava açık geçmis, roı.
gfır cenubu garbidcn saniyede 1 - 3 metre 
hızla esmiştir. Sant 14 te hnva tıızyil<l 
1013.5 milibar idi. Sühunet en yOksek 25·

8 

ve en düşük 13.4 sanfütrat olarak knYdc
dilmiştir. 





Kemerburgaz 
Cinayeti 
Davası 

TAN 

Baba Katil midır? 

ısıeım ~ fflHren Tuzla içme u.nJert ....,_ batlıJ&
cattır . 

.Haydarpafa teme nıOnuebatuu 11121, 20111. um. 21111. ıa/33, 
nm. 38/'1ve11 ~katarlar tmlla ... Mil libi 'I. 9, 10, ıı. lf 
awıalı aaa bat lratarlan d8 bu durakte 1tir11' dakika dunaaktlr t'az1a 
tafslllt lçlD tatuyonlara mQnuat edilmeli rica oltmur. ..,17'1., 

* 

Cinsi 

Pan1altı Elmadal 1 
" " 41 

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

Yukarıda yazılı emllk 31 - 5 - 940 ptl IMlUU ~kiraya ftl'll
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Baltık devletlerinin kuıkulanmakta ne kadar hakh olduklarını gösteren ıu iki haritayı 

Karşllıkh koyuyoruz. 1914 senesinden 1939 senesine kadar geçen 25 sene' içinde Bal

tık memleketlerinin ne kadar komıu de9iştirdikleri bu haritalardan görülüyor. 
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td·!~AAR~ 
Elimizde Başka 
Bir Ölçü Var mı? 

il: t: .. :!4 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya S'ertel 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone • 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 

Y eni kabul edilen barem kanu
nuna göre, devlet memuriye

tin~ girecek fertlerin ili mektep şe
hadetnamesi göstermesi şarttır, Ka· 
nunun bu suretle kabulü bazı itiraz
lara sebep oldu. Şehadctnameye ta -
raftar olmıyanlara göre, kanunun 
tahmil ettiği bu mecburiyet zararlı • 
dır. Diyorlar ki, şehadetname Iiya • 
kat ve kıymet ifade etmez. Nice şe -
hadetname sahipleri vardır ki, ali 
bir mektebi bitirdikl~ri halde, işba· 
şında hiç bir kıymet ifade etmemi§
lerdir. Nice şehadetnamesizler de 
vardır ki, kendi hususi tahsilleri, ze
kaları, liyakatleri itibariyle birer kıy 
met olmuşlardır. Şimdi bunları şe • 
hadetnaınesiz diye devlet· kapıların· 
dan hariçte bırakmak, asıl liyakat ve 
kıymeti gölgede bırakıp, bir kağıt 

parçasının şehadetine ehemmiyet \'C• 

rerek, liyakatsizlere inkişaf imkanı 

vermek demektir. 

3,5 liradır. Abone bedeli pe~indir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru~Uk 
pul ilavesi lAzımdır. 

rem: ı•ı: • t ı 114 s 4 ! 4 ;ı ı, 
Tıbbi 
Müstahzarlar 
için Verilen 
ilan Yasağı 
G eçen günlerde, gazetelerde in

tişar eden bir ilan, onu oku • 
yan bütün vatandaşları hayrete dü
şürdü. 

Zira, o ilandan; reçete ile satıl -
ınasına izin verilen tıbbi müstahzar
lar için, tıbbi mecmualardan başka 
yerlerde reklam yapılamıyacağı an
laşıhyordo. 

Gazetelere Sıhhiye Vekaletinin 
verdiği o ilana göre: 

ı - Resimli ilaç reklamları yap
mak, 

2 - Müstahzarlar için radyo ve 
sinema vasıtasıyle reklam yapmak, 

3 - Ve yapılan ilaç reklamlartua, 
o ilaçlar hakkında izahat veren 
cümleler yazmak yasak oluyordu. 

Ötedenberi ticaret hayatımızda 
göze çarpan sayılı kusurlardan birisi 
de, reklama ehemmiyet verilmeyişiy
di. 

İktısatçı Gasson: 
"Ticarette muvaffak olmak iste -

yenler, ellerindeki sermayenin dört
te üçünü reklama harcamalıdırlar." 

Der. Ve bir çok iktısatçılar, Gas
sonun bu iddiasını, hiç te mübalağalı 
bulmazlar. 

Fakat biz, rckIAmın ehemmiyeti
ni kavramakta en geç kalmış olan 

~g~lt~ n1cr-propag':n!ta~i~,Lve'!ii-
carette reklamındır. 

Bizde, reklama ya hiç yer veril • 
mez, yahut da, reklamlarımız -bu in
ce işte ihtiııas sahibi vatandaslarımız 
olmadığı için - beklenilen tesi~in tam 
aksini telkin edebilecek derecede fe
na tertip olunur. 

Son senelerde, reklama ya~·aş ya
vaş, layık olduğu kıyıneti vermiye 
başlar gibi göriinüyoruz 

Fakat -eğer, o vatand~şların knrşı
larına, lüzumsuz yasaklarla dikilir -
sek, üzerinds emeklemekten heniiz 
kurtulmıya başladığımız bu hayırlı 
yolda, yaya kalacağımız ınuhakk~k -
tır 

* Filhakita, bazı ilaç reklamları 
halka çok mübalağalı bir lisanla tak~ 
dim olunmaktadır. O reklamlan kon 
trol etmek kararını vermek te, nıa • 
kul bir endişenin mahsulü sayılabi _ 
lir. 

Fakat bu karan verirken ortaya: 
"- Resimli ilaç rekiamları yap

nıak yasaktır. İlaçlar hakkında fazla 
izahat verilemez. Radyoda, sinenıa • 
da ilan yapılamaz!" kabilinden', diin
Yarun her tarafında garip görülebilc-
cek ınemnuiyetler çıkarmak, vatan • 
daşları fayda yerine zarara sokak. 

Vakıa halka satılan ilaçların kon
trol edilmesi şarttır. Fakat eğer, ba
zı müstahzarcılar, fena ilaçları, hal -
ka: ''Her ~erde devadır!" diyerek sür 
nıek istiyorlarsa, bunun öniine geç • 
menin yolu, ortaya bir çok suçsuz ~a 
tandaşların ellerinden en tabii hak • 
larını alan yasaklar çıkarmak değil· 
dir 

Bizce Sıhhiye Vekaleti tarafın -
dan satılmasına müsaade edilen Haç
ların reklamsız satılmasını mecburi 
kıln11ya kalkışmak, bir çok bakımlar 
dan zararlı neticeler doğurabilecek 
~'.r hareket olur. İlaç, kaçak eşya de
g~ldir. Ve bir baş ağrısı hapı, veya 
hır karın ağrısı ilacı, "keyü verıcı 
h'laddeler" gibi gizli gizli satılmaz. 

Bunları yapanların, mallarını hal 
ka tanıtmağa, duyurmağa çalışmaJa
rı en tabii haklarıdır. 

Bu itibarla. biz, ne gibi düsiincP
lerle, ne gibi maksatlarla orta;a lco
nuiduklarına bir türlü akıl erdirP.me
diğimiz o yasakların, kimlere fa"da
lı olabileceğini kestiremi}·onız. Fa . 

""" POLONYA~ 

" • fARSOfA 
İngiliz • Sovyet müzuerele· 

rinde ganntileri görüşülen 
Baltık devletleri. 

Baltık Sulh Devletleri 
Cephesine Karşı Vaziyetleri 

ve 
Esasında bu noktai nazar da yan

lı§ değildir, Realitede bunun çok mi· 
salleri vardır. Fakat devlet memuri
yetine girecek olan fertlerin kıymet 
ve liyakatini nasıl ölçeceğiz? Şeha -
detnameyi kenara attığımızı farze • 
delim. Memuriyete talip olanları bir 
müsabaka imtihanına mı tabi tuta~a
ğız? Mektepteki imtihanların netice. 
sinde elde edilen şehadetnameye kıy
met vermedikten sonia, bu müsaba
kaya nasıl kıymet vereceğiz? O za -
man, bir çok liyakatsizlerin İı?başına 
geçmesine nasıl mani olacağız? Kı~·

met ve liyakati ölçecek ~limizde ne 
gibi bir ölçü vardır? 

L etonya ile Estonya dev· 
Jetleri Almanya ile birer 

ademi tecavüz misakı imzala
dılar. Misaklar ayn olmakla 
beraber mealleri birdir ve bir 
biri ardınca imza edilmiştir. 
Bu suretle bu iki Baltık dev -
leti, Almanyaya iki taraflı i
ki muahede vermişler ve is
tiklallerini muhafaza ederek 
beraberlik esasını yaşatmak 
istemişlerdir. 

B u iki memleket te yirmi se
ne önce birlikte doğdular 

ve yaşamak hakkını kazanmak için 
birlikte dövüştüler. iki devletin as
~ftf&.11fıııvvP,tleri ta ha!';la,.rtıtırtı:ırı hi-

e .n.arışmıştı. ı.!.stonyalllar 

Letonya topraklarında harp ediyor~ 
l&rdı. Bugünkü Letonya Hariciye 
Nazırı, Estonya ordusunda istiklal 

davası için döğüşenler arasında i
di. 

Bu ikiz cümhuriyetlcrdeı1 Es

tonya, diğerinden kısa bir zaman 
önce doğmak imtiyazını haizdir. I
ki devlet 1918 mayısından itibaren 

tanınmıya başlamış, fakat mücade
leler iki sene daha devam etmişti. 
Bu mücadeleler, hazan kızıl kuv

vetlerle, hazan da Alman ordusu 
<lrtıklarile vuku buluy0rdu. Çün
kü Almanlar harp sırasında Bal
tıkhlara ait bir çok toprakları is
gal etmiş ve Kayser Vilhelm de 
Rigayı ziyaret etm!şti. 

Sovyet Rusyfl, Estonya ile 1920 
senesinin 2 şubat ~nü Letonya ile 

ayni ytlın sonteşrininde sulh mu

ahedeleri imzaladı. O zamandan bu 

zamana kadar iki taraf arasındaki 
münasebetler bu muahedelere bağ
lıdır. O zaman tanılan hudut ihlfil 
olunmamış, o za.man ta11ılan istik
lali tehdit edecek bir hareket vuku 
bulmamış ve memleket irind~ ko
pan bir iki komünist kıyamı ko
laylılda bastırılmıştı. 

i ki memlekette 1930 sırasın
da parlamanter sistemden 

bıkmışlardı. Çünkü bu sistem bir 
takım ehliyetsiz siyasilerin elinde 
bütün inisiyativini ve ilhamını 
kaybetmiş, ortalıkta sayısız müna

kaşa ve pazarlık merkezleri türet
miş, bu yüzden hükumetler ist:k-

-.,_. _ ---- -
kat o yasaklardan, zarar görecekle . 
rin, fayda göreceklerden çok olacağı
na inanryoruz. Bu kanaatte olduğu . 

muz içindir ki, ·geriye doiru atılmııo 

bir adım saydığımız o karann manh· 
ğa mağlUp olmasını temenni edh·o 

ruz. Çünkü, nıüstahzarcılarm rek -
lam sahalarını tahdit etmek, herhan· 

gi bir tüccarı, malına reklam yap . 
maktan menetmekten farklı değildir. 
Ticari hürriyet sahası içine kadu 11• 

zanan o yasakları koymak kararı ii· 
zerinde ısrarlı davranmamak, Sıhlıi· 
ye Vekaletinin yapacağından emin 
hulundoihımm: makul bir harekettir. 

YAZAN l _____ r_A_YM __ ts __ M_u_H_•_••_ı_• ___ lı 
rar ve maksat sahibi olmaktan çık

mış ve memleket dahili mücadele

lere giden bir yol almtştı. Bunun 

için esas istiklal mücadelesini ha

zırlıyan liderler vaziyeti ele ala

rak tekrar iş başına geçmiş, mem

leketi ıslaha çalışmış v~ kendi mem 

leketlerinin vaziyetine uygun teş
rii ve idari sistemi ayn ayrı kur
muş, bu sisteme mutedil otoriter 
şekil vermekle beraber parJAman
ter elemanlar da muhafaza etmis-
lerdi. ~ 

Let~.nya ile Estonya, dünyada 
duşmanı olmıyan iki mem

leket gibi görünürler. Fakat mu
hakkak olan bir şey varsa, onların 
yeryüzünde bir kimseye düşman 
olmadıklarıdır. Bunların işleri güç
leri, kendi tabii kaynaklarını işlet
mek, balık ve ticaret gemilerini en
ginlere göndermek ve komşularilc? 
barış içinde temas etmektir. Çünkü 
bu iki memleketin hayat hakkı, 
ancak komşularifo iyi münasebet -
ler dahilinde yaşamalarına bağlı
dır. 

Fakat bu iki memleket Avrupa 
sulh mihverinin üzerinde bulunu
yor ve Romanya ile Lehistanla bir
lilcte Almanya ile Rusya arasında
ki seddi teşkil ediyorlar. Baltık dev 
letlerinin devlet adamları, bu va-

ziyetin daima farkındadırlar. Ha
rici siyasetleri de bu anlayışa da
yanmakta ve bir taraftan Sovyet 
Rusya, diğer taraftan Almnnya ile 
en iyi şartlar dahilinde yaşamayı 
istihdaf etmektedir. Bu iki devlet 
bu iki komşudan birine de, diğeri
ni izaç edecek bir istüade temın et· 
memiye çalışıyor. Hatta Almanya

nın Baltıktan daha uzak gibi görün
düğü sıralarda da yalnız Rusyaya 

inhisar edecek istüadeler temin et
rnemiye ehemmiyet vermiştir. lki 
taraf ta komşularile daha sıkı ik-

tısadi münasebetler tesisine çalış
makla beraber siyasi karışıklıklar
dan uzak kalmıya uğraşmışlardır. 

Çin lıi · Japon lıi 
Tahtakurusu tı+Uası 

ve 
Çin Devi 

Geçen sene bu iki memleket 
te kati bitaraflıklarmı ilan 

ettiler ve harp vukuu takdirinde 
bu bitaraflığın kendilerine temin 
edeceği biricik fırsatı ele geçirmek 
istediler. Bu iki devlet te , kendi 
isteklerile, Almanyaya müzaheret 
fikrinde değillerdir. Çünkü böyle 
bır hattı hareket Sovyet kuvvetle
rinin Baltık sahiline 3Üratle yak
laşmasına ve bu sureUe Baltık 

memleketleri topraklarının harp 
sahnesi olmasına, sonunda varlık
larının kalkmasına sebep olur. Rus
yaya iltihak ise, Rus askerlerinin 
sahil mıntakasını müdafaa için 
memlekete girmesine sebep olur. 
Bu da Rusyanm bu memleketleri 
yutmasına müncer olabilir. 

A lmanya bu iki devlete ade
mi tecavüz paktı yapmayı 

teklif edince ikisi de bu teklifi he
men hemen tereddütsüz kabul et

tiler. Çünkü bu paktların koruyu

cu bir kıymeti haiz olabileceğine, 

ve bunlan yapmanın bir zarar ge

tirmiyeceğine inandılar. Sonra bun

ları reddetmenin Rusyaya :nüzahe

ret ettiklerine dair bir şüph.? u
yandırmasından korktular. Zaten 

buna benzer bir takım paktlar Rus

ya ile de yapılmış olduğu için Al

manya ile de bu paktm imzası, hiç 
olmazsa binnazariye, munzam bir 
emniyet teşkil ederdi 

E stonya ile Letonya, taarruz 
vukuu takdirinde kendile

rine yardım garantisi vermeyi bi
taraflığa uygun görmemektedirler. 

Almanya bu garantilerin verilme

sini, "sulh cephesi., ne katılmak ve 

"ihata,, hareketine iltihak etmek 

sayabilirdi. Baltık devletleri, In
giltere ile Fransa ve Rusyanın, ta
arruza uğrayıp yardım istiyen 
herhangi devlete yardım etmele
rine itiraz etmiyorlar. Fak:ıt Sov
yet teklifini kendi menfaatlerine 
uygun olmıyan bir siyaset sayı -

I 

Abidinin karikatürü -

yorJar. Sovyet Birliği, Alman kuv
vetlerinin Letonya veya Estonya
yı çiğniyerek Rusyaya tecavüz et
melerinden endişe eder görünüyor
larsa da üç sene evvel, Kızılordu, 

aşılmaz bir mahiyette olduğu söy
lenen bir "Sovyet Maginot hattı,, 
inşa etmişti. 

B
altık devletleri tabirine Llt
vanya da girer. Bu devlet, 

"Baltık Antant"ının üçiincü rüknü
dür. Litvanyalılar da, Letonyalılar 

gibi lndo Oropien ırkına men-

supturlar. Estonyalılarsa, Finlerin 

Şehadetnamenin mutlak bir kıy -
met ifade ettiğini kabul etmemekle 
beraber, muayyen bir tahsil devresi
ni bitirmenin, bir kültür seviyesi i • 
fade ettiğini de kabul etmek mecbu-

mensup olduğu ırktandırlar. Eston- riyetindeyiz. Lise tahsili yapmış bir 

ya ve Letonya ~Bfına olarak Lit
vanyanın Almanya ile müşterek 

hududu bulunmakta, fa~rnt Rusya 

ile hududu bulunmamakta.:lır ve o-

genç, hazan bir üniversit~ mezunun
dan yüksek olabilir. Fakat bunlar 
ender vakalardır. Muntazam bir tah
sil yapmak için, orta, lise, iiniversife 
derecelerinden geçmek, bilhassa mes 

nun için Rus teklüinde bu devlete leki tahsilde mecburi bir çok dersleri 
teminat verilmesinden bahsolun - görmek lhımdır. Şehadetname mut
muyor. 

Estonya ile Letonya yirmi sene
denberi hiçbir komşularile kavga 
veya ihtilafları olmadığı halde Lit

vanya bu yolda daha az talili ol
muş, yakın zamana kadar Lehis-
tan ile Vilna üzerinde ve Al.nan-

lak bir liyakat ifade etmese bile, mu
ayyen bir tahsil devrHinden geçme
yi ifade eder ki, bugün elimizde gii • 
venebileceğimiz başka bir ölçü yok
tur. Kanunun bu şekilde kabulü ha
kikaten bazı kıymetleri faaliyetten 
mahrum edecektir, fakat bunlann 
ckseriyet olduğunu da iddia edeme -

ya ile Meme! üzerinde ihtilaf et- yiz. Aksini kabul edersek bu liyakat· 
miştir. Estonya ile Letonya. 1920 lilerin yanında, ekseriyet teşkil eden 

de ittifak etmişler, Litvanya ise a- bir takım liyakatsizlere de kapıları 
lakadar olduğu ihtilaflar yüzünden açık bırakacağız Ve bunun tevlit e
bunlara ancak 934 te iltıhak ede- deceği zararları,· suiistimalleri nasıl 
bilmiş, fakat onun alakadar oldu- önleyeceğiz? 
ğu ihtilaflar, ittifak haricine hıra- Harbiye mektepleri modern bir şe· 
kılmrştı. Hali hazırda bu üç devlet kil almazdan evvel alaylı zabitler 
harici aleme karşı mliştcrek bir vardı. Muan·en kültürii olmayan bu 
cephe teşkil ediyor. Litvanya Me- alaylıları attıktan sonradır ki, harhi· 
melin teslimi sırasında Almanya i- ~·e yüksek kültür sahihi elemanlar 
le bir ademi tecavüz paktı yapmış )'etiştirdi. Şimdi miilkiye sahasında
olduğu için son günlerde onunl!ı. da b~r alaylılar sınıfı mı meydana 

getirelim? 
ayrı bir pakt yapmıya lüzum görül-

Bugün için muayyen bir kültiir 
memiştir. · · sevıyesıni ifade için elimizde şeha • 

Bu üç müttefik devlet te, harp detnameden başka ölçü yoktur. 
çıktığı takdirde bitaraf kalacakları- =--============== 
nı ve ancak kendi istiklallerini mü

dafaa için çalışacaklarını ayrı ay

n ve hep ·birlikte ilan ettiler. Ya

ni bu devletler tecavüze karşı ge
leceklerdir, fakat yabancı yardım 

kabul edip etmiyeceklerini peşin
den söylemiyeceklerdir. Çünkü bu 
hareketi kati bitaraflığa uygun gör
memektedirler. 

B altık devletleri, tek tek ne 
Almanyaya, ne de Rusyaya 

pek mukavemet edemezler. Fakat 
birleşik kuvvetleri nazarı dikkate 

alınmıya değer. Bu devletlerin nü
fusu 5.500.000 tutmaktadır. (Es
tonyanın nüfusu 1.131.000, Leton
yanın nüfusu 2 milyon, Litvanya
nın üfusu 2.400.000 dir. Qrdulan 
sırasile, 12 bin, 25 bin, 23 bin, ve 
hepsi 60 bindir. Her y~rde mecbu

ri askerlik usulü caridir. Bu yüz
den bu devletler 500 bin asker çı
karabilirler. Askerlerin talim ve 
terbiyesi mükemmel, zahitle!' tec
rübelidir. Bu üç millet tam nıana
sile müsellah birer millettirler ve 
hepsi de bihakkın muharip insan
lardır. 

Tire - Ödemiı Yolunda 
Feci Bir Kaza 

İzmir, (TAN) - Tire - Odemiş yo
lunda bir otomobil kazası olmuş, Hay 

rettin adında bir yolcunun beyni par

çalanmıştır. Kaza şoförün dikkatsiz

liği ve nizamata aykırı hareketinden 

ileri gelmiştir. Tire pazarından dö
nenleri Odemişe getirm~kte olan şo

för Ali Kaya, idaresindeki 103 nu • 

maralı otobüse yolda bir müşteri da

ha almış, yer olmadığından kendisi 

çamurluğa oturmuştur. Otobüs dar 
bir geçidi kıvrılırken, çay dallar ça
murluktaki yolcu Hayrettinin elbise

sine takılmış, adamcağız yere yuvar
lanmış, başı taşlara çarparak beyni 
parçalanmış, derhal ölmüştür. Şoför 
yakalanmıştır. 

Sandkhda Okuma Yazma 
Öğrenenler 

Sandıklıdan bildiriliyor: 
~ okuma yazma bilmiycnler i

çin halkevinde açılan A. dersbanesi
ne devam eden 62 kişiden 22 si im
tihanı kazanmıştır. Bunlara vesikala
rı vakında verilecektir. 
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Tekirdağh İle Güreşmeğe Gelen Bulgar Pehlivanı 

Hem güreşmek istiyor 
Hem gü.reşten kaçıyor 

Tekirdağlı ile güre,mek istiye~ 
Buıgar pehlivanı FERIŞT ANOF 

Feriştanof ismindeki Bulgar peh
livanı memleketinden kalkmış, bil
hassa Tekirdağlı ile güreşmek azmi
le buraya kadar gelmiş .. 

Dün Feriştanof matbaamıza uğ
radı. Tekirdağlı ile güreşmek istedi
ğini, fakat imkan bulamadığı iÇin gü
reşmeden Bulgaristana denmek mec
buriyetinde kalacağını söyledi. 

Bulgar pehlivanının meramını bi
dayette anlıyamadık. Mademki bil
hassa güreşe geldin, neden boş döne
ceksin? diye sorduk. 

E K o N OM i 1 GAZETELERLE 

ŞAKALAR 
. ı 

Bir Çek 
Vatanperveri ne 

Fiat Biçildi 

Tüccarlarımız Zarara Sokuluyor 

Ya.zan: Naci SADULLAH 

AlmanyaPamuk Yerine 
SellülozMalGönderiyor 

Bazı te\'eccühkar karilerim, ga • 
zete sayfalarında gözlerine 

batan, tertip, tashih, cümle, fikir. gö
rüş veya bilgi hatalarını, - me\'zu e
dindiğim için - bana göndermek liıt 
funda bulunuyorlar. 

Bazı okuyucularım da, daha hü • 
yük bir zahmete katlanıyorlar. ve 
gazetelerde buldukları me\'zuları ha
na, yazılmış bir halde yolluyorlar, 
ve o yazıları hu sütunda neşretmemi 
istiyorlar. 

Onların hep!line, hem müteşek -
kir, hem de mahcubum: 

Müteşekkirim: Çiinkii gösterdik
leri alaka, zahmetin gördüğü en kıy-
metli mukabeledir. . 

Mahcubum: Çünkü maalesef, muh
telif sebepler, aldığım bütün mevzu· 
!ardan, \'e mektuplardan istifade e • 
debilmeme imkan bırakmı:vor. Fa -
kat o mevzulardan, ve mektuplar -
dan, imkan, ve fırııat buldukça isti • 
fade etmiye çalışacağım. Ve bugiin. 
işe, gönderilen bir kaç kiiçük ve gü
zel yazıyı aşağıya geçirmekle basla -
yacağım. 

Almanyadan pamuklu kumaşlar, 
korse ve levazımatı ithal eden bazı 
tüccarlarımız son günlerde Alman 
fabrikaları tarafından gönderilen 
malların sipariş edilen kalitelerde bu
lunmadığını görmüşlerdir. Pamuklu 
olarak verilen siparişlerın faturnları 
pamuklu olarak gelmiş ve Merkez 
Bankasında kliring hesabı yapılmış. 
bedeli bankaya yatırılarak evrakı a
lınmış ve gümrüğe de faturası ve 
sipariş, mucibince pamuktu hcyanna
mesi verilmiştir. Gümrük idaresi u
sulen nümuneyi kimyahaneye gön
dererek tahlil ettirdiği zaman bu mal 
ların al!aç sellülözünden yapılmış ve 
l\Iişgaren denilen Zelvole adlı ve pa-

iÇ PİYASALAR: 

Zahire 

Dünkü 

Borsasında 

Muameleler 
Dün zahire borsasında satılmak ü

zere 1113 ton buğday getirilmiştir. 

Toprak Ofisinin mühim bir kısım 
e buğdayı 5.32 kuruştan, tüccar malla-

Yazıları yazan c. Celal Engin a _ rından sertler 5.10 - 5.12.5 ve kızıl-
dında bir muallimdir.) cdar 5.20 - 5.32 kuruştan satılmıştır. 

Şefleri ve müttefikleri tarafından Urfadan yeni mahsul 26 ton arpa ge
el çabukluğuna getirilerek ordusu "e tirilmiş ve kilosu dört kuruştan ve
istihkamları diişmana teslim edilen rilmiştir. Dökme sarı mısırlar 4.14, 
Çek milleti, hakikatte dövüşmesini çuvallı olanlar 4.27, 24 bin kilo çu
bilen insanlardan miirekkep olduğu- v<ıllı kuş yemi 6 kuruştan, yeni mah
nu ya,·aşça ispat ediyor. sul keten tohumu 9.25 kuruştan ve

Çünkü gazetelerde okuduğumuza rilmiştir. Taze beyaz peynirler 23,25-
(Öre, Alman Führerini ııelamlama • 26.35, tnze kaşerler 46 - 51 kuruştan 

satılmıştır. 
mış, ve yabancılar geçit resmi yapar-
ken, onlar, kendi meçhul askerleri _ Mıntaka Ticaret 
nin mezarını çiçeklerle donatmışlar. Müdürlüğü 

Şim~i. orada geceleri, köşebaşla - Mıntaka Ticaret müdürlüğüne tah-
rında sılahlar patlıyormuş, ve Al - vil edilen Istanbul Türkofis idare-

muktan çok daha ucuz ve adi bir 
mal olduğu görülmüştür. 

Fakat gümrük resmi daha ağır ol

duğu için de tüccara yanlış l>eyanna
mc vermesinden dolayı miihim bir 
para cezası verilmiştir. Gerçi tüccar 

tarafından alakadarlar nezdind.? la
zım gelen teşebbüsler yapılmış ise de 
bu gibi siparişler yüzünden ithalat
çılarımız muhtelif zamanlarda zarar 
görmüşlerdir. ithalat eşyasının ham 
maddeleri yüzünden bu gibi Alman 
mallarının piyasalarımızdaki itibarı

nın azalmıya başlaması ehemmiyetle 
kaydedilecek bir hadise telakki edil
mektedir. 

iHRACAT: 

Son Bir Haftanın 

ihracat Vaziyeti 
Haziranın ilk haftası içinde şeh· 

rimiz gümrüklerinden ihraç olunan 
mallar, muhtelif av derileri, kuzu, 
keçi. koyun derileri, tiftik, keçi kılı, 
yapak, barsak, balık konservası, mı
sır, yaprak tütün, kuş yemi, arpa, 
keten tohumu, yumurta, balmumu, 
kepek, kitre, ceviz, fındık, kaysı ku
rusu ve çekirdeği gibi maddelerdir. 
Bunların ihraç kıymeti 320.306 lirayı 
bulmuştur. Bu miktarın 258.219 lira
sı Almanyaya, 34.941 lirası Italyaya, 
14729 lirası Çekoslovakyaya, 3647 
lirası Belçikaya, 2515 liralık mal 
Fransaya, 2158 lirası Isviçreye, 3131 
lirası Mısıra ve 966 liralık mal dahi 
Yunanistana satılan malların bede
lidir. 

Hatay lzmir Fuarına 
Sonradan da söylediği sözlerden i

şin içyüzünü kavradık. Bulgar peh
lfranı Tekirdağlı ile güreşmek: icin 
500 lira garanti istiyormuş. Tabiatile 
mafı tertip edecek adam Hüseyine 
vereceği parayı ve masrafları da he
snplıyarak Bulgar pehlivanına bir 
tahtada beş yüz lirayı vermiye yanaş
mıyormu~. Yalnız dikkatimizi celbe
den bir nokta vardı. iş bu halde bı
rııkılıp Bulgar pehlivanı geri döner
se, Türkiye başpehlivanının güreşten 
çekindiğini söyliyebilirlerdi. 

_
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"lstanbula kadar gittim de benim
le güreşmedi.,, sözüne Bulgaristamn 
her tarafından hayret !!dilebilirdi.Biz 
bu ihtimali gözönünde bulundura
rak Bulgar pehlivanı ile şöyle görüş
miye başladık: 

Tekirdağlı Hü•eyinin Kırkpınarda kazandığı baı pehlivanlık 

kemeriyle •on çıkardığı re•im •• 

ce ne olursa olsun yine mi alacaksı- çük bir pehlivanımızı daha az ücret
nız? le tutar ve yenerseniz o zaman belki 

Bulgar pehlivanı - Ben kendi he- beş yüz liraya bir güreş istemek hak
sabıma beş yiiz lirn isterim. Galip, kınız olur. Fakat bu şekilde doğru
mağlup her zaman o parayı alırım. dan doğruya beş yüz lirayı hiçbir 

Spor muharririmiz - Sizin dere- yerde vermezler. 
cenizi burada tanımıyorlar. llk ma- Bulgar pehlivanı - Ben çok tanın
çınıza beş yüz lira nasıl verirler? E- mış ve kendime pek güvenen hlr gü
ğer bidayette Hüseyinden daha kil- reşçiyim. 500 liradan eksiğe güreş-

Spor muharririmiz:.... Hüseyin gü
reşmiyc hazırdır. Yalnız sizin istedi
ğiniz beş yüz lirayı galip geldiğiniz 
takdirde mi alacaksınız, yoksa neti-
===========================================w=== j mem. 

1 Spor muharririmiz - Şu halde si
ze bir teklif yapalım. Türkiye baş
pehlivanı olduğu halde Tekirdağlı 

sizden üç yüz lira alsın, sizin namını
za güreşsin. Hasılattan ne çıkarsa ta
liinize ... 

Ecnebi Güreşçiler 

Akını Başladı 
Tekirdağlı ile güreşmek istıy;m 

Bulgar pehlivanından sonrn bir Ha
beş pehlivanı ile bir Polonyalının bir 
haftadır, Bursa taraflarında güreşler 
yaptıkları ce yakında Istanbula dö
nüp rakip arıyacakları haberini ge
tirdiler. 

Mevsim itibarile, AV!"upa güreşle
ri bu ara gevşemiştir. Bu yüzden ec
nebi pehlivanlarının akmı Istanbula 
doğru başlamıştır. Gelen Habeş pelıl
livanının ismi Kasım Abdü Tafari i
miş. Ağırlığı 115 kilo olan Habeş peh 
livanı Almanyada çok güreşler yap
mış. 

Söylendiğine bakılırsa, maharetin
rlen ziyade kuvvetine güvenen Ha· 
beş pehlivanı Istanbulda önüne çı -
kanları yeneceğini söylüyormuş. 

Polonyalı pehlivanın ise, 95 kiloluk 
Habeşten daha mahir ve çok oyun 
bilmesile Paristc nam kazanmış ol
duğunu, bu pehlivanları getirenler 
söylüyorlar. 

Fenerbahçenin yıldöniimü dolayı

sile Taksimde yapılacak güreşlerin 

rağbet göremiyeceği düşünülerek Ha 
beş pehlivanla Polonyalı, Bursaya 
götürülmüş, orada Kara Ali ile ve di~ 
ğer pehlivanlarımızla bazı göstjri~ 
müsabakaları yapmışlar. 

Bu iki pehlivanın burada kimlerle 
tutuşacakları henüz tayin edilmemiş
tir. 

r 

Hü•eyin pehlivan T alari 

Bulgar pehlivanı - Ben burada 
yabancıyım, yanımda param yok ki, 
müsabakayı tertip edebileyim. 

Spor muharririmz - Size kolaylık 
ta gösteririz. Masraflarını yaparız. 

Sahayı tutarız. Yalnız siz. yüzde ü
zerine güreşmeyi kabul edin. 

Yahut kendinize o kadar güveni -
yorsanız, ortaya konan bütün para
nın galibe verilmesini ve müsabaka
nın yenişinciye kadar devamını ka
bul edin. O parayı da verdirelim. 

Bulgar pehlivanı bu teklife de ra
zı olmadı. Onun istediği, yenilirse de, 
yenerse de beş yüz lira almaktı. Ken
disile geçen muhavereyi buraya şim
diden kaydetmekteki maksadımız ya 
rın. öbür gün Bulgarista:-ıda söylene
biJecek iddiaların bugünden önüne 
geçmek içindir. 

Efkan umumiyede şu anlaşılmalı
dır ki, bazı güreşlerde olmıyacak şart 
ları iJeri süren, Tekirdağlı flüsey.in 
bir defa Bulgarla güreşmek "çin üç 
türlü şarta da yanaşmıştır. ,Fakat 
Bulgar pehlivanı netice ne olursa ol
!Un, beş yüz lirayı almakta J5rar et-
miştir. , 

Pehlivanlık tabirince güreşten ka
çan Hüseyin değildir. Güreş yapıla
mıyacak bir hale getiren Bulgar peh

ı livanı Feriştanof'tur. 

şunlarmış: Aç:ık unutulmuş pencere- ro ve teşkilatına kalbedilmiştir. Mın
lerden içeri kurşun sıkmak ... Gazete- taka Ticaret müdürlüğü vazifesini o
ci, avukat, siyasi parti şeflerinden fis müdürü Cemal Ziya ifa edecektir. 

450 ~e~ \'atandaşını te,·kif etmek . Yün Çilelerinin Bandaiı 
Yanı: Mutlak, l'e şumullü terör! Yün çilelerinin üzerine konulacak 
Çek şehrinden, 500 bin kron taz • bandaj ve yazılacak ağırlık miktarı 

minat da iııteni:vor Fakat bunun an- için Ticaret odasınca kabul edilen . . 
cak 100 bin kronu katili ele verene son şekil dünden itibaren tatbikat 
takdim edilecek. Geri kalan 400 bin mevkiine girmiştir. Perakende yün 
kron, Rayşh banka havadan varidat. ipliği satan müesseseler dün Ticaret 

odası tarafından teftiş ettirilmiştir. 
Çek başvekili de boş durmamıs ,. Tetkikat neticesinde bu gibi peraken-

100 bini bir Çek vatandaşın başına az decilerin sattıkları yün ipliklerinin 
gördüğünden mi ne, Çeklerin kese - üzerine etiket yapıştırılmış olduğu 
sinden de 50 bin kron ilave etmiş: 

görülmüştür. Teftişler devam ede -
Şimdi, bir Çek kahramanı satacak o- cektir. 
lan bahayiğitin (!) mükafatı, birden-
bire yüz elli bin krona fırlamış! 

Alman çavuşunun öldürüldüğü 

yere de, kocaman bir çelenkle iki 
nöbetçi dikmişler. Oradan geçen Çek 
ler, çelenge selam vermeğe mecbur 
tutulmuşlar. 

Bu selamı vermeyi unutan, gafil 
bir yolcuyu da iyice cezalandırmış -
lar. 

Tarihte ve edebiyatta, "Giyomte1" 
kıs!tası meşhurdur: Giyomtel, düş • 

man valisinin şapkasını selamlama -

dığı için, oğlunun başındaki elmaya 
ok atmak cezasına çarpılan adamın 

adıdır, 

Acaba, Giyomte1, bu cezaya çarpıl
masaydı, yine kahraman olur muy • 
du? 

Ok yaydan çıkmayınca ·kahraman 
olmak kolay mı bilmem. 

Fakat Çekistanda, Giyomtel buh· 
ram olduğu muhakkak: 

Bu. bir düşman ~a\'uşunu tepele
yen kahramana biçilen pahanın yiik
sekliğinden belli: 

Fiyat meydanda: 150 bin kron! 

• 
Nizamettin Na7.if, \'&ktiyle bir Ha-

beş rası ile konuşmuş. Geçen 111\fta 
bu faciayı yazdı. Mağlüp insanların 
hikayesi pek neşeli olmuyor. Frıkat 
son yıllarda öyle zaferler gördi.ik ki. 
onların da tatlı tatlı anlatılabilecek 

yerleri yok. 
Eskiden zafer, başlı başına bir 

hadiseymiş. Şimdiki zaferler, ancak 
parlak nutuklara teferruat oluyor. 

Bir Roma kahramanı, • raliba Se
zar • bir macerayı: 

'' - Gittim, yendim, geldim!" di-

Kôhtada Sivrisinekler 
Kahta, (TAN) - Sıcaklar ve siv-

risinekler artmıştı~Halk, yatrnak i
çin damlara çık.9#!.ya başlarnıştır. 

ye kısa kesmişti. 
O zaman mağlfıplar da: 

"- Geldi, yendi. döndü!" mit 
Demişlerdi, bilmern. Fakat Şimdiki 
mağlupların hikayeleri uzundur: Ve 
bir gün gelip anlatacaklardır! 

• 
Peyami ı;afa. Cümhuriyetin alay 

sütununda, Server Bedi imzasiyle di
yor ki: 

,,_ Filorinalıya şiir kralı unvanı-

nı ben takmıştım. Bu hususta, elim
de vesika vardır, Kral bana bir de 
teşekkür mektubu yazmış, ve şiirle
rini o günden sonra hep: "Kral!" di
ye imzalamıştı." 

Merhum Filorinalı, şiirimizin ha
kikaten kralı mrydı bilmem. Fakat 
edebiyat alemimizin tiikenmez ser . 
ma)'·esi olduğu muhakkaktı: Baksa
nıza hala yağma ediliyor da, yine tü
kenmiyor!! 

Krallığına gelince: Bu biraz tu -
haf diyeceksiniz. Fakat artık hangi 
kral biraz tuhaf değildir ki? 

• Geçen gün yanımda iki kişi şöyle 
konuştu: 

"- Üniversitede bir anket yapıl
mış: Bu ankette, Peyami Safa gaze
tecilikten 28, romancılıktan da bir 
rey almıs 

Ne de;~in? 
''- Ne diyeceğim .. : Peyaminin 

dünya ;\'Üziindeki bütün karileri an
kete iştirak etmiş derim! 

tirak edecektir. Fuar komitesi, Hata
yın vaki müracaatı üzerine, kardeş 
memleket içın hususi ve gayet güzel 
bir pavyon yaptırmıya karar vermiş 
ve keyfiyeti Hntaya bildirmiştir. 

Hatnydan, belediye ve fuar komi
tesine şu telgraf gelmiştir: 

"Sayın komitenizin kal'deş Hatay: 
için göstermiş olduğu yüksek alaka 
ve kadirşinaslığa candan teşekkür e
deriz. Fuarımıza Hataym şerefile 

mütenasip bir şekilde iştirake hazır
landığımızı bildirir, sevgi ve saygı
larJinızı sunarız.,, 

939 fuarına, bu sene ilk defa ola
rak Birleşik Amerika devletleri dP 
resmen iştirak edeceklerdir. 

Kôhtada Yün Pahah 
Kahta, (TAN) - Koyunlar kırkıl· 

mıya başlanılmıştır. Yün bu sene ge-. 
çen yıllardakine nisbetle hem daha 
çok, hem daha pahalıdır. Geçen sene 
batmanı 70 - 80 kuruşken şimdi 150 
kuruştur. Tüccar, yüksek fiyatla top
tan rnübayaata devam ediyor. 

Akıehirde Yeni Mahsul 
Akşehir (TAN) - Dört gün de • 

vam eden yağmurlar, mevsimsiz ol
masına rağmen, köylüyü sevindir .. 
miştir. Yağmurların arpa, yulaf ve 
buğdaylara faydası olmadığı, pancar, 
patates ve sebzelere yarıyacağı söy
lenilmektedir. 

Bu sene elma. erik. kaysı ve kiraz 
çok bol olmuştur ve olacaktır. 

Kııllcahamamda Yağmur 
ve Mahsul 

Kızılcahamam (TAN) - Aheste, 
aheste ve devamlı surette yağan yağ
murlar bereketi arttıra-=ak mahiyet• 
tedir. Mahsulün çok olacağına mu • 
h&kkak nazarile bakılıyor. Pirinç ze
riyatı da bu sene bir misline yakın 
artırılmıştır. 

Erzincanda Yeni Hal 
Erzincan (TAN) - Geçen yıl on 

beş bin lira sarfiyle temelleri aW
mışken, inşası yarıda bırakılan seb
ze hali işi halledilmiştir. Belediye 
meclisi azası ittifakla, halin şimdiki 
yerinde yapılmasmı kararlaştırmış 

ve ikmali için yirmi bin lira daha 
verilmiştir. Önümüzdeki teşrinlerde 
hal bitirilmiş olacak, şehrimizdeki 
bütün kasaplar halde kendilerine 
tahsis edilmiş olan asri ve temi.Z 
dükkanlara taşınacaklardır. 
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Yük Tramvayları 
lşletelnez miyiz ? 

1 stanbul belediyesi., şehir 

tramvaylarına sahip olduk
tan sonra, "Pahalılıkla mücadele,, 
işinde mühim bir rol oynıyabilir, 
fikrindeyim. ötedenberi zihnimi 
işgal eden mesele şudur: Şehir 
merkezinde satın aldığımız halı 
ve muşamba gibi ev eşyası yahut 
bir teneke yağ veya peynir gibi 
elde taşınmasına imkan olrnıyan 
yüklerimizi tramvaylara ta!}ıtamaz 
mıyız? Bence taşıtabiliriz. Adalar
da veya Boğaziçinde oturanlar va
purlara, tren yolunda oturanlar 
trenlere taşıtıyorlar da, şehrin de
nizden ve trenden uzak yerlerin
de oturanlar kendi nakliye vası
taları olan tramvaylarına, kendi 
evlerinin ufak tefek yüklerini ne
ye taşıtmasınlar! 

1·. 

Tramvaylar, imtiyaz mukavele
sine dayanan bir ecnebi şirketi 
malıyken, bunu yapamazrlık. Fa
kat, Belediye eline geçtikten son
ra yapmakta veya yapamamakta 
bir sebep olmamak icap eder. 

Yük tramvayları ihdas edildiği takdirde bu 
manzaraları da görmiyeceğiz .• 

Halka azami derecede faydalı 

olmak için, Belediye Tramvay İ
daresinin hiçbir fedakarlıktan çe
kinmiyeceğine de şüphe yoktur. 
Halbuki halkın yükünü tramvay
la taşımak meselesi Tramvay İda
resi için bir fedakarlık değil, kar 
veren umumi hizmetlerden biri 
halini alabilir. Fikrimi bir misal 
ile izah edeyim: 

K araköyde, Perşembe pazarı
na doğru uzanan ve boş du

ran bir tramvay hattı parçası 

vardır. Farzediniz ki, her gün sa
bahtan akşama kadar veya yalnız 
günün muayyen saatlerinde bu 

YAZAN: 

.v. Birson 
bakımından iyi ve matluba uygun 
çıktığı takdirde, Eminönü .ve Sir
keci gibi merkezlerde de şehrin 
her istikametine gidn yük tram
vay arabaları bulundurulabilir. 

Yük tramvayına, yükünüzle be
raber, siz de binmişseniz veya a
damınızı bindirmişseniz, ara is
tasyonlardan her hangi birine yü
kü indirmek kolay. Fakat yük 
tramvay memuruna teslim edil-

mişse, bunu ancak tramvay ida-
ı.a.~ Y''s"'"'..... 'L, ... ı ..... J ... 5'4 ;,-•au..::, re~ırıın Layııı ı:ucccğl b h ka-. nıer-

üstünde (YÜK TRAMVAY) ı yazı- kezden almak mümkün olacaktır. 
lı bir tramvay arabası duruyor.Der Maarnafih buna da çareler bulu-
hal söyliyeyim ki, maksadım et
rafı açık ve tramvay idat"esinin 
geceleri malzeme taşıttığı büyük 
yük tramvaylarını gündüz şehir 

sokaklarında işletmek değildir. 
Fakat, "Taliın arabası,, denilen 
tramvaylar, bu işe elverişli gele
bilir. Çünkü bunların oturacak 
yerleri arabanın iki boyunca u
zunlama olarak yapılmış olduğu 

için, hafü yük koymağa, diğerle
rine nisbetle daha müsaittir. 

nabilir. Vakit geçtikçe, bu mesele 
hem sadeleşir, hem tekemmül e

der. Öyle bir zaman gelir ki, al-

dığımız malı yük tramvayına biz 
değil, kendisinden malı satın aldı

ğımız mağaza teslim edebilir. 

Tramvay idaresi de bunları evle
rimize kadar götürebilir. 

T eklifim şimdiye kadar tec
rübe edilmiş bir mesele de-

Şimdi yine farzediniz ki: Siz 
Şişlide oturuyorsunuz. Karaköy- 1 
de soba, masa gibi eşya aımışsı- 1 Domuz Göllerinde 
nızdır. Bunları bir taksi otomobi-
line koyamazsınız. Sırf bunlar 
için, Şişliıye kadar bir yük araba
sı tutmağa mecbursunuz. Bu böy
le olduğu gibi, size mesela Bur
sadan hediye gelen bir teneke 
yağ veya pekmez için Şişliye ka
dar otomobil parası verrneğe 

tnahkUrrısunuz. Buna benzer mi
saller çoktur. Hayat pahalılığının 
bir kısmı da bundan .ileri gel-
mektedir. 

H albuki: Teklif ettiğim tarz
. da, Karaköyde yük taşın· 

mağa mahsus bir tramvay araba
sı bulunsaydı; siz sobanızla vt::ya 
her hangi yükünüzle bu tramva
ya binebilirdiniz, yahut yalmz 
Yükünüzü bir makbuz mukabilin
de bu tramvaya teslim ederdiniz, 
Ve akşamüstü bunları Şişli tram
vay hareket noktasından alarak 

bir hamal ile evinize taşıtırdınız. 
Böylelikle 200 kuruş yerine malı
nızı 20 - 30 kuruşa taşıtmış o
lurdunuz. Hatta hamalla beraber 
bu iş size, 50 kuruşa da mal olsa 
Yine şimdiki vaziyete göre 3 -- 4 

kat daha ucuz demektir. Siz kar
lı çıkardınız. Sizin gibi yüzlerce 
ve binlerce müşteri bulunduğu i-
çin tramvay idaresi de yeni bir 
kar kaynağı elde etmiş olurdu. 

Y ukarıdaki misali çoğaltabi
liriz: Karaköyde bekliyen 

tramvay bir değil, iki tanı? olabi
lir. Biri Beyoğluna, diğeri Bebek 
istikametine 'mahsustur. Bunlar -
dan elde edilecek netice, gerek 
tramvav idaresi ve ~erek halk 

Bir Boğulma 
Ilgaz, (TAN) -{~stamonu - Çan

kın şosesinin ortasWı?~n geçtiği do
muz göllerinde bir kaza olmuştur. 

Araç kazasının Boyalı nahiyesinin 
Balcı köyünden Engel oğullarından 
Hüseyin oğlu 22 yaşlarrııda Abidin, 
hayvan satmak üzere yanında on yaş 
larında bir çocuk oldu.~u halde Çan
kınya giderken bu göllerden birine 
girmiş, lakin bir daha çıkmamıştı:-. 

Çocuk feryada başlamış, o aksanuı 
doğru gölde taharriyata başlanılmış

sa da bir şey bulunamam1şt1r. Abidi
nin cesedi ertesi günü çıkarılabil • 
ıniştir. Hayvanları veresesine veril
mek üzere Ilgaz belediyesine teslim 
olunmuştur. 

--0-

0vey Oğlunu Fırına 
Atan Kadın 

!zmir, (TAN) - Manisanın Kara
oğlan köyünde, beş yaşındaki üvey 

oğlu Hasanı diri diri fırma atmıya 

kalkışan Mehmet karısı ~"esli Şerife, 

müddeiumumilikçe tekü edilmiştir. 

Fesli Şerife, bir sene evvel Mehmet 
ile evlenmiş, Mehmedin ölen karı · 
smdan kalan küçük çocuğu daima 
döverek beş yaşına kadar getirmiştir. 
Hadise günü, küçük Hasanı yine fe
na halde döğen Şerife, hıncını ala
mıyarak zavallı diri diri köy evinin 
ekmek pişirdikleri fırına atınıya, yak 
m1ya kalkmıştır. Çocuğun çığlıkları
na komşular yetişmişler, yavruyu el
leri yanmış olarak fırının ağzından 
almışlardır. Fesli Şerife şimdi hapis
hanededir. 

ğilse, bir kaç gün ıçın olsun. tec
rübe edilmesini Tramvay idare
sinden rica ederim. 

Alınacak netice karlı çıkmazsa, 
işletme bakımından mahzurlu ol
maması da şimdilik kafi bir kar 
sayılır. Zamanla halk, bu kolay
lığa alışır ve bundan azami istifa
de çekmeyi öğrenince, idarenin 
kazancı artacaktır. 

Düşündüğüm ve teklif ettiğim 

şeklin başka şehirlerde tatbik edi
lip edilmediğini bilmiyorum. E
dilmiyorsa bile, İstanbulda tatbik 
edilmelidir. Çünkü İstanbul ka
dar yolları fena ve ayhi zamanda 

ônzah b"'~ka bir :şehir m evcu t ol

duğunu zanne~miyorum. 
Şehir içinde ufak yükler nakli 

ve teslimi için sepetli velospitle

rin, sandıklı motosikletlerin kü

çük ve hafif yük otomobillerinin 

idareli ve ucuz bir surette işleme

sine müsait muntazam yollarımız 
oluncıya kadar, lstanbuldaki nak
liye pahalılığına ve dolayısiyle 

hayat pahalılığına karşı aunaca.k 
pratik tedbirler rasınd.ı "Tram
vayla yük taşıma,, nın nek mües
sir olması ihtimali çoktur. 

Bankasının Yardımları 
Kozan, (Tan Muhabirınden) -

Kozan Ziraat BankaSl, bu sene, ge
çen seneden 15 bin lira fazlasile köy
lüye 40 bin lira yardımda bulunmuş
tur. Geçen seneki tevziatın yüzde 93 
nü tahsil etmiş olan banka, bu sene
ki tahsilatı da iyi gittiği takdirde yar
dımını 60 bin liraya çıkaracaktır. 

Arapkir Halkevinde 
Arapgir tTAN) - Bir senedcnbe~ 

ri açılmış olduğu halde atıl duran 
halkevi, yeni kaymakamın himme
tiyle faaliyete geçmiş ve mulıtelif 
kollan teşekkül etmiştir. 

On beş günde bir faydalı konfe
ranslar verilecek, bir de sergi açıla
caktır. Temsil kolu burada temsil· 
ler verdikten sonra, civar kazalara 
gidecektir. Önümüzdeki aylarda, or
ta mektep fransızca muallimi Fet
hi Ülkünün idaresinde bir fransızca 
kurs açılacaktır. 

Yeni bir halkevi binası 
rılması düşünülmektedir. 

---o'---

da yaptı-

Orhaneli Gençler Birliği 
Orhaneli (TAN) - Evvelce teşek

kül ettiği halde, bilahare dağılan 

gençler birliği ihya olunmuştur. Ri
yasete tahrirat katibi Abdurrahim 
Öney, umumi katipliğe parti sekre· 
teri Bayram İnal, muhasipliğe H. M. 
müfredat katibi Ahmet Sevimli, 
veznedarlığa belediye katibi Osman 
Aydın, tahsildarlığa Ömer Zeman, 
umumi kaptanlığa da Mehmet Sofu 
seçilmişlerdir. 

'I 

HADiSELERiN RESiMLERi 
............ .,.._ ....... ···--....--......--.. .......... -·------·----- --·--------·-------.,,. 

lki kanatlı bir deniz tayyaresi, İngilterenin en yeni ve en süratli tayyare 
zırhlısı olan Ark Royalden hareket ediyor. 

Şjmdiki Çin hiiklimeti merkezi o}a{ı Çunking'in Japonlar tarafından 
tayyare ile bombardıman edilmesi sayısız ha..:ara sebep olmuştur . Fe

laketzede Çinliler yanan, yıkılan yurtlarını temaşa ediyorlar. 

İyi olmak iimidi ile A vrupaya gelen 
Çelik ciğerli Amerikalı henüz ayağa 

kalkamadı 

Ramsgaf ,. jClıri , biitlin 
mc. ınlcketin en emiıı 1chri sa~·ılmak
tadır. Çünkü büti.io şehir halkını 

alacak sığınaklar yapılmı§hr. 

İngiltere kral \'e kraliçesi Kanadada yerli Hintliler tarafından da kal'fl
lanmışlar ve a ğırlanımşlardır 

Tayyare hücumlarını umumi diicliik
ten başka mahallere bildirecek 

seyyar memur Yugoslav Naibi Prens Pol ile zevce sl, Göring ile ze,•ecsinin misafiri 
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"Biraz Sert Davran! ,, 
Memnun Olmakla Safo, Oğlunun Faaliyetinden 

Beraber, Manisa Sarayını Taraııut Efflrlyordu 
Bir bqkuı ıöpüne - ancak 8 

kifinln kaldırablleceli atırhkta -
bir taı koydurarak, bunu ıölaü 
üzerinde parça parça ettirdi. 

Otuz haziranda, alay ıo.teren 
Beyojlu ve Galata rumlan da 
•yre delerdi tıdpr, Udfer ala
yuı önünde ptmekte olan yüz 
rum, çubuklu kınmzı ceket liy· 
m.lfler, batlanna firtC)'a küWıı 
ve ayaklanna çuıpraklar ıeçir

miılercft. Ellerinde birer demir 
çubuk vardı. Onlann ardından 
sırmalı ruba, ıU.lU kadife barata 
giylnmiı otuz delikanlı U. Jaz kı· 
yafetine atrm.lf yine otuz ıenç yü
rüyordu. Onları - içinde telinle 
aüvey bulunan - bir Ayvan ve 
yine kız kıhtında bir çok deli
kanlı takip ediyordu. En öndeki 
yüz delikanlı, lskenderiyenin es
ki çıplak rakslarını yaptı, gelinle 
&üvey de, Romaika denilen kibar 
oyunu oynadı. 

Veliaht ancak temmuzun Y• 
dilinde sünnet edildi. Bu ameli
yeyi yapmak ,.mı pad.lfah tara
fından, vezir cerrah Mehmet pa· 
taY• llyık görüldü. Safo;Dilyük 
bir heyecan içinde, ameliyenin 
neticesini bekliyordu. V ezlr cer
rah, maharetle aldıtı kllçük dert 
parçuını - bir altın tepti için
de - kendiaine ıönderdiğl vakit, 

ıipahi öldürüldü. Yeniçeri alul
le adrazam da, bu yüzden •bf
tıldanndan ala azlolundu, dillü· 
nün de .tadl kaçtı. O ıırada dojan 
bir phradenin Ud sün sonra öl· 
mat, büyücek bir yanam vukuu 
da, netalzllli arttırdı ve padipb 
araydan çıktıjının elli ildnct lil· 
nil Atmeydanİndan aynlarak, dü· 
lünil kapamlf oldu (1). 

Murat, ne yorulmUf, ne de eJ
lenceden uunnuftı. Sinan Pata· 
ya deniz kenarında nefis bir köfk 
yaptırtarak, pcelerinl orada ıe
çinnele ba1lam1ftı. l'akat oraya 
ı•lifte ve oradan dönilfte mutla· 
ka Safoyu ıörür ve hAIA bir l>A· 
kir taraveti tapyan bu Ok ıöz al· 
n1ınm dizi dibinde uzun bir qk 
saati geçirirdi. Valide Sultan, bin 
türlü entrika çevirdiği ve bin çe
şit te büyü yaptırdığı halde, nü
fuzunu kıramadılı bu Venedik 
dilberiyle artık uirqmaktan vu 
ıeçmifti ve ikinci afta ıörilnme
yi de IW'Uruna yedlremedilinden 
Y enikapıdaki saraya tafınmıftı. 

Or~, Salonun yüzünü ,csnn .. 
den yapmak ve kendi Aleminde 
cliledijlnt ;yapmak !itiyordu. r .. 
kat bu inziva çok usuıa •iinnedt. 
kanlı buura utn;yaqk 61dil, Al
tanatı billbiltün Sdo,a bıraktı. 

du. Eyalet merkezine varır var
ma da, kendiline verllmiJ olan 
cari,eı.t ~lrer birer ıebe etme
le koyuldu. Babayla otuı.. çocuk 
doturtmakta Adeta müaabakaya 
ıtrlfmltlentJ. Hemen hemen ayni 
S(lııde phzadenin Selim, Muradın 
da Süleyman ve Clhanslr adlı 
olulları dünyaya ıelmif ve padi
tahla veliaht aruında karp1ık1ı 
tebrikler cereyan etm1t bulunu
yordu. 

Safo, ollunun bu faaliyetinden 
memnun olmakla beraber ona her
hanci bir kadının tahakküm etme
meli lçhı Mania arayım tarauut 
altında tutuyordu. Bir Salonun da· 
ba ortaya Çlkmuı bu fettan Vene
dtldlntn" botuna ptmiyor ve ifine 
gelıniyordu. Çünkü Valide sultan 
olarak yakın bir istikbalde saltana
tı eline alınca kuvvetli bir rakiple 
karfllatmayı tatsız buluyordu. Bu 
dilfOncenln ft bu tarauudun, ve
liaht arayım mı kadlQ bakımın
dan bayll ~ bırakmul tabii l
eli. LAkln qkın tadmı manada de
lil, maddede ar17an toy tehzade 
ltu faktrllll fubtml7ordu, zekMız 
,o.ıı.na ~ taravetle ta-
ıMWl ldlp li4lJorfu. 

aevinç yaılan dökerek, tepsiyi al- s afo, kaynanuı için matem 
tınla doldurdu, cerraha iade etti. tutmala lilmm 16nnecll, 

Dnlet mefbumuna kola7 kola1 
fllam1• bu ralm•'ır, bu llilbalik· 
!er, bu dallvereler aruıncla ara
)'ID harice karp nilfuu uzun müd-

det Jine pvvetll -~ au. IÜ~ 
he 7ok ti, lsokuDu ~ ~ Ameliyede kullanılan ustura, Nu· yahut vakit bulmadı. ÇUüü ol-

ru Bana. -1•••• 
Bir çok müklfat ta o verdi ve o tılmda amm 
gqnün gecesinde cerrah paJanın olan qyayı ve eflıuı. seçmekle 
yaptıiı hesap şöyle bir kazanç mefguldü. Nihayet bu 'hazırlıklar 

bir muftffakıyet 
düşmesinden sonra da bir zaman 
devam etti ve yabancılar, lmpara· 
t.orlutu IUan t.nddl 1mıtlarmı ilk 
yıDarda göremedi, seçemedi. 

yekt\nu gösterdi: On üç bin altın, bitti, ıenç eehzade - hükibnet 
bir altın leğen - ibrik, bir altın nipnea olarak - llldruamm .. 
tepai, otuz top sırmalı kumaı!.. 1 linden bayrak ve davul aldıktan (Devamı var) 

..... 

S afonun alabildiiine sürüp 
gitmesini istediği düğün, 

Delki o suretle ve daha haftalarca 
devam edecekti. Fakat kırk seki· 
zinci gün, yeniçerilerle sipahiler 
arasında bir kaç sardoş ve bir a
hifte yüzünden kavga çıktı, iki 

sonra, iki bin süvari ve piyadey• 
le Manisaya gitti. Safo "Baban 
gibi yumuşak olma. Sert davran!,, 
Demişti. O da bu öğüde göre ha
reket etmek, yanı~dakileri - gli
ya - korkutmak istedi, daha Ma
nilaya varmadan mabeyincilerin
den iki kişinin boynunu vurdur-

(1) Blreolc .anıameı.r vardır ld ta· 
allClk etUklerl devrin içUmal bayatını 
t.eblrGI ettlrl:nek blklm•Nlen b07Qk 
Japaet ~ıar. Allnla, lalt Vebblnla, 
Jlqmetln ~ llbL B\ID1ardaD 
bllbl- nıdmU o1anlarmm hOkametce 
blltlnlmla ... lmmet olur. 

M. T. T. 

Nakleden : l••dH+tla Fuat 

- Sen de HVeCeksln, Hlıfaruaya., , dedim, snnnn 
ltlrinde HD de,qkı h1uedeceksin... Ben, HV&ı.lz 
yapyamam .• Kalblınde afk olmua, derhal öltirilm, 
intihar ederim .. Senin nuıl olup ta, bu yqa kadar 
HVmediline hayret ediyorum .• HaJU", hayır, hnkA· 
m yok.. BilMD, •tk 1Dlanı o kadar bahtiyar edi1or 
ki ...• 

JÜZ em aram alabtlecelb. "Borll., te ad l(lnde. 
üç yi1z on Ud buçuk puı .. 

N uı1 bqa çıbcalız. Bu tayınla nuıl yapyaca
p? .. 

2 Hairt111 
Nihayet evden tqmdık. Göç etmeden evvel kal· 

'btmde, bir azap hissediyordum. Yeni taşınacağımız 
IVcle açlıktan muhakkak gebereceğiz, diyordum. 

Uldn babaın, Nuh dedi peygamber demedi. So
nuna kadar ısrar etti. Dayattı. Btz de taşınmağa 
1mebur olduk. 

Annem de benim sfbl, batta benden ziyade n 
dejiftinneje aleyhtardı. l'akat artık olan oldu. 
Şimdi annem, yeni yuvuını temlzlemekle m8f" 

ıuı. Ortalıjı düzeltl70r. Htc olmıza, relllembı. dll'
dınndan kurtuldu 1•· Odalar dar, ft a)fü tann
b. Pencereler claracıt. Btnınwn içi PJa, bnnhk. 
ı>un,lll'daJd 'O çok rekll kqıtıann a.tOnde tahta 
brulanm alp alp bırıJmıf1ar. 

Duvarlardan nahuma kuvet çaldlYor. TüammOl-
fena bir can llkmtm lçlml kaplıyor. .. 

3 H_,,_ 
Bizim ekmek tqmmm mldı. Halbuki .. bamın 

fabrikadın Oh.ten aJdlll elanele dokunmııddar, 
Bu J(lıder. lltılde. ,,..,_. aokulmata beflıdlk. 
Kinimizi ruhmnmnm MrlnllJderincle aald.ınata 
ralıflyoııu. Evet, ona kup blmettlllmis Jrml belli 
etmem•k lltlyorua. Bls, ona IOkulmak latedtkçe, 
o bilAkia bizden kaçıyor. 

Annem, hattA, onunla bir d6fekte yatmam, dtyor. 
Sebep olarak ta, babamın bitli oldujunu l1erl 10rü-
70r. FilbakJka yataklarını ayırdılar. 

1' AN 13 - 6. 939 

BULMACA 
Ptlnldl balm8"1Mll• 

haJledilmlt tekli 
Hasan CJGZOZ Özü 

1 1 1 • • • ' • • ti Şekerli, limonlu ve meyvalı olup H A S A N meyva özünün evsafına 
maliktir. Şampanya gibi luzetli olup mide rahatsızlıklarına pfalıdır. 
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IOLDAN IA6A VI 
YUKA .. DAN AtAllı 
1 - Şu delil, bu delil • Arlra delil - Bir 

ay. 
2 - intikam - Murabba • Bir ...ıı harf. 
1 - İntikam • fclu para konur - Em· 

ıneJcten emir. 
4 - Bir harf - Bir renk • Baba dellL 
5 - Okuyucu - Dı11 delil 
6 - Üstünde yemek yenir - Bir ağacın 

bir dalını öbür alaca yapıştmnak - Bir 
11esll harf. 

ve blth ntlde ve banak rahatsızhklarına karıı 

lıtihasızlık - Hazımsızlık - Şişkinlik - Bulantı Gaz -

Sancı - Mide Bozukluğu - Dil - Barsak Ataleti -
inkıbaz - Sıkıntı - Sinir 

7 - Fasıla - Ameli - Cevher. asıt 
8 - Bir nota - Zaviye - Olsun! 
9 - Bir harf - Genlılilt - Mevta. 

10 - Baraklar • Cefa, cevT - Bir zamir. HASAN MEYVA OZU 
YENi NEŞRlY AT : 

GINÇLI K - 22 ncl Nyıtl dolcun mtın
derecatla çıkmıııtır. İçinde muhtelif fikir 
yazılan ve fijrler vardır. 

• 

Kullanınız. Mide için her yemekten sonra 1 - 2 tatlı ka11iı yanın bardak 
su içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç kamına 1 - 2 
çorba kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelldir. BASAN 
MEYV A öz-O Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlanndan daha 
yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özle
rinden beş misli daha ucuzdur. HASAN MEYV A öz-O yalnız blr 

türlü olup tekersizdlr ve çok köpürür. TOTON - Bu aylık mesleki mecmua-
nın 14 üncü A,1W çıkmııtır. 

30 iki 50 Dört o K mlıli mlsll 8 r. • 
AÇIK KiTAP - Halit Dural tarafın-

dan )'8zılan bu kitap "Kolayca evlen, -~--------------=-==-=-------• 
zengl" ol" emirlerini verJyor. "iyi ama. 
na111T-" sualine de cevap veriyor. Bu iti-
barla ıa:ranı dikkat bir eserdir u il ..... aı _l_ı ~ ... 

L'AAT TUAC - Tilrk mimarisi, Türk 
Abideleri ve ıüıel sanattan hakkında Ce
lAI Esat Arseven tarafından transızca ya
ıılan bu eser, Matbuat Umum Mildilrlü
lünce, memlekeUmlzin tanıtılması içhı, 
J(lzel bir kitap halinde nelfedilmiıtlr 

MünallaYt VekSletl lstanbul Deaiı Ticaret 
Müdürlüjü 

Denizcilere ilan 
• ÇUKUROVA TICAR!T MECMUA· 

' 11 - 14 Clncil N)'lal çıkmıstır. 
OLUt - Bu edebiyat ve fikir mecmu

asının 23 ilncil say111 dotıwı münderecat
la lntlpr etmişür. 

İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlü~ün EmlnönQ ile Kara 
köy arasında, Galata köprüsünün Haliç cihetine ve dubalar zincirleri
nin altına konmuş olan deniz altı kablosunun tamir edilmek üzere 
kaldınlacağı alakadarlara bildirilir. 

12 Hwran 1939 da baıhyacak ve 15 gün trilrecek olan tamir işi için 
e kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulunacak-

BAYINDl "Ll K ltLE .. I D! .. GISI - Ba- tır. Bu yE-rden geçecek gemilerin dubanın yakınmdan geçmemeleri 
)'lndırlık Bakanhlt tarahndan neşrolunan j & ~Pnf~rf1,. .. ,. flAn olunut". "41!51" 
bu derginin 12 ncl sayısı çıktı. -

Halbuki ben biliyorum: Sebep büsbütün başka. 

5 Hairan 
Yatak takımlannı satma'ra l>*§tadık. Ancak bu 

l1Uet1e her gün bir kilo patates ve yanm kilo da 
pancar veya l8hna tedarik etmek imkanı hasıl obJ· 
yor. Akşam, annemın pişirdiği sebze çorbasını lJı- ~: 
yoruz. Sofraya aç kurt gibi çöküyorum; fakat sade,,_ 
suya çorbayı iğrene iğrene, içıyorum. Her gün çor
ba, çorba, çorba... Artık gırtlağımıza kadar dolduk. 
, Annem, köyden gelmeden evvelki zamanlarda 
olduğu gibi yqamaja başladık. Ben postWııeden 
döner dönmez, derhıl yatağa giriyorum. Çorba ha· 
zır olunca, kalkıp sofranın ba§ına &eçlyor, IODra 
tekrar yatıyorum. 

Eberiya, evvelce itiyıt edindiğim aibi, aynanın 
kU'flStna geçerek, uzun uzun çehremi tetkik ediyo
rum. Fakat bu esnada, hiç bir py dQfünemiyor, 
Adeta tefekkür kabiliyetimi kaybetmif bir halde, 
gayri müteharrik kalıyorum. Aynada ayn ayn, ne 
gözlerimi, ne de burnumu tefrik edemiyorum. $i
mamı, Ararmlf, solmut müpballl bir silinti halin
de ıörüyorum. Dimağımda dfituneCek kudret kal
madı. 

Bugün, yine aynanın karf181nda kendime bak
tun. Bir aralık, anaızuı, aynanın içinde gözüme 
"Boril,. ilifti. MinUrin üstün• uzanıp yatml§tı. Ba
pnı eline dayamlf, ıözlerini tavanda bir nqktaya 
dikmişti. Ne kadar da 811kalafllllf, sararmış! •. Tit
redim ve korktum. 

Başımı çevirip te, "Boriaı,, in Yüzüne bakamıyor
dum. Aynada gördüğüm "Boris,, i hakikaten o de
rece bitkin bir halde bulmaktan fena halde korku
yordum. Beld ele, aynada ıöründüiünden daha "be
terdL Bir e.-et Slbl kımıldamadan duruyor ... Göz
lerllMle de, ne hayat, ne hareket eseri yok. Sonra. 
blrcl9bln, daha flddetle tltreıneıe başladım: Ken
di çehremi. artık vuıhan görüyordum .• 

Çehrem. '"Borla., in çehresi gtbl sapsarıydı. Göz
lerim mAnasız, bombot ve cAmittl. Dehftttten ve 
korkudan tasavvur edilemiyecek bir hale gelmi§im. 
Şimdi, "Boris., in çehresinden delfi, aaıl kendi çeh
remden llrküyorum. 

Anlıyorum, pek iyi anlıyorum ki, açlıktan öle
ceğim.. Açlıktan ölecellm diye korkuyorum. Aman 

yarabbi, ben de tamamiyle hodbin oldum... Tıpla 
babam atbil kimseyi düşürunüyorum. Canımın kay
gısına diiftüm! Kimseye acımıyorum. Nefsımden 
ıayrt, tpaeye karp merhamet hiseetmiyorum! Ha
yır, bayır, "Boris,, e acıyorum. 

••:sorls,. e bakmadan, hapını çevirerek, yatağa 
k()ftUDl, yüzümü yutıiL kapadım, 

7 Haran 
Dört gündenberl dükkAnlarda ekmek utılmıyor. 

Para&Iz dağıtılan çorba ile ölmemeje çabalıyoruz: 
Bir tabak yajsız sebze çorbe8iyle .•.• 

Annem teessürünü belli etmemeie çalqıyar: fa. 
kat akşam babam gelip te: 

- Bugi.ın de yok! 
Deyince, birdenbire müthiş bir darbe yemi§ in

sanlar gibi, sarsılıyor ve meyus oluyor. 
Dün akpm, bir de baktım ki, "Boris,, odanın bfr 

kô§e&ind*' yere çömelml§, yüzünü elleriyle kapıya
rak ıWlıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlarken, ılpsivrl 
omuzlan aıınıılıyordu. Yorgun nazarlarla kencliaini 
süzfünı... Ve, tamamlyle lAkayt kaldım. Kattyen 
içımde bir damla teessür duymuyordum. Yataktan 
allayıp ta, yanına gitmek ve teselli etmek aklım
dan bile geçmiyordu .. 

Yilzümü duvara çevirdim; ve dehptimden titre
nıeie batladım. 

Duvarda. gözlerimin dibinde, aa;yıf, 118ka bir tah
takurusu, tembel tembel geziyordu. Açlıktan o da 
kurumuş, kupkuru bir yaprak parçasına dönmüftO 
ve müşkül.Atla kımıldanablliyordtı. 

!Jj!" tahtakurusunun bu kadar zayıf ve suka olu.o 
fUDU hiç görmemiıtim. Tahtakıuuuna batıkça, ka· 
fama korkunç fikirler hücum ecliJaldu. Elhni uza• 
tıp hayvancetızı tutmak istedim; Wda elimi kaldı
ramadım. Dtflerim birbirine çarpmala ..,_,ladı. 

Gözlerim mllmatıslanmıı gibl, tahtakurulundall 
ayrılamıyordu. Onun güç halle kımıldanışlarına 

bakıyor ve dü§üncelerlme mlna veremiyordum 
Sonra, ansızın, yataktan atladım, ••aoris,, in as 

tüne atıiaım ... 
- ••!J:.lia., , "Borls,, clğfm, neden 3ğlıyonunf 

NEd~n vavrucuğuın? 

fJ. ısusuy0rdu. 
(Devamı nr) 
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Parise Gidecek Murahhas Heyeti 
Bir Taraftan Damat 
Arzularını Hünkara 

Ferit, Diğer Taraftan Fırka 
Kabul Ettirmek İstiyorlardı 

Damat Ferit ile Hürriyet ve 
ltila.f fırkas1 arasına kara 

kediler girmiye başlamıştı. Şey -
hUlislam Mustafa Sabri, Konya 
mebusu Zeynelabidin Efendilerle, 
Maliye Nazırı Tevfik, esbak Tica
ret Nazırı Kostaki Vayani, sabık 
Maarif Nazırı Rıza Tevfik Beyle
rin ve Hariciye Müste§arı Keçeci
zade lzzet Fuat Paşanın ayan aza
lığına tayinleri fırkada bir hoşnut
suzluğu mucip olmuş, daha doğru
su bir kıskançlık uyandırmıştı. 

Fırka erkanından bir çoğu Rıza 

Tevfik Bey ile Izzet Fuat Paşanın 
ayanhğa tayinlerine itiraz etmiş -
ler, Damat Feridi ve Şeyhnlislam 
Mustafa Sabri Efendi ile fırka rei
si Nuri paşayı muahezeye bile kal
kışmışlardı. Içinde Sait Mollanın 

da bulunduğu bir hizip, tayin key
fiyetinin fırka idare heyetinde mü
zakere edilmeden, Damat Feridin 
konağında kararlaştırıldığını ileri 
sürüyor, Damat Feridi fırkayı hiçe 
saymak ve Nuri paşa ile Mustafa 
Sabri Efendiyi de Damat Feride 
dalkavukluk etmekle itham edi -
yordu. 

Bu esnalarda, Ahmet Abuk paşa
nın Harbiye Nezaretinden istifası 
münasebeti ile yapılan değişiklik 

:meyanında, Şevket Turgut paşanın 
da, fırkanın muhalefetine rağmen, 
Nafıa N ezaretile kabineye alınması 
fırkadaki, Damat paşa aleyhtarla
rını ayaklandırmıştı. Dahiliye Ne
zaretinde bulunan Cemal Bey, isti
fa ettirilmiş ve fırkanın ikinci re
isliğine intihap edilerek, Damat Fe
ride karşı bir cephe tutulmak ıs-
, _,...~1_.._;s-• : ~ .... 1 .... '- •"'f.~il.c.tl.O'I- ~o .. i~, 

bütün bu yapılmak istenilen hare
ketlere karşı gülüyor, kendi bildi
ğine yürüyordu. Dahiliye Nezare
tine Posta ve Telgraf Nazın Meh
met Ali Beyi getiriyordu. 

Bu arada fırkaca ayan azalığına 
tayini rica ve iltimas olunan Yoz
gadın eski mutasarrıfı Ali Muhit
tin Paşayı Ankara ve Gümiilcüne
li lsmail Beyi de Bursaya vali ta
yin ediyor v~ bu gibi maküs icraat 
ve hareketleri ile, adeta fırkaya ve 
fırkacılara meydan okuyordu. 

O günlerde, çağırılmak üzere 
bulunulan Paris sulh kon

feransına gönderilecek murahhas 
heyetile müşavirlik intihabı da sa
l'ayı, Babıaliyi, Hürriyet ve Itilaf 
fırkasını geregi gibi meşgul ediyor
du. Bir taraftan Damat Ferit, di
ğer taraftan fırka Vahdettin üze
rinde müessir olmıya, kendi arzu
larını hünkara kabul ettirmiye uğ
ı·aşıyorlardı. Damat Ferit, kendi re
isliği altında Osman Nizami paşa i
le Hariciye Nezareti müsteşarı Iz
zet Fuat paşadan mürekkep bir 
ınurahhas heyeti teşkilini :ıtizam 

ediyordu. Fakat, fırka bu heyeti 
hoş görmüyor, Ali Kemal ve Evra
nos zade Sami Beylerin de murah
haslar meyanında bulunmasını isti
yordu. 

Damat Ferit, artık celallanmış, 
gazaplanmıştı. Fırkanın bütün 
teklülerini reddediyor ve o sıra

da istifa eden Sıtkı beyin yerine 
adliye nezaretine Cemil Mollayı 
tayinle vaziyeti büsbütün gergin
leştiriyordu. 

Fırkanın vaziyetinden hiç mem
nun değildi. Parçalamak, dağıt

ll'lak istiyordu. Hatta o sırada Is
tanbula gelen miralay Sadık beyi 
de el altından fırka aleyhine tah
rikle yeni bir fırka teşkiline teş-
vik ediyordu. • 

Bu haller dolayısile, saray, Ba
bıali ve fırka karışmış, tabir lut
fen mazur görülsün, çingene çalı
:Yor, Kürt oynuyor vaziyeti hasıl 
olmuştu. Memleket bir hercümerç 
içinde \alkanıyor, vaziyetteki va
hameti, saraydaki ihaneti kabine
deki meskeneti, fırkadaki zilleti 
gören ve düşmanların tasavvur 
Ve kararlarını işiten münevverler, 
:Yurt severler acılar içiAde kıvra
nıyordu. Herkes bir yol tutmuş-

tu. Bir kısım halk manda peşin
de koşuyor, elçilik kapılarını a
şındırıyorlardı. Kurtuluş ümidini 
muhal gören bir kısım da, Trak
yada bir İslam Cümhuriycti teş
kiline uğraşıyordu 

Y er yer (Muhafazai Hukuku 
Milliye) cemiyetleri teşkil 

ediliyordu. Kürdistan taali cemi
yeti, !stanbuldaki Kürtl~ri Ca
ğaloğlundaki binasına topluyor 
ve Kürtlerin tarihi ve milli hak
ları hakkında konferanslar veri
yordu. Arnavutlar da boş durmu
yordu. 

Bir kısmı, Türklük camiası

na katılmışlar, yurdun haliısı i

çin canla, başla uğraşıyorlardı. 

Diğer bir kısmı da, başlarına ge

çen bir kara ruhlunun ardına ta

kılmışlar, bir düşman yüz başısı

nın entrikasına alet olmuşlardı. 

O sırada, bugün çiğnenmiş olan 
Arnavutluk tacı, devletler ara:.ın
da bir türlü pay edilemiyordu. 
İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar 
Arnavutluğa kendilerinden bir 

kral tayinini istiyorlar, el altın
dan türlü türlü entrikalar çeviri
yorlardı. Fakat, birbirlerinden 
gördükleri muhalefet karşısında, 

dönen dolaplar gıcırdayarak du
ruyordu. Tam bu esnada, o kapi
ten ortaya atılmış ve müslüman 
Arnavutların taassuplarından, Ab
dülhamide karşı olan muhabbet 
ve merbutiyetlerinden istifadeye 
kalkışmıştı. Abdülhamidin oğul

larından Burhanettini Arnavutluk 

taç ve tahtına namzet göstermiş

ti. İşte bir kısım gafiller de bu 

işin ardı sıra koşuyorlardı. 

Patrikhaneler, haklarını müda

faa için Parise gönderecekleri he

yetleri intihapla meşgul oluyor

lar ve bu meşguliyetlerini gizle

meğe lüzum bile hissetmiyorlar

dı. Anglikan kiliseleri baş pesko

posluğuna şefaatçiler gönderiyor

lar. Siyah kitaplar bastırıyor, nü

fus istatistikleri, haritaları yaptı

rıyorlardı. 

K aragol cemiyeti de, •stan
buldaki teşkilatını ikmal 

etmiş ve Mustafa Kemal Paşadan 

aldığı gizli bir direktüle Anado

luya doğru kol uzatmağa, gizli 

bir menzil teşkilatı yapmağa baş

lamıştı. 

Bu müsbet ve menfi faaliyet

ler devam ede ede nihayet 1335 
yılı mayısının birinci günü ol

muştu. O gün Mustafa Kemal Pa

şanın Şark orduları müfettişliği

ne tayin edildiği haberi Istanbu

la yayılmıştı. Ak yüzlerdeki hü

zünler silinmiş ve pak yürekler

deki gamlar erimişti. Bu haber, 

Paşayı, hakiki hüviyeti ve müstes

na zeka ve dirayeti ve bilhassa 
vatanına olan muhabbet ve mer
butiyetiyle yakından tanıyanları

na, gerçekten bir kurtuluş müj
desi olmuştu. 

(Devamı var' 

j ŞTA H YE AÇLIK 
Açlıkla iştah hemen daima bir

leşirse de, ikisi birbirinden ayrı 
şeylerdir. Açlık yemeğe ihtiyaç, 
iştah da yemeğe arzudur. Vakıa 
yemeğe ihtiyacı iştah belli eder ve 
insan aç olun ca, iştahı da buhmur. 
Fakat bazı hallerde insan gerçek
ten aç olduğunu, yemeğe ihtiyacı 
bulunduğunu bildiği halde, ye
meğe arzu gelmez .. 'Buna karşılık 
bazıları da açlık duyrnadan yahut 
aç olmadıklarını bile'bile yemeğe 
otururlar. Zaten, pek çokları da 
karınları doyup açlıklarını geçir
dikten sonra gene yemekte devaın 
ederler. Ondan dolayıdır ki, eski 
zamanlarda sağlığı koruma usu
lünde ilk öğüt, yemeğe iştah bit
meden sofradan kalkmayı tavsi-, 
yo etmek olurdu. 

Açlık duygusu esasen vücudii
rnüzün içindeki gıdaların devirle
rini tamamlayıp verebilecekleri 
kalorileri verdikten sonra, vii.cu
dümiizün yeniden gıda almağa ih
tiyacından gelir. Onun için çocuk
lar ve gençler - bir taraftan çok 
kalori sarfettiklerinden, bir ta
raftan da büyümek için kalori bi
riktirdiklerinden - çabuk ve sık 
sık acıkırlar. Çocuk olmıyanlar 
da büyük bir iş görerek yahut u
zun bir yol giderek çok kalori 
sarfedince, hemen açlık duyarlar. 
Gebe bir bayan yahut çocuğunu 
emziren anne - iştahını kesecek 
bir hastalığı olmazsa - çok acı
kır. Ateşli bir hastalık içinde çok 
kalori sarfetmiş olanlar da, hasta
lıktan kurtulunca, çok yem~k is
terler .... Bunların aksine vücudiin 
kalori sarfetmesi işi - pek sıcak 
memleketlerde yahut pek sıcak 
mevsimlerde olduğu gibi - aza
lınca, açlık duygusu da azalır. 

Açlık, bir taraf tan da, mide
den gelen bir duygudur. Mide ho
şalınca - vür.udün içinde henüz 
idare edecek kadar gıda bulunsa 
bile - insan açlık hisseder. Bun
dan dolayı açlık duygusu her va
kit vücudün gerçekten gıda ihti
yacına uygun gelmez. Mesela ta· 

ze sebzeler vücudün ihtiyacına 
yetişecek kadar gıda vermedikle
ri halde, mide taze sebzelerle do
lunca, açlık duygusu kalmaz, hal
buki vücut istediği kadar besle
nemez... Mide hastalıklarının ba
zılarında vücudün gıdaya ihtiyacı 

olmadan, hatta mide henüz boşal
madığı halde, insan ilene açlık du
yar. Bunun aksine olarak, mide
nin duygusunu uyuşturan madde
ler - bunların arasında çok tütün 
ve çok alkol - açlık duygusunu 
kaybettirerek, iştaha da ruam o
lurlar. 

Açlık duygusunda ruhi dediği
miz hallerin de, biiyük tesiri var
dır. İnsan bir şeye sevinince, ya
hut açık havalı bir yerde fe:rali
layınca, hemen açlık duyar, ye
mek ister. Bunun duygusuna ke
derli haber, maddi yahut manevi 
bir ıztırap - vücudün gıdaya ih
tiyacı olduğu halde - açlık duy
gusmıa ınani olurlar.. İnsan ye
meklerini daima muntazam va
kitlerde yemeğe alışırsa, yemek 
vakti gelince, viicudün yeniden 
gıda almağa ihtiyacı olmadığı, 
hatta mide dolu olduğu halde, aç
lık duyar. 

Sinir hastalıklannda, açlık duy
gusunun ruhi hallerle münasebeti 
daha ziyade belli olur. Sinir has
talıklarına tutulanlardan bazıları 
pek çok acıkırlar ve pek çok yer-

ler. Bir oturuşta dört kilo ekmek 
yiyen bile görülmüştür ... Bunak
lık ta, bir sinir hastalığı demek 
olduğundan bazı kimselerin yaş
landıkça çok yemeleri ve daima 
açlık duygusu hissetmeleri 'buna
maya başlangıç say;labilir. 

Sinir1ilerin bazılarmda da 
- gene aksine - açlık duygusu 
pek azalır. Viicutlarının gıdaya 
ihtiyacı bulunduğu halde, yemt'!k 
istemezler. Kimisinde açlık duy
gusu karışık olur. Yalnız ekşi ya
hut biberli şeyler yemek ister. 
Toprak ve kum yiyenler bile var
dır. 
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Tayyare Piyangosu 
Kazanan Numaraların iki 

Günlük Tam Listesi 
Tayyare piyangosunun çekilmesine 

dün de devam edilmiştir. Dün ve ev
velki gün kazanan numaraları sıra

lanmış olarak ve iki günlük tam bir 
liste halinde aşağıda bulacaksınız: 

45,000 Lira Kazanan No. 
36178 

15,000 Lira Kazanan No. 
17836 

12 ,000 Lira Kazanan N o. 
20689 

10,000 Lira Kazanan No. lar 
36360 27103 

3 ,000 Lira K azanan N o. lar 
14841 508 

1,000 Lira Kazanan N o. lar 
36916 2256 
38149 ~3994 

500 lira kazanan N o. lar: 
112 423 635 851 1168 

1174 1551 1983 2545 2805 
3347 4213 4531 4897 5056 
6489 7125 7578 10428 10668 

10811 11508 11567 11838 12022 
16636 17519 18372 18830 191fi6 
19199 20654 21318 21620 22427 
22590 23089 23401 23401 23601 
24488 24799 25026 25498 26948 
27011 27947 28009 28160 28632 
28778 28917 29254 29370 30546 
30745 31337 31598 32045 32052 
32199 33978 34273 34022 35279 
35608 36075 37095 37855 37981 
39517 

200 
1521 
4888 
8350 

lira kazanan No. lar: 
2352 2816 3940 4766 
5317 5373 5949 6842 
8994 9265 9335 12774 

r ..... AM·Ö·R:ri·=--·-ı ~~~~~ ;~~~~ i~!!! ~~~~: ;i~~~ i • 31859 31928 31931 32134 32265 
t Bu keşidede, 36 ve 78 ile ı 32310 32321 32353 32373 32396 
• . l d b. bü ·ı 32405 32494 32614 32655 32758 

1 
nıhayet enen on a ır et- 32852 32858 32878 32908 32911 
ler, ik i,er lira amorti ala- 32921 32949 33059 33079 33109 
caklardır. t 33196 33273 33311 33407 33513 

--··· ••••••••••• ·······- 33664 33667 33744 33745 33788 
16696 33804 33830 33887 3390ô 34009 16344 16407 16501 16582 
17247 34085 34122 34169 34243 34320 16799 16889 16912 17023 

17262 17323 17442 17630 17646 34382 34478 34498 34555 34598 
17736 17756 17764 17795 17799 34609 34616 34691 34740 34771 
17802 17828 18119 18141 18863 34779 35226 35468 35602 35673 
18174 18297 18307 18346 18384 35717 35731 35819 35822 35831 

19075 19109 19260 19518 35902 35993 36177 36262 36346 18996 
36409 36515 36529 36584 36663 19531 

30 lira kazanan N o. lar: 
36710 36830 36918 36944 37065 
37107 37128 37142 37285 37376 
37380 37444 37485 37505 37512 
37556 37697 37731 37815 38029 
38034 38037 38075 38088 38152 

66 
168 
671 
844 

1039 
1399 
1639 
1877 
2391 
2964 
3323 
3640 
3761 
3983 
4280 
4530 

99 
337 
778 
884 

1049 
1419 
1674 
1943 
2634 
2984 
3331 
3666 
3789 
4110 
4319 
4593 

82 
407 
816 
907 

1103 
1460 
1689 
2077 
2707 
2996 
3421 
3683 
3843 
4148 
4400 
4663 

129 
409 
819 
955 

1387 
1532 
1759 
2162 
2733 
3131 
3555 
3723 
3856 
4170 
4445 
4677 

137 
516 
820 
991 38153 38236 38267 

1389 37540 38590 38601 
1621 38672 38688 38710 
1852 38792 38827 38886 
2241 39304 39334 39511 
2843 39812 39867 39832 
3271 39999. 

* 

38329 
38820 
38729 
39056 
39644 
39894 

38472 
38654 
38784 
39174 
39786 
39958 

3585 
3748 
3951 
4277 
4490 
4678 

Bu keşidenin talihlileri 
45 bin lira kazanan biletin beşte 

bi:- p a r ç a s ı Cağal oğlunda 

başmabeynci sokağında 12 numara
da oturan Resuldedir. Diğer parçala
rın da Eskişehir, Siirt, Edremit ve 
Izmirde olduğu anlaşılmıştır. 

4708 4892 4997 5017 5025 
5059 5188 5216 5276 5294 
5316 5330 5346 5463 5550 
5556 5598 5612 5793 5814 
5939 6027 6034 6048 6254 
6315 6419 6438 6460 6071 

13394 13439 13566 14770 15060 6583 6660 6711 6738 6905 
15276 15515 16039 17729 18525 6919 6940 6978 6981 7033 
19921 20514 20670 21247 21276 7118 7169 7275 7311 7404 
21287 23268 23459 24243 24482 8370 8460 8509 8587 8683 
24788 26212 27492 2808 ô 28287 8751 8890 8969 9048 9110 
28427 29550 30535 30558 30837 9439 9440 9464 9557 9564 
31993 32009 32899 33629 34820 9570 9608 9648 9716 9721 
35850 35995 37174 37274 37384 9861 9890 9932 9933 9937 
37551 38038 38312 38856 39923 10048 10219 10441 10673 10676 

15 bin lira kazanan biletin 1 /2 par 
çrı.sı Cihangirde Kuloğlu sokağr::ıd:ı 3 
numarada oturan Seyfidedir. Diğer 

parçası da Kuşadasında Bursalı kah
veci Ahmede satılmıştır. 

100 lira kazanan No. lar : 10732 10821 10880 10899 10946 
54 283 325 1354 1668 11005 11028 11052 11071 11091 

1841 2694 2705 2792 3647 11168 11272 11374 11407 11517 
3664 3813 4008 4106 4112 1U539 11549 11587 11608 11721 
4758 5170 5292 5449 6406 11934 119~4 11103 12202 12277 
6826 6959 7644 no5 8088 12376 12520 13592 13939 13952 
8738 9367 9532 9646 9687 13954 14082 14153 14270 14272 

12 bin lira kazanan biletin bir par
ç~sı Erenköy tramvay yolunda !9 nu
marada oturan Zekide, bir parçası 

Heybeliadada Kürekçi Bahri soka -
ğında 1 numarada oturan Rahmide, 
dört parçası da Ankara, Isparta, Ça
nakkale ve Mersindedir. 

10 bin liranın bir parçası Istanbul 
Telgraf tevzi başmemuru Ahmette, 
bir parçası Unkapamnda Nurettinde, 
ücüncü parçası da sigorb kumpan
yasında Mahmuttadır. Ayni biletin 
diğer parçaları da Ankara, Çorlu, Iz
mit ve Kirededir. 

Aksa raydaki 
10525 10753 10865 11495 11528 14389 14196 14409 14462 14731 
12246 12773 12941 13639 13732 14778 14935 15157 15345 15456 
13960 14158 14197 l4427 l4934 15493 15543 15642 15649 15653 
14998 15075 16290 175t2 17542 15693 15779 15809 15810 15825 
17598 17689 18251 19559 196·18 15827 15936 16006 16022 16155 Konya Aksarayı (TAN) - Yıllar-
20225 20378 20458 21004 20378 16286 16326 16429 16713 16721 danberi emek verilerek vücude geti-
23408 23435 23455 23638 24025 16842 16878 16979 16985 17020 rilmiş olan milli kütüphane bahçesi, 
24474 24699 24848 25323 25445 17116 17157 17161 17176 17179 bu sene bakımsız bir haldedir, çiçek 
25627 25857 27048 27447 28703 17219 17333 17348 17387 17559 ve fidanları kurumaktadır. Belediyc-
29547 29842 30119 30341 30753 17644 16704 17786 17849 17914 nin himmet edip bahçeye su vermesi 
32633 32978 33467 33935 33938 17981 18182 18198 18339 18348 lazımdır. 
34214 34595 34744 34865 35007 18363 18380 18386 18486 184971 Yeni bina yap1hncıya kadar, milli 
35323 35428 35909 35961 36187 18582 18619 18854 18859 18862 kütüphanenin bir kısmına yerleşmiş 
36458 36775 36936 36951 39341 19028 19092 19171 19259 19353 olan halkevinin radyosundan da istj-

Kütüphane Bahçe~ 

50 lira kazanan No. lar: 19486 19622 19681 19699 19750 fa de edilememektedir. Bu radyoyu 
104 368 379 499 577 19769 19846 19944 20055 20064 işletmek, bahçeyi de d~zeltmek, bir 
583 624 676 828 936 20070 20080 20128 20245 20306 çok gençleri kahvelerden kurtaraca]{-
968 1050 1060 1131 1272 20320 20373 20379 20510 20530 tır. 

1392 1541 1690 1758 1866 20658 20946 21023 21029 21064 
1948 1984 2165 2191 2368121068 21084 21150 21170 21242 
2462 2639 2853 2877 2900 21253 21288 21315 21401 21430 

·3080 3235 3530 3569 2821 21658 21728 21928 21944 22029 
3935 3960 4124 4195 4229 22141 22280 22328 22331 22354 

Eskişehirde Beraet 

Eden Aileler 
4256 4313 4386 4390 4425 22382 22492 22591 22628 22629 Eskişehir (TAN) - Geçen sene 
4434 4525 4689 4721 4731 22641 22650 22689 22824 22932 burada bir çocuğun öldürülmesiyle 
4909 4980 5010 5490 5505 22985 23000 23132 23159 23307 neticelenen ve "Kebapçılar cinaye-
5529 5653 5738 5929 5981 23390 23400 23418 23447 23475 ti,, diye anılan hadisede alil.kalan 
6117 6381 6414 6416 6487 23483 23494 23508 23510 23535 bulunduğu zanniyle tevkif edilen 
6550 6671 6789 6925 7034 23584 23618 23643 23677 23685 üç aile efradından tahliye edilmiş o-
7154 7219 7289 7410 7418 23693 23826 23843 23852 23870 lan köprü başında kebapçı Hasanla 
7419 7531 7597 7690 7773 24074 24161 24169 24177 24289 çocukları Rüştü ve Basandan maa-
7794 7805 7850 7868 7967 24305 24309 24333 24354 24412 dasının muhakemeleri de bıtmiştir. 
8019 8118 8129 8155 8255 24424 24462 24591 24655 24692 Temyizin nakzına ittiba ed~n ağır 
8298 8311 8624 8676 8955 24705 24771 24784 24893. 24993 ceza mahkemesi, mevkuf ailelerin 
8962 8966 9013 90133 9114 25016 25048 25155 25173 25329 beraatine karar vermiş ve cümlesi 
9159 9199 9441 9606 9727 25458 25471 25687 25712 25757 tahliye edilmişlerdir. 

10035 10209 10492 10539 10749 25845 25898 25956 26072 26135 o-
10858 10926 11033 11138 11212 26242 26145 26422 26464 26744 lzmirde iki Esrarcı 
11225 11234 11352 11383 11484 26794 26928 26968 26997 27085 Yakalandı 
11905 11958 12056 12067 12092 27113 27310 27387 27426 27604 Izmir (TANl - Zabıta, esrar ka-
12188 12269 12428 12451 12509 27717 27824 27855 27930 23023 çakçrhğr yapan Bursalı Mehmet oğ-
12688 12703 12801 12902 12915 28070 28110 28125 28170 28270 lu Çakır Mustafa ve Gidtli l!:min is-
12922 13027 13091 13427 13754 28330 28353 26635 28661 28747 minde iki sabıkalıyı cürmti meshııt 
13781 13783 13899 14168 14278 28832 28332 28866 28904 28934 halinde ele geçirmiştir. Giı·itli Emi-
14444 14536 14602 14628 14622 28988 29032 29070 29125 29227 nin üzerinde yedi kilo da esra.- bu~ 
14711 14760 14840 14879 14886 29243 29253 29295 29331 29373 lunmuştur. Çakır Mustafa. cürmü 
15094 15132 15250 15639 15767 29382 29394 2950~ 29831 29344 meşhut esnasında firar etmiştir. Ken 
15831 15847 15921 15978 16005 29959 29968 30012 30035 30093 disi. daha bir ay evvel hııpisten çık-
16042 16179 16226 16227 16250 30128 30540 30722 30804 31012 mıs, sabıkalı bir esrar kaçakçı~ıdrr 
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Ankarada 
Yapılan 

Müzake·reler 
(Baş: 1 incide) 

Romanya üzerinde yaptılar. Onu taz
yika çalıştılar. Fakat istiklaline e
hemmiyet veren Romanya, kralının 

yüksek idaresi, ve Hariciye N azınnın 
dirayetli siyaseti sayesinde bu tazyi
ka mukavemet ederek istiklalini kur
tarmağa muvaffak oldu. 

Fakat bu tazyık bitmiş değildir. 

Yugoslavya hala sağdan soldan taz -
yika maruzdur. Bulgaristanı elde et
mek için faaliyete devam edilmekte
dir. Yunanistan, Romanya ve Türki
ye ise, şu veya bu şekilde vaziyetleri. 
ni tayin ederek sulh cephesinde yer 
almışlardır. Bu şartlar içinde Ro -
manya ve Türkiye Hariciye Nazırla
rının Balkan Antantının vazi'yetini 
yeni baştan gözden geçirmelerinde 
ve Balkanları bir sulh unsuru olarak 
muhafaza şartlarını tesbit etmelerin
de büyük faydalar vardır. 

Bugüne kadar dünya için bir sulh 
örneği olan Balkanları, dünya buh -
ran ve sarsıntılarından masun bir 
hale getirmek için alınması lazım ge
len bazı tedbirler olabilir. İki devlet 
Hariciye Nazırlarının bu tedbirleri 
tetkik edip takip edilecek hareket hat 
tı hakkında mutabık kalmaları da, 
istikbalin ve sulhün bir garantisi o
labilir. 

Onun için Ankara müzakereleri
nin, Türkiye ve Romanyanın Bal • 
kanların sulhü idame hususundaki 
azimlerini kuvvetlendireceğini umu
yor ve bu konuşmalara bu bakımdan 
büyük ehemmiyet veriyoruz. 

lngiliz 
~iyasefi 

(Ba§t 1 incirle) 
rinde ancak Başvekil taraftndan ge
çenlerde söylenen sözleri tekrar ede
ceğini anlatarak "vaziyeti kuvvetle 
değiştirmek ve Lehis1aaı istiklalini 
tehdit etmek ortalıkta \lir yangın ko
panr ve Ingiltere de bu harbe karı-
şır,, demiştir. 

Lorcl Halifax, Lehistan ile Alınan
yanın aralarındaki ihtilafı müzakere 
yoluyla halletmelerinin İngiltere ta
rafından sevinçle karşılanacağını da 
anlatmıştır. • 
Almanyanın sabık müstemlekeleri 

hakkında söz söyliyen Lord Hallfax1 

meseleyi müşkülleştiren noktaya işa
ret ederek işin arazi iadesinden iba
ret olmadığım anlatmtştır. 

William Strı~ng Moakovada 

Londra, 12 (Hususi) - Hariciye 
Nezareti Orta Avrupa dairesi şefi 

William Strong bugün tayyare ile 
hareket etti. İlk hedefi Varşovadır. 
Oradan trenle Moskovaya hareket e
decektir. Mister Strong hareketinden 
evvel Mister Chamberlain ve Lord 
Hallfax ile görüştü. Lort Halifax, 
daha sonra Sovyet Birliği sefiri Ma -
iskl ile görüşerek Mister Strongun 
Moskovaya götürdüğü formülün e • 
sas hatlarını anlattı. Mister Stron • 
gun Moskovada ne kadar kalacağı 

helli değildir. Bu keyfiyet müzake -
relerin yürüyüşüne bağlıdır. Strong 
hareketinden evvel İngilterenin Pa -
ri~ sefiri ile de görüşmüştür. 

Siyasi Ingiliz mahafilinde beyan 
olunduğuna göre Strong, Baltık me~ 
selesinin sureti tesviyesi hakkında 
Moskovaya geniş talimatla gitmekte
dir. Bu suretle Strong, Moskova hü
kumetinin mutaleaları mucibince ba
zı noktaları orada kendiliğinden hal
ledebilecektir. Ayni mahafil bu haf
ta içinde kati bir netice alınacağı iı

midindedir. 

Chamberlain'in izahatı 
Londra, 12 (Hususi) - Mister 

Chamberlain bugün l\Iecliste bir kaç 
suale cevap vermiştir. Beynelmilel 
meseleleri tesviye için bir konferans 
akti ihtimali bulunup bulunmadığı 

hakkında sorulan bir suale cevaben: 
"Böyle bir konferansın toplanma

sı ve muvaffak olması için ortahkta 
emniyetin hüküm sürmesi, konferaıı 
sa iştirak eden devletlerin verilen 
kararlar dairesinde hareket edecek
lerini taahhüt etmeleri lazımdır. Biz 
de bu emniyet havasını sağlamlama
ğa çalışıyoruz." demiştir. 

Daha sonra Rusya ile yapılan mii 
zakereler hakkında sorulan suale ce
vap vermekten imtina etmiştir. 

Başvekil, Misafir 
Nazır Şerefine 

Bir Ziyafet Verdi 

Galenlw. evvelki geceki z.iyalette Başvekilimizle göriiıüyor .. 

Romen Nazırı, Hariciye Vekilimiz ve Fransız sefiri bir arada .• 

(Başı l incide) 1 ittüakı, bu harekete karşı sağlam bir 
ye husust kalem direktörü AbduUah cevaptı." 

Zeki hazır bulunmuşlardır. Muharrir daha sonra Bulgaristanm 
* da sulh cephesine alınması lazım gel-

Romanya büyük e1çisi ve Bayan diğini anlatarak diyor ki: 
Stoyka bu akşam Ankarapalasta Ro- "İngiliz diplomasisinin şimdiki 
manya Hariciye Nazın ve Bayan Ga- mesaisi de Bulgaristanı sulh cephesi
fenko şerefine büyük bir ziyafet ver- ne almak olmalıdır. Arnavutluğun 

mişlerdir. İtalya tarafından istilası, ve Yugos -
Ziyafeti parlak bir kabul resmi ta- lavyanın tereddüdü dolayrsıyle ;Bul-

kip etmiştir. garistandan emin olmak bu üç dev -
Romen matbutının ne~riyatı lct için de büyük ehemmiyeti haiz -
Bükreş. 12 (A.A.) - Bütün Ro- dfr. Bulgaristan kaybedilirse, mih -

manya matbuatı, Hariciye Nazırı ver Adriyatikten Karadenize kadar 
Gafenkonun Ankara ziyaretinin e- uzanan bir cepheye sahip olur. 
hemmiyetine sütunlar tahsis etmek- "Bize öyle geliyor ki, tecavüz a-
ted ir. Ieyhindeki cephenin muvaffakıyeii 

Gazeteler bu ziyaret hakkında u- de muvaffakıyetsizliği de Lehistanda 
zun tafsilat vermekte ve pazar akşa- veya Baltık devletlerinde değil, bu -
mı Ankarada verilen ziyafette Sara- rada kati surette taayyün edecektir. 
coğlu ile Gafenko arasında teati edi- Lehistana karşı vukubulan her 
len nutku tam metin olarak neşret- tecavüz, anlaşma yapılsa da, yapıl • 
mektedir. masa da, Sovyet birliğini ona yardr-

Gerek İstanbulda, gerek Ankarada ma sevkeder. Bulgaristan da sulh 
Gafenkoya yapılan heyecanlı kabu- cephesine girerse, denize hiıkim olan 
lün bozulmaz Türk - Romen dostlu- nisbeten küçük İngiliz kuvvetleri, 
ğunun yeni bir delilini teşkil eyledi- parlak ve kati neticeler alabilirler." 
ğini yazan gazeteler hususi muha- • 
birlerinin verdikleri haberlerde Tür- Atina . 12 (A. A.) - Romanya Ha-
kiyenin hükumet merkezinde cere- riciye Nazırı Gafenko perşembe gü -
yan eden müzakerelerin ehemmiye- nü Atinaya gelecek ve dört gün Yu
Hni tebarüz ettiriyorlar. nan hükumetinin misafiri olarak ka-

Bulgaristanı da ıulh cephesine lacaktır. 
almak lazım! -------0------

Münakalat Vekaleti Daily Sketch gazetesinin muhar· 
riri Conaidus yeni Türkiyenin hem 
ileri, hem hür fikirli ve kuvvetli bir 
memleket olduğunu ve Türkiyenin 
bunu A.tatürke borçlu bulunduğunu 
ı;öyledikten sonra İngiliz - Türk an -
laşmıısınm ehemmiyetini anlatarak 
bunun Lehistana teminat vermekten 
fazla Almanyayı rahatsız ettiğini söy 
lüyor ve şu şekilde devanı ediyor: 
"Almanya, Danzige karşı tehdit edi
ci bir vaziyet almış idiyse de onun 
ikinci ileri hareketi Lehistana karşı 
değil, belki de Avrupanın cenubu 
§arkisine doğru idi. İngiliz - Türk 

Tayinleri 
Ao'kara. 12 (TAN) - İstanbul Pos

ta Telgraf, Telefon Müdürü Mazhar, 
!en heyeti reisliğine, mühendis İb
rahim Şükrü Ankara telefon müdür
lüğüne. mühendis Mehmet Emin İs
tanbul posta telgraf. telefon müdür
lüğüne. fen müfettişi Abdullah Züh
tü Eskişehir posta müdürlüğüne, 

posta işleri reis muavinlerinden Naz
mi Erkmen Ankara posta telgraf, te
lefon müdür munvinliğine. posta iş

leri reis muavinlerinden Eyüp Sab
ri fen müfetti§liğine tayin edildiler. 

Mecliste 
Barem 

(Başı, 1 incide) 

son zamanlarda aldığı bir çanta dolu
su mektuptan bahsetti ve nihayet 
dedi ki: 

IProst Dahiliye Vekiline 
imar Planı U zerinde 
Geniş izahat Verdi 

11- Bazı devlet dairelerinde haıt Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve
döndürticü zamlar yaı>dmıştır. Bu kili Faik Oztrak, dün oğle<.len sonra 
nu bütçe encümeni nazarı itibara belediyeye gelerek bir müddet vali 
almış mıdır? Bazı yerlerde iki iiç ve belediye reisi Doktor Lütfi Kır
ycrden maaş alan memurlarrlnn darla görüşmüştür. Faik Oztrak, bun
cncümen haberdar mıdır? Ve ni- dan sonra Lutfi Kırdar1a beraber bc
hayC't encümen hükumetin proje- lcdlye fen heyetine gidert:!k orada ha
lcri üzerinde büyük dl'ğİ!liklikler li içtimada bulunan sül mütehassıs
~·optığına göre acaba hUkô:nıt>tle larile göri.işmüş ve bu işle meşgul o
hu şekil iizerinde hemfikir midir? lan heyetten, Istanbul sütlerinin ıs
Müstakil grup namına söz alan lahı etrafında izahat aldıktan sonra, 

Rize mebusu Fuat Sirmen, bütçe en- yine Lutfi Kırdarla beraber belecti
cümenl reis vekilinin verdiği izaha _ Y~ fen heyeti müd~r~nün odasına 
tın mensup olduğu grup azaları üze- gıderek orada, şehrın ımarı hakkın
rinde iyi tesir yaptığını söyliyerek d~. plim ve maketl~r tizerinde, imar 
teşekkür etti ve bazı mahzurları işa-) ~1utehassısı. Pros~ t~rafından verilen 
ret etti. ızahatı dın.leınıştır. Prostun ye-

nı ımar planı etrafındaki izaha
tına nazaran Eminönünden Sirkeciye 
doğru iki cadde açılacaktır. Bu cad-

Fuat Şirmen, yeni vaziyetle umu
mi kadrolarda, ücretli memur diye 
hiçbir sınıfın mevcut olmaması te-
mennisinde bulunduktan sonra dev
let hizmetinde büyük kabiliyet say 
ve gayret gösteren memurları teşci 

edici hükümlerin projelerde yer al
mamış olduğunu işaret etti. Ekalli
yet mekteplerinde çalışıp ta devlet 
kadrosuna geçen muallimlerin kı

dem haklarmın tanınıp tanınmıyaca" 
ğını sordu ve çok çocuklu memurla
ra yardım yapılmasını ehemmiyetle 
istedi. 

Doktor Hasan Vastf (Giresun), ev
li memurlar için projelere yeni hü
kümlerin konulmasını istedi. Bu su
retle çocuklu ailelerin terfihinin ye
rinde olacağını ilave etti. Ve bu pa
ranın bekarlardan kesilmesini teklif 
etti. 

Emıin Sazak (Eskişehir), ücretli 
memurlarla maaşlılar arasında bir 
fark bulunmasının çok yerinde ola
cağım, masa başı memurları ile dağ 
başı memurlarının yaptıkları ışın 

ayni olmadığını söyledi. Memurla
rın bir kısmını ·ücretli yapmaktan 
maksadın ne olduğunu sordu. Eğer 
fazla para vermekse bunun verilme
diğini, onların da günün birinde 
ua.a.~.ı vı.J.ud.ı'\. .a.~uı \c:n::ı'?".ı.n..ıa:.ı.ıı.11 ve 

aradaki bu farkın kaldırılmasını söy-
ledi. • 

Dil bilen ve bilmiyenler 

• delerden biri sahili ta~iben Saray-
burnunu dolaşacak ve Yenikapıda 
kurulacak olan garın üst tarafmdan 
şehri katederek Mevlanekapıdan sur 
haricine çıkacaktır. Avrupadan şeh
re girecek en büyük turistik cadde, 
bu olacaktır. Bu caddenin, Saray
burnundan sonra takip edeceği isti
kamet henüz N aiıa Vekaletince t~s
dik edilmiş dewldir. 

Eminönünden ayrılan ikinci cadw 
de bir hattı müstakim halinde de
vam ederek Gtilhane parkının ya -
nındaki Çinili köşkün önüne kadar 
gelecek, ve buradıı.n Sultanahmede 
kıvrılacaktır. Bu caddenin istikameti 
hakkında Nafıa Vekaleti ile müte -
hassıs henüz anlaşmamışlardır. 

Eminönünden ayrılan bu iki cadde 
arasında Sirkeciye kadar devam et
mek üzere (yani Dördüncü Vakıf ha
nilc Eminönü kaymakamlığı binası
nın üzerinde bulunduğu adalar ve 
yanındakiler) kalan murabbaın deniz 
kısmı liman ve iktrsadi müesseselere 
tahsis edilecek, kart r in üst tarafın
da kalan saha da iskünn ayrılacak-

tır. 

Sulhınahmette şimdiki sıra kahve
ıerın yennaen oaşıaınaK uzer~ auuyc 

ve vilayet sarayları kuru1acaktır. 

Simdiki Ticaret mektebinin yerinde 
de 150 metre irtifaında bir inkılap 
abidesi tesis edilecektir. Sultanahmct 
camiilr. vilayet ve adliye sarayları a
rtısında da büyük bir meydan vi.icu
de getirilecektir. Vilayette yapılacak 
biitün resmi geçitler, bayramlar, ve 

lazım olan hassasiyetin gösterilme
diğini bildirdi. Terfi ve terfihlerde 
çalışkanlığın, kabiliyetin esas olaca
ğına işaret ederek iltimasa meydan 
vermemek suretile devlet mekaniz-

Rasih Kaplan (Antalya). layiha
nın memurların leh;nde olduğunu, 

hiçbir memura ve hiçbir müesseseye 
zarar vermek için yapılmamış oldu
ğunu, muvazeneyi temin için lazım 

gelen her türlü hükümlerin layiha
da mevcut bulunduğunu, terfi esa
sının dürüstlük, çalışkanlık ve ehli
yet olması lazım geldiğini, terfi ve 
terfihte bu hususiyetler gözetildiği 

takdirde devlet mekanizmasının tam 
bir şekilde işlemesinin kabil olaca- masımn ancak işliyebileceğini söyle-
ğını ifade etti. Memurlardan dil bi- di ve bu hususta verilecek sözün tu
lenlere verilen derece farkımn::ye- tulmasının memurlara itimatla rrıe
rinde olmadığını, yabancı dil bilen sailerine deva~. imka~ı vereceğini 
ve .faltat hiçbir şubede ihtisas sahibi beyan ederek ılave ettı: .. .. 

· bir banka mudu-
olmıyan bir memuru, sırf dil biliyor .. .. . . 
diye faik addetmenin diğer memur- t runun bırden - 300 lir~. verer~k 

. . . t r· tt" d" - gormek ıs-lar ıçın bır onur meselesi olduğunu er ı e ır ıgı memur 
·1· tt• tiyoruz ne de devlet kapılarında ek-
ı ave e ı. ' 1 .. 

Hacer Dicle (Kastamonu), proje- mek ~a~ası bekliyen ıneınur ar gor-
lerde yüksek tahsil sahibi olanların mek ıstıyoruz. .• l • 
3, diğerlerinin 4 senede terfi etme- Hikmet Bayur'ınt. ıoz erı 
leri esasına temas ederek ilkmekteo Hikmet Bayur (Man~~a~, Kapita-
muallimlerinin zarurette oldukları~ı list İngilterede v_e k~munıst Rusya
ileri sürdü. Onların da liç senede bir da zeka ve kabilty:t~.n esas tutuld11-
terfi ettirilmesinin çok yerinde ola- ğunu söyliyer~c butun devlet teşkl-
cağını ifade etti. latında zeki v&? faal menıurlara mü-

M emurlara verilen para kafatlar verıne usulünün konulması-
Refik İnce (Manisa), Barem dere- nı'.. devle.t i~raa~;:n ~.u. suretle .. daha 

celerinde terfi müddetlerinde mutevazın ş g cegını tebaru:z et
lan yeniliklere işaret etti. Bu ~:~~~ tirdi. Çoc.ulc ~ah~bi memurlara da 
hanın öyle vaadettiği teminat a~a- yardırnlde-:_'l'lenhınld er vakit mevzuu-

d b
. .. bahs o ugu a e yalnız söylenip 

sın a ır munasebet bulunmadığını diğ" · b · . 
baremin memurlar arasında tevazü~ geçikl ını, b uğl ışın sureti kati yede 

.. . . • bir arara a anması lazım geldiğı-
nu temın etmesı lazım gelirken bu . nave etti v k"' .. 1 
mevzua hemen hi akla rruıdı~ını nı .. • .. e ursuden ayrı ma-
.. . ç Y ş c. dan butçe encunıeninin projeleri geri 

so!.lı?'ere~ bunlann arasında erı alarak teklif edilmiş bulunan ilave 
mu?ım bır meseleni~ de ~~mu~!ara ve tadilleri yapmasını, ondan sonra 
verılen bu paranın butçemızın yuzde müzakereye devam olunmasını tek
kırkını bulduğunu, halbuki komşu lif etti. 
memleketlerde yüzde yirmi beşi gec
mediğini ve 120 milyon lira gibi hir 
parayı 42.000 memlıra vermekle her 
memurun vasati 200 lira aldığını ve 
bu paranın bizim gibi bir rnernlekP.t 
için çok fazla oldu~unu. bu nisbetin 
75 liradan fazla olmasının katiyen 
doğru olmıyacağını ve rnaalesef yeni 
baremde buna karşı hiçbir tedbir a
lınmıyarak bütçeye yeniden 2,5 mil
yon gibi bir yük yükletildiğini ilave 
etti. 

Refik İnce, bundan sonra terfi de
recelerine temas ederek bu işte de 

Tekrar kürsüye gelen Faik Baysal, 
hatiplerin temas ettikleri noktalar 
hakkında encümen namına cevaplar 
verdi. Bundan sonra başka söz iste
yen olmadığından maddelerin müza
keresine geçHmesine karar verildi. 
Vakit geciktiğinden çarşamba günü 
toplanmak üzere celseye nihayet ve
rildi. 

D * .. ünkü nüshamızda mustakil me-
buslardan Hüsnü Kitapçının resmj 
Yerine yanlışlıkla Halil Mcmteşin res .. 
rni konulmuştur. Tahih ederiz. 

alaylar ve her nevi ihtifal bu mey
danda icra edilecektir. 

Eminonünden Sultan.ıhmede ka
dar uzanan ana cadde, oradan saga 
kıvrılarak şimdikı Di vanyolu istika
metini takiben Beyazıda gelecektir 
Cadde buradan iki kola ayrılacak, bi
rı ıimdiki inkılap müzesinin üst tara
fından ve Beyazıt nahiye mılci~lüğü 
binasının yerinden Şehzaclebnşına u
zanacaktır. Cadde burada da ikiye 
ayrılacaktır. Birisi t.ını bir hattı ınus
takim halinde Edirnekapıya uzana -
cakhr. Diğeri sol taraftan ilerliyerek 
Yonibahçede kurulacak olan kültür 
parka ulaşacaktır. 

Beyazıttan ayrılan ikinci cadde Ak 
saraya kadar refüjlü olarak devam 
ettikten sonra orada ikiye ayrılacak
tır. Bir kol Fatih ile Şehremini hattı 
mailleri arasındaki dereyi takiben 
kültür parkta nihayet bulacaktır. Bu 
suretle kültür parka müntehi olan i
ki büyük ana cadde bulunacaktır. ls
tanbulun koşu mahalleri, surun ha
ricinde, şimdiki Baynmpaşada ola
caktır. Kültür parktan aynlacak yol
larla Topkapı ve Edirnekapıya kadar 
uzanan büyük ana caddeler, koşu 
yerlerini şehre bağlıyacaktır. Bu su
retle lstanbulu baştanbn.şa kateden 
büyük ana caddeler, ıimal rüzgarla
rına muvazi bir vaziyette olacaktır. 

Eminönü meydanından üç ana cad 
de daha ayrılacaktır. Bu caddelerden 
birisi, Kapalıçarşının sol tarafından 
Divanyoluna, ikinci cadde de Siiley
ma niyeye kadar gittikten sonra şim
diki Universite ile Kapalıçarşı ara
sından Beyazıda çıkacaktır. 

Planın hazırlanıfında eacular 
Dahiliye Vekili, plim üzerinde müs 

takbel Istanbulun vaziyetini ve bü
yük caddelerini bu 3eki1de gördükten 
sonra imar mütehassısına planı tan
zim ederken ne gibi noktaları esas 
tuttuğunu sormuştur. 

Prost, evvela fktısadi bakımdan 
nlrırtnt._.j7.1:ıh Ptmidir• 

' - .ı.Ktısadi müesseseler, fabrika-
lar Halicin iki tarafında kuru lııcıık
tır. Beyoğlu tarafından her gün sa
bahleyin şehir bu mıntakayı.ı doğru 
ııkacak, akşam, bu iktısnrJi bôlgeden 
Boyoğluna ve Istanbulun sair semt
lerine doğru tekrar da~ıtılrı<'aktır Bu 
sirkülasyonun sühulet ve ı;üratlc o
labilmesi imkaııla.rını ~ıfacınunde bu
lundurdum,. demiştir. 

Vekil. mütehassıstan. p · ~ ııı t;ınzim 

ederken bedii bakımdf\n nn ;ibi esasa 
d&yandığını sormuştur, 

Prost, bunun için de harck t nok
tasını şöyle izah etmiştir: 

"- Bedii bakımdan evvela abide· 
leri gözönünde bulundurdum. Uzak· 
tan bakıldığı vakit Ayasoiya, Sultan· 
ahmet, Nuruosmaniye, Beyazıt, Şeh· 
zade, Fatih ve Sultanselim camileri 
gibi büyük abidelerin görünmesini 
lüzumlu telakki ettim. Bu. hattı bala· 
nın her iki tarafında yapılacak inşaat 
kademe kademe olacaktır. Abidelerin 
etrafındaki inşaat, abidenin ikinci 
cemaat mahallinin irtifaını aşmıya • 
caktır. 

Dahiliye Vekili, bundan sonra, />.· 
nadolu cihetine ait ptan hakkında 

harita üzerinde mütehassıstan ızahat 
istemiştir. Prost, bunun için de: 
"- Hükıiınetin arzusu veçhile li

man Haydarpaşa ile Salacık arasında 
olacaktır. Şimdi bunun üzerinde etüt 
yapıyorum. Bir de kömür depoları 

meselesi var. Mahkeme de bunların 
kaldırılmasına karar vermiştir. Li· 
manın Haydarpaşa ile Salacık ara· 
ı;anda yapılacağına ve koınür depola· 
rının da limana yakın bulunması zı:ı· 
rud olduğuna göre bu depoları bil 
civarda bir yere yerle§tirmek lf!zım· 
dır. Fakat henüz yerini tesbit etme
dim. Uç gün sonra Anknrnya gelece
ğim, gerek planın diğer noktaları. 

gnekse kömür depoları meselesi hal< 
lunda izahat verebileceğim.,. 

Dahiliye Vekili. bundan ~onra, Be• 
yoğlu semtine ait plan hakkmda 11a
rita üzerinde mütehassıstan !zahat 
almış. belediye imar heyeti tarafın' 
dan Mısırçarşısı hakkında hazırlanan 
planı da gözden geçirmiştir. Çarşıya 
ait olmak Uıere hazırlanan maket 
Ankaraya gönderildiği için Vekile 
gösterilememiştir. Bir heyetle bera· 
ber Ankaraya gidecek olan beledıye 
imar şubesi müdürü Hüsnü. bu rna' 
keti, orada Vekile gösterecektir. 
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Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 
Dünyaca maruf !~----------------------------

T elgrat Adresi : "PEUGEOT .. 
Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET Bisikletleri 

münhasıran 

Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis edilen B A K E R 
Mağazalannda satılmaktadır. 

"GECE K·ASASI .. ~ ................... ~ 
KAYIP: Ankara Memurin Koope- 1 

ratif Şirketinden aldığım 2807 nu
maralı hisse senedimi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Çok müsaid fartlarla sayın milşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gİfelerimize müracaat olunma11. 

Gayrimenkul Açık Artllrma İICinı 
Bandırma icra Memurluğundan: 
Bir borca karşı birinci sıra birinci derece ipotek olup yernınn uç enu

vukuf tarafından tamamına (7105) lira kıymet takdir edilen tapunun 
şubat 937 T. ve 21 numarasında kayıtlı Bandırmanın Paşabayırı ma
hallesinde vaki sağı solu önü yol arkası Menan arsası ile mahdut 8.30 
metre genişlik ve 21 metre uzunluktaki sahada mebni ve garp cihetin
deki bahçe kısmından girilince a !tında çamaşırlıkı mutfak, merdiven ü
zerinde: sandık odası, iç koridorda üç oda ve yan koridorda bir hela ve bir 
banyo 31.40 M. bahçe ile zemini sarnıç, en alt katta sığınak duvarına 
kadar derinlikte 4.50 irtifaında betonarme zahire mağazası mağaza üzeri 
yazlık salon ve altı sığınak cümle kapısı koridor ve iç koridor üzerinde 
dört oda hela banyo ve mutfak zeminleri ahşap döşeme tavan kapı ve 
pencereleri yağlıboya 145 metre saha üzerinde üç kat betonarme iyi bir 
işçilikle yapılmış bir bap hane: 

14 - 7 - 939 Cuma günü saat 14 ten 15 e kadar Bandırma icra dairesinde 
açık arttırma ile paraya çevrilecektir. 

Şartnamesi 3 - 7 - 939 pazartesi gününden itibaren dairede herkesin 
görebilmesi için açık öulundurulacaktır. 

Tayin olunan günde işbu eve tahmin olunan kıymetin % 75 i teklif 
edilme:diği halde arttırma 15 gün daha uzatılarak 29 - 7 - 939 cumartesi 
günü gösterilen saatte en çok arttrana ihale olunur. 

Veteriner Ali Rıza 

l
,, __________ l 

Karacabey · Panayır.ı 
Karacabey Belediyesif1den : 

Karacabeyin Her cins Hayvanat ve eşyayi tüacariye panayırının 15 
Haziran 939 perşembe gününden itibaren dört gün devam etmek ıizere j 
açılacağı ve halkın her türlü esbabı istirahati temin edileceği ilan olu- ı 
nur. (3997) 1 

SÜMER BANK 
ISTANBUL ŞUBESi MODORLOGONDEN: 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları Müessese.inde 
iatihdam edilmek üzere 

ERKEK . VEYA KADIN 4 DAKTiLO 
alınacağından iktidarlarına göre 80 ila 100 Lira ücret ve 10 Lira 

Tazminat verilecektir. • 
Taliplerin Subeye acele müracaattan iJan olunur. 

lktısat Vekaletinden: 
Sınat Müessese ve Maden Ocakları Sahiplerinin 

Nazarı Dikkatine: 
1 - 3457 sayrlı kanun hükümlerine göre gündelik işçi vasatileri yi.ız 

veya daha fazla olan sınai müessese ve maden ocağı sahipleri müesse
selerinde mesleki kurslar açılacaktır. 

2 - Birinci maddede yazılı evsafı haiz bulunan sınai müessese ve 
maden ocağı sahiplerinin 3457 sayılı kanunun tatbikine dair olup 
15 - 5 - 939 tarih ve 4208 sayılı Reımt gazetede neşredilen nizamname
nin 13 üncü maddesine göre hazırlryacaklan müfredat programlannı 
15 - 7 - 939 tarihine kadar t.ktısat Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne 
göndermeleri ilan olunur. (2268) (4196) 

T. C. ZIRAA T BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 

Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat ffankasında kumbaralı ve ihbal'Sız tasarruf hesaplannda ftı 
az 50 lirası huJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile i:l§ağıdaki 

Adet .. 
" 40 
" 100 ,, 

120 .. 
160 .. 

plana ~öre ikramiye dağıtılacaktır. 

1.000 Liralık 4,000 
500 ,. Z,000 
250 ti 1,000 
100 ,, 4,000 

-:n ,, 5,000 
40 H 4,800 
20 " 

3,200 

Lira 

• • • ,. 
" .. .. 

DIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde -:ekilecektir. 

, ____ ------------·' 
Arttırmaya girebilmek için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7 buçuğu 

nisbetindc pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu veril
melidir lpotek ve irtifak hakkı sahiplerile diğer alakadarların bu ala
caklrrrmı ve hususile faiz ve masrafa dair iddialarını i~bu ilan tarihin
den (20) giin içinde bildirmeleri lazımdır. Aksi halde bu hakları tapu 
sicillcrile sabit olmıyanlnr arttırma bedelinin puylaşmasından hariç ka
lırlar. Mahal, hudut ve evsafı yazılı bu evin gösterilen şartlar dairesinde 
•atılacağı ilan olunur. 

KAYIP: Burdur orta okulundan 
almış olduğum 15-2-:939 tarih ve 209 
numaralı tasdiknameyi kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 1 

~r SUPHI $ENSES • Kadıköy • Haydarpaıa Tarifesi 
fdra: yollan hastahklen mOteha!'SlSl 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karınsı Lek- 15 Haziran 939 Perşembe gününden itibaren yeni tarife tatbik olu-
lıor anıırtıman. Fakirlere- oarıı!fl"-. nacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır. "4215,, 

Burdur: Mehnıet Silzek 

' l'el: 43924 , ________________________ .. 
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